Resolução nº

056/

2021

Conselho Diretor
Dispõe sobre o Plano de Trabalho e Plano de
Ação da Controladoria/2021.

O Conselho Diretor, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29, do Estatuto da
PARANAPREVIDÊNCIA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.961, de 02 de julho de 2020,
conforme deliberação contida na Ata da Décima reunião ordinária, realizada em 04 de março
de 2021,

Resolve,
Aprovar o Plano de Trabalho e o Plano de Ação da Controladoria, conforme
consta da Comunicação Interna PRPREV/PRES/CONTROLADORIA nº 001/2021,
anexa à esta Resolução.

Publique-se no Portal da Transparência da PARANAPREVIDÊNCIA.

Curitiba, 04 de março de 2021.
Felipe José Vidigal dos Santos
Diretor-Presidente.
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Comunicação Interna PRPREV/PRES/CONTROLADORIA nº 001/2021
De:

Controladoria

Para:

Presidência

Data:

15/02/2021
Atualização das Atribuições e Definição de Plano de Trabalho

Assunto:

de 2021 da Controladoria

Senhor Presidente,

Tendo em vista a necessidade de formalizar o Plano de Trabalho e Plano
de Ação da Unidade para o ano de 2021, em atendimento ao disposto nas Instruções
Normativas nº 001/2021 e 002/2021 da Controladoria Geral do Estado, submetemos
à sua apreciação a descrição atualizada das atribuições e Plano de Ação desta
Controladoria para o exercício de 2021.
Após, solicitamos o seu encaminhamento para apreciação e deliberação
do Conselho Diretor.
Esclarecemos por oportuno que o presente Plano de Trabalho deverá ser
encaminhado para publicação no DIOE, após deliberação do CD.

1.

ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA DA PARANAPREVIDÊNCIA

Art. 1º - A Controladoria da PARANAPREVIDÊNCIA, como unidade de controle
interno da Instituição, subordinada ao Diretor-Presidente, nos termos do art. 40 do
anexo ao Decreto 4.961/2020 – Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA, tem a
incumbência de atuar no desenvolvimento de instrumentos e metodologias de
controle das atividades da Instituição, e nos termos do art. 21 do Regimento Interno,
tem como competência:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias de trabalho do controle
institucional;
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II - a consolidação, o controle e análise das informações das áreas da Instituição
para efeitos de Prestação de Contas Anual dos Fundos Públicos de Natureza
Previdenciária e da PARANAPREVIDÊNCIA;
III – o acompanhamento da execução do Orçamento Anual, do Plano Plurianual e
dos programas Institucionais;
IV – a orientação aos administradores com vistas à racionalização da execução de
despesas, à eficiência e eficácia da gestão e à efetividade das Diretorias no
cumprimento da missão institucional;
V - a avaliação, acompanhamento e orientação da gestão orçamentário-financeira,
patrimonial, atuarial, de sistemas de informação e operacional das Diretorias;
VI – a orientação preventiva aos gestores, para adoção de medidas e estratégias da
gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e
atendimento do interesse público;
VII - a promoção da interface da Instituição com o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, mantendo o acompanhamento, controle e envio de informações aos
interessados, atentando-se aos prazos fixados;
VIII – a gestão do Relatório Gerencial Institucional; e
IX - o desempenho de outras atividades correlatas.

Art. 2º - Nas ações previstas para a Controladoria da PARANAPREVIDÊNCIA, para
cada exercício, serão definidas as atividades específicas a serem desenvolvidas,
assim como o escopo e metodologia de trabalho anual, culminando com relatórios
periódicos que sejam necessários em razão de propostas de ajustes para correção
e melhoria de procedimentos.
Parágrafo único - A metodologia a ser especificada para cada ação prevista será
entabulada de acordo com as técnicas de diagnósticos de possíveis riscos e
conhecimento da capacidade da organização para seu gerenciamento, levando em
consideração a identificação das possíveis áreas a investigar.

Art. 3º - Quando necessário e sendo aprovado o respectivo plano de trabalho pelo
Conselho Diretor, a Controladoria poderá requisitar ao Diretor-Presidente o auxílio
de colaboradores da PARANAPREVIDÊNCIA que detenham experiência para o
desenvolvimento das atividades da Controladoria.
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Art. 4º - Os membros da equipe de trabalho da Controladoria poderão requisitar
documentos e informações a qualquer área da PARANAPREVIDÊNCIA, inclusive
em relação aos Fundos Militar, Financeiro e de Previdência, para os trabalhos a
serem desenvolvidos, em razão do Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho
Diretor e da formalização das Prestações de Contas anuais.
Parágrafo único – Quaisquer situações não previstas nessa Resolução, e que
estejam ligadas ao desenvolvimento do trabalho da Controladoria serão tratadas
pelo Diretor-Presidente, que requisitará documentos e informações junto às áreas
de competência de gestão da Instituição, sendo comunicado aos seus respectivos
Diretores, podendo, a seu critério, contar com a intermediação de membros da
equipe da Controladoria.

