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RELATÓRIO 071/2021 

COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO 

 

O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE 

TEUTÔNIA, designado pela Portaria 18.870, de 06 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 

legais conferidas pela Lei Municipal nº 4.518, de 31 de agosto de 2015, APRESENTA, na forma 

abaixo disposta, Relatório Conclusivo referente à Requisição Eletrônica nº 401127 do Tribunal de 

Contas do RS: 
 

1. OBJETO 

Trata-se de relatório conclusivo elaborado a partir da requisição acima transcrita do 

TCE/RS e disponibilizada no anexo deste Relatório, objetivando, em síntese, após análise do Edital 

– Processo de Seleção para Contratação de EFPC nº 01/2021, a reavaliação dos critérios adotados e 

retificação, naquilo que necessário, do Edital de Abertura, em conformidade com as orientações da 

Corte de Contas. 

O relatório, bastante sucinto, atenderá aos princípios da Celeridade e Simplicidade, 

haja vista à urgência das medidas e o diminuto prazo para atendimento da requisição informada: 
 

a) Após discussão com a Comissão para Implantação do Regime da Previdência 

Complementar – RPC (adiante nominada apenas como Comissão), designada pela 

Portaria nº 20.532/2021, passará a se uniformizar a nomenclatura “plano ofertado pela 

entidade fechada de previdência complementar” nos itens I e II, do Fator A – 

Experiência da Entidade, Categoria Capacidade Técnica; 

b) No item I, do Fator A, Primeira Categoria, passará a constar expressamente a 

seguinte frase: (caso a entidade não possua 5 anos, será considerado a média dos anos 

existentes); 

c) Visando reavaliar a pontuação geral considerada na Categoria 1 (Capacitação 

Técnica) que não houve ponderação adequada, a pontuação máxima do item I, que 

considera a rentabilidade média apurada nos últimos 5 (cinco) anos, será aumentada 

para 50 pontos, de forma que fique isonômico com o item II, uma vez que se trata da 

mesma matéria. Também no item III, a pontuação máxima será diminuída para 30 

pontos, ficando isonômico com o item IV. Assim, o peso maior na categoria passa a ser 

a rentabilidade, não restringindo a competitividade de entidades menores; 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 2
d) i) As correções descritas na letra c) deste Relatório já contemplam esta solicitação; 

ii) Passa-se a prever que a rentabilidade negativa ou igual a zero terá pontuação zero; 

iii) Passa a prever o intervalo menor de rentabilidade em percentual no item I, do Fator 

A, Categoria 1, visando ter o mesmo critério que o item seguinte; 

e) No Fator B, ainda na primeira categoria, os itens “I – instâncias de governança” e “II 

– auditoria interna”, tendo em vista que são critérios bastante relevantes para a gestão 

da entidade, devem ser aumentados na pontuação, ambos de 5 pontos para 10 pontos. 

f) A adequação exposta na letra e), deste Relatório, onde se aumenta a pontuação dos 

itens “instâncias de governança” e “auditoria interna” já contemplam, em parte o que 

aqui é solicitado. O fator experiência da Diretoria e da Entidade é ponto chave para o 

sucesso do plano, uma vez que os participantes e o patrocinador devem confiar a gestão 

do plano previdenciário complementar à entidade, que comprovadamente tenha o 

know-how da atividade. Ademais, requerer a diminuição desta pontuação não parece 

adequado, e poderia, em tese, invadir o campo do mérito administrativo.  

g) Passando para a segunda categoria – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA 

PROPOSTA – embora a orientação da Auditoria, seja no sentido de que a pontuação 

para os planos com menores taxas de administração deva ser maior do que a pontuação 

adotada para os planos com menor taxa de carregamento, visando não alterar 

substancialmente a lógica deste item, nem promover ingerência naquilo que pode-se 

caracterizar o mérito administrativo, a orientação desta Controladoria é de que tanto o 

item I e o item II desta Categoria sejam idênticos, atribuindo-se 25 pontos, solução 

mais razoável, pois, para a solicitação.  

h) Em deliberação com a Comissão, chegou-se ao consenso que não há condições 

concretas para avaliar Entidades que não estavam em funcionamento em 2020, seja 

quanto aos aspectos da relação despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 X 

relação total do ativo; despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 X número 

de população (participantes e assistidos, seja quanto ao aspecto despesas 

administrativas acumuladas em 2020 X receita administrativa acumulada em 2020. 

