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Ofício  Nº : 93/2017

Cuiabá, 25 de maio de 2017.

Ao Senhor(a)

Gestor(a) do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rondonópolis

Senhor(a) Gestor(a),

Em  conformidade  com  o  disposto  no  artigo  139-A  da  Resolução 

Normativa  nº  14/2007,  Regimento  Interno  do Tribunal  de  Contas  do  Estado de  Mato 

Grosso, encaminha-se a Nota de Auditoria em anexo.

Atenciosamente,

EDUARDO BENJOINO FERRAZ
Secretário de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS

Em substituição

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 22K9P
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NOTA DE AUDITORIA Nº 64/2017

UG FISCALIZADA : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RONDONÓPOLIS
ASSUNTO : NOTA DE AUDITORIA – INVESTIMENTOS – 2016
PROCESSO : 36560/2017

Ao Ilmo. (a) Sr. (a) Gestor (a),

Em conformidade com o disposto no artigo 139-A da Resolução Normativa 

nº  14/2007,  Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso, 

encaminho à Vossa Senhoria a presente Nota de Auditoria.

Durante  o  acompanhamento  dos  limites  de  investimentos  do  RPPS, 

referente  ao  exercício  de  2016,  foram  constatadas  inconsistências  nas  informações 

prestadas a este Tribunal de Contas.

Desse modo, apresenta-se a seguir as situações encontradas nas tabelas do 

Sistema APLIC:

1. Situações encontradas:

1.1. Do extrapolamento dos limites dispostos na Resolução CMN nº 3.922/2010:

De acordo com as informações enviadas, via Sistema APLIC, identificou-se 

o extrapolamento dos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010, conforme 

se demonstra a seguir:

1.1.1.  Do  extrapolamento  dos  limites  dispostos  no  art.  8º,  parágrafo  único,  da 
Resolução CMN nº 3922/2010:

Análise:
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O parágrafo único do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010 estabelece 

que as aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por 

cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social 

e  aos  limites  de  concentração  por  emissor  conforme  regulamentação  editada  pela 

Comissão de Valores Mobiliários. 

Como se observa, o RPPS extrapolou este limite em 69,3190%, no mês de 

dezembro/2016.

1.1.2. Do extrapolamento dos limites dispostos no art. 8º, inc. I, da Resolução CMN 
nº 3922/2010:

Análise:

Outro desenquadramento constatado se deu em virtude da não observância 

do  limite  disposto  no  art.  8º,  inc.  I,  da  Resolução  CMN  nº  3.922/2010,  segundo  se 

demonstra a seguir:
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Reza o mencionado dispositivo que as aplicações no segmento de renda 

variável dos recursos do RPPS deverão obedecer ao limite de 30% nos casos de cotas de 

fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados 

como  referenciados  que  identifiquem  em  sua  denominação  e  em  sua  política  de 

investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IbrX-50.

O  RPPS  também  superou  esse  limite  em  63,2627%,  na  data  base  de 

dezembro/2016.

1.1.2.  Do extrapolamento dos limites dispostos no art. 14, da Resolução CMN nº 
3922/2010:
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O art. 14, da citada norma, prevê que o total das aplicações dos recursos do 

regime  próprio  de  previdência  social  em  um  mesmo  fundo  de  investimento  deverá 

representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo. 

Observa-se que o RPPS não obedeceu a este limite com as aplicações em 

destaque.

Na hipótese de os mencionados extrapolamentos terem se dado em virtude 

da  inclusão  de  informações  incorretas  no  Sistema  APLIC,  solicita-se  a  respectiva 
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retificação, bem como a comprovação de sua regularização.

No caso em que se faz necessária a realocação dos recursos,  a fim de 

atender aos limites da Resolução CMN nº 3.922/2010, solicita-se o encaminhamento, a 

este Tribunal de Contas, das providências a serem adotadas pelo gestor.

É importante ressaltar  que eventual  omissão resultará  na instauração de 

Representação de Natureza Interna, para apuração dos fatos e aplicação das sanções 

cabíveis, nos termos do artigo 46 da Lei Complementar Estadual n° 269/07 (LOTCE-MT) 

e 225 e seguintes do Regimento Interno do TCE/MT.

Portanto, solicita-se o envio da resposta à presente Nota de Auditoria até o 
dia  23/06/2017,  por  meio  da  juntada  de  informações/documentos  ao  Protocolo  nº 
36560/2017 TCE-MT. 

É a Nota de Auditoria.

Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS, Cuiabá, 24/05/2017.

KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE
Auditor Público Externo

EDUARDO BENJOINO FERRAZ
Secretário de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS

Em substituição

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 22K9P


		2017-05-25T16:09:43-0400