Art. 5º - É vedada aos membros da equipe da Controladoria, a execução e
participação em quaisquer atividades que não sejam afetas ao desenvolvimento dos
trabalhos da Controladoria.

Art. 6º - Fica revogada a Resolução nº 021/2020.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Art. 8º - Publique-se no Portal da Transparência da PARANAPREVIDÊNCIA.

2.

Nº

PLANO DE AÇÕES PARA A CONTROLADORIA - EXERCÍCIO DE 2021

Ação

Forma

Objetivo

 Auditorias;
 Demandas;
 Diligências;
Monitorar, avaliar e
01

atender os trabalhos do
TCE.

 Questionamentos;
 Prestação de Contas;
 Tomadas de Contas;
 Plano de Trabalho da ICE;
 Ressalvas;

O monitoramento e atendimento
serão realizados por meio dos
sistemas de informação, legislação
vigente, e outros mecanismos de
controle.

 Recomendações;
 Determinações;
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 Outros.
 Formulários;
 Protocolos;

02

Atender e acompanhar os

 Demandas;

O atendimento e acompanhamento

trabalhos da CGE, de

 Planos de Ação;

às demandas e às orientações

acordo com o previsto no

 Plano de Trabalho da CGE

técnicas e legais advindas da CGE-

Decreto nº 2741/2019

– Resoluções nº 001/2021 e

Controladoria Geral do Estado

002/2021;
 Outros.
 Ministério Público Estadual;
 Ministério Público da União;

03

Atender e acompanhar as

 Secretaria da Previdência

Registrar, catalogar, encaminhar

Demandas dos Controles

do Ministério da Economia;

para providências e acompanhar a

Externos

 Casa Civil;

execução.

 ALEP;
 Outros.
Protocolar os documentos referentes
04

Prestação de Contas
2020

 e-Contas

à Prestação de Contas 2020 da
Gestora e Fundos Públicos
Previdenciários.

05

Contrato de Gestão

 Governo do Estado através

Verificar e garantir a execução dos

da Secretaria de Estado da

objetivos e metas contidas no

Administração e da

Contrato de Gestão, firmado com o

Previdência - SEAP

Governo do Estado.
Acompanhar a execução das metas

06

Plano de Custeio

 Nota Técnica Atuarial

definidas no Plano de Custeio,
através das Notas Técnicas
Atuariais.
Acompanhar a execução da Política

07

Investimentos

 Política de Investimento

de Investimentos Anual, proposta

 Regimento Interno do

pelo Comitê de Investimentos e

Comitê de Investimentos.

definida pelo Conselho de
Administração.

Orçamento Anual,
08

Plano de Metas, e
Plano Tático Operacional

09

 Orçamento Anual;
 Plano Estratégico;

Acompanhar o cumprimento do
estipulado no orçamento anual e o
definido no Plano Estratégico.

Racionalização da

 Execução do orçamento

Acompanhar a execução do

Execução das Despesas

anual;

orçamento anual com vistas a
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orientar os gestores no cumprimento
da missão institucional.
Orientar preventivamente os
gestores, para a correção de

 Acompanhamento por
10

Orientação à gestão

eventuais falhas detectadas,

amostragem de processos de

objetivando a adoção de medidas de

trabalho da Instituição;

gestão voltadas ao aprimoramento
de procedimentos.
Acompanhamento e controle da

 Portais;
11

manutenção e atualização do Portal

 Sítios de Internet;

Portal da Transparência

da Transparência e dos sítios da

 Redes Sociais;

12

Contratos Vigentes

PARANAPREVIDÊNCIA

 Contratos;

Avaliar o acompanhamento dos

 Convênios;

Fiscais dos Contratos quanto à

 Termos de Cooperação;

regularidade da execução dos atos

 Outros.

contratuais.
Compilar e emitir Relatório Trimestral
para atestar a conformidade das

 Relatório Trimestral de
13

atividades da

Controle Interno;

Pró-Gestão

PARANAPREVIDÊNCIA, bem como

 Relatório Semestral de

Relatório Semestral demonstrando a

Governança Corporativa.

execução de suas atividades no
período.

 Leis;
 Decretos;
14

Acompanhar a execução do que

 Normas;

Legislação

preceitua a legislação vigente

 IN;

relativa ao RPPS do Estado.

 Resoluções;
 Outros.

José Manuel Justo Silva
Controller da PARANAPREVIDÊNCIA

Patricia Caffarate Pinto

Juarez Pereira de Souza

Equipe da Controladoria da PARANAPREVIDÊNCIA

Inserido ao Documento 139268 por Elisa Steffens em: 15/03/2021 10:40. Assinado por: Felipe Jose Vidigal dos Santos em: 15/03/2021 10:50. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura e informe o código: 35feaca9be61156e309463a857be2bfa