Assim constará expressamente nos itens III, IV e V da Categoria CONDIÇÕES 

ECONÔMICAS DA PROPOSTA, a seguinte expressão “será considerada pontuação 

igual a zero para ausência de informações de 2020”. 

i) Com razão a orientação da Auditoria, houve equívoco na elaboração deste requisito, 

assim, no item V (percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 
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em relação às receitas administrativas acumuladas em 2020), ainda na mesma 

Categoria, onde se lê “acima de 1%”, leia-se “acima de 100%”; onde se lê “de 0,7% a 

1%”, leia-se “de 80% a 100%”; onde se lê “de 0,5% a 0,69%”, leia-se “de 60% a 

79,9%” e onde se lê “abaixo de 0,5%”, leia-se “abaixo de 60%”. 

j) Conforme fundamentação da Auditoria, a Comissão decide pela exclusão do item I 

(Condições de resgate da cota do patrocinador), Fator B, Categoria PLANO DE 

BENEFÍCIOS, haja vista que, embora o menor prazo de resgate da cota do 

patrocinador seja benéfico ao participante, tal ação é prejudicial para sustentabilidade e 

viabilidade do plano de previdência complementar.  

k) Conforme fundamentação da Auditoria, a Comissão decide pela exclusão do item II 

(Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador), Fator B, Categoria PLANO 

DE BENEFÍCIOS, haja vista que, embora um maior o percentual de resgate da cota do 

patrocinador em curto prazo seja benéfico ao participante, tal ação é prejudicial para 

sustentabilidade e viabilidade do plano de previdência complementar. 

l) Tendo em vista que, nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar de 

natureza pública, os valores de contribuição previdenciária dos servidores, desde que 

limitadas à alíquota de contribuição do ente patrocinador, não serão computadas nas 

deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada de até 12% 

do total de rendimentos computados no Imposto de Renda (consoante art. 11, §6º da 

Lei 9.532/92 com alterações da Lei 13.043/14), decide-se pela inclusão do “Fator B – 

Benefício Fiscal no Imposto de Renda do Participante” atribuindo-se 10 pontos para 

Entidade de natureza pública e 0 ponto para de natureza privada. 

m)  Na categoria “COMUNICAÇÃO–PONTUAÇÃO CUMULATIVA”, após análise 

da Comissão, entendeu-se que é necessário a correção dos pontos, tanto na 

comunicação Entidade e Patrocinador como na comunicação Entidade e Participante, 

cada item a ser somado deve se limitar a 5 pontos, permanecendo 0 ponto para as que 

não possuem canais de comunicação. Tal adequação visa equilibrar a pontuação de 

acordo com sua relevância. 

n) Com o acréscimo do item 12.7 no Edital de Abertura, que trata sobre a comprovação 

das informações, entende-se, s.m.j., suficientemente esclarecida a questão.  

o) A solicitação contida neste item diz respeito às informações complementares, que 

nada afetam na pontuação do certame. Assim, tendo em vista que a sugestão vem a 

somar na robustez do Edital, orienta-se ao atendimento na íntegra.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As adequações suscitadas visam otimizar o Processo de Seleção da EFPC, de modo que 

o Ente Público melhor atenda aos princípios da impessoalidade, transparência e eficiência. Os 

alertas emitidos pelo TCE/RS foram atendidos naquilo que efetivamente se considerou adequado.  

Sempre importante mencionar que, consoante Lei nº 13.655/2018, que dispõe sobre 

segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, na esfera administrativa 

e controladora não se decidirá – nem se invalidará ato administrativo – com base em valores 

jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
 

3. PARECER 
 

Feitas as retificações, orienta-se a PUBLICAR Edital Retificativo acompanhado de 

substitutivos do Anexo I e IV do Edital, pela mesma forma que se deu o texto original, 

REABRINDO o prazo para apresentação de propostas, até, pelo menos, a data de 15 de setembro 

de 2021. 

É o relatório e o parecer. 

Teutônia/RS, 25 de agosto de 2021. 

 

Daniel Scherer Mallmann 

Coordenador do Controle Interno  


