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RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO – RELUCI 
 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno - Controladoria Interna da Prefeitura 

Municipal de Domingos Martins 

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos 

Martins - IPASDM 

Gestor responsável: Adeval Irineu Pereira – Diretor Presidente  

Exercício: 2018 
 

1. Introdução 

 

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de 

controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, 

objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

Além disso, apresentamos os demais pontos de controle selecionados para análise, os 

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao 

final, nosso parecer conclusivo. 

 
1. Itens de Abordagem prioritária 

1.2. Gestão Previdenciária 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.2.2 
Pagamento das 

obrigações 
previdenciárias - 
parte patronal 

Balancetes e 
demonstrativos 
consolidados.  

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 
9.717/1998, 

art. 1º. 
Lei 8.212/1991 

Lei Local 
Regime de 

competência. 

Verificar se houve o 
pagamento tempestivo das 
contribuições 
previdenciárias 
decorrentes dos encargos 
patronais da entidade, 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares. 

100% dos 
balancetes 

consolidados  

100% dos 
balancetes 

consolidados. 

1.2.4 

Retenção/Repas
se das 

contribuições 
previdenciárias- 
parte servidor 

Balancetes e 
demonstrativos 
consolidados. 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
art. 1º. 

Lei 8.212/1991 

Verificar se houve a 
retenção das contribuições 
previdenciárias dos 
servidores e o seu 
respectivo repasse 

100% dos 
balancetes 

consolidados  

100% dos 
balancetes 

consolidados. 
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Lei Local. tempestivo ao regime de 
previdência. 

1.2.8 

Medidas de 
Cobrança- 
Créditos 

Previdenciários 
a Receber e 

Parcelamentos a 
Receber 

Não se aplica. LRF 

Avaliar se as obrigações 
previdenciárias não 
recolhidas pelas unidades 
gestoras, foram objeto de 
medidas de cobrança para 
a exigência das obrigações 
não adimplidas pelo gestor 
do RPPS e pelo Controle 
Interno. 

Documentos de 
cobrança. Não se aplica 

1.2.13 
Equilíbrio 

Financeiro e 
Atuarial 

Avaliação 
atuarial de 2018 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
art. 1º. 

Verificar a manutenção do 
equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que 
instituir ou mantiver RPPS. 

Avaliação atuarial 
de 2018 

Avaliação atuarial 
de 2018 

1.2.14 

Equilíbrio 
financeiro e 

atuarial – Plano 
de 

Equacionamento 

Avaliação 
atuarial de 2018 

CF/88, art.40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
art. 1º. 

Avaliar, nos institutos 
próprios de previdência 
social onde for verificado 
desequilíbrio financeiro e 
atuarial, se estão sendo 
instituídas medidas com 
vistas ao reequilíbrio do 
regime próprio de 
previdência. 

Avaliação atuarial 
de 2018 

Avaliação atuarial 
de 2018 

1.2.15 

Escrituração 
Contábil - 

Registro das 
provisões 

matemáticas 
previdenciárias 

Balancetes de 
verificação  

LC 101/2000, 
art. 69; Lei 

4.320/1964, 
art. 100. Lei 

9.717/98, art. 
1º. Norma 

Brasileira de 
Contabilidade 
NBC TSP-EC, 

MCASP, 
Portaria MPS 
403/2008, art. 
17 e demais 
correlatas. 

Avaliar se o RPPS realiza 
escrituração contábil 
obedecendo as normas de 
contabilidade e atuária que 
preservem seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, em 
especial ao registro das 
provisões matemáticas 
previdenciárias. 

100% dos 
balancetes de 

verificação 

30% dos 
balancetes de 

verificação 

1.2.16 Escrituração 
Contábil 

Balancetes e 
demonstrativos 
consolidados. 

Normas 
Brasileiras de 
Contabilidade 

e MCASP 

Avaliar se os registros e as 
demonstrações contábeis 
foram realizados de acordo 
as normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao 
setor público e o Manual 
de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público. 

100% dos 
balancetes 

consolidados  

30% dos 
balancetes 

consolidados. 

1.1. Gestão Patrimonial 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.3.1 

Bens em 
estoque, móveis, 

imóveis e 
intangíveis – 

registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

Demonstrativos 
e balancetes 
consolidados 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c 

Lei 
4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações contábeis 
evidenciam a integralidade 
dos bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade com os 
inventários anuais, bem 
como, as variações 
decorrentes de 
depreciação, amortização 
ou exaustão, e as devidas 
reavaliações.  

100% dos 
demonstrativos e 

balancetes 
consolidados  

20% dos 
demonstrativos e 

balancetes 
consolidados 

1.3.3 

Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

Termo de 
verificação das 
disponibilidades 

financeiras e 
extratos 

bancários; 

LC 101/2000, 
art. 43 c/c § 3º, 
do artigo 164 
da CRFB/88. 

Avaliar se as 
disponibilidades 
financeiras foram 
depositadas em 
instituições financeiras 
oficiais. 

Todas as contas 
bancárias 

cadastradas 

Todas as contas 
bancárias 

cadastradas 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.5.1 
Documentos 

integrantes da 
PCA – 

compatibilidade 

Documentos 
exigidos pela 

Instrução 
Normativa do 

IN 
regulamentado
ra da remessa 
de prestação 

Avaliar de os documentos 
integrantes da PCA estão 
em conformidade com o 
requerido no anexo 

Documentos 
anexos à PCA do 
ente, referentes 

ao IPASDM 

Totalidade dos 
documentos 

anexos à PCA do 
ente, referente ao 
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com a Normativa 
do TCE 

TCEES. de contas correspondente da IN 
regulamentadora da 
remessa de prestação de 
contas. 

IPASDM 

2. Itens de Abordagem Complementar 
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.2.10 
Execução de 
programas e 

projetos 

Lei 
Orçamentária 

Anual de 2018, 
PPA, LDO e 

Créditos 
Adicionais 
Abertos. 

CRFB/88, art. 
167, I. 

Avaliar se houve execução 
de programas ou projetos 
de governo não incluídos 
na lei orçamentária anual. 

Lei Orçamentária 
Anual de 2018, 

PPA, LDO e 
Créditos 

Adicionais 
Abertos. 

Lei Orçamentária 
Anual de 2018, 

PPA, LDO e 
Créditos 

Adicionais 
Abertos. 

2.2.18 
Realização de 
investimentos 

plurianuais 

Lei 
Orçamentária 

Anual de 2018, 
PPA, LDO, 

Créditos 
Adicionais 
Abertos  

CRFB/88, art. 
167, § 1º. 

Avaliar se foram iniciados 
investimentos cuja 
execução ultrapasse um 
exercício financeiro sem 
prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que 
autorize a inclusão. 

Lei Orçamentária 
Anual de 2018, 

PPA, LDO, 
Créditos 

Adicionais 
Abertos e 

processos de 
despesa. 

Lei Orçamentária 
Anual de 2018, 

PPA, LDO, 
Créditos 

Adicionais 
Abertos e 

processos de 
despesa. 

2.2.24 
Escrituração e 
consolidação 
das contas 

públicas 

Demonstrativos 
e balancetes 
consolidados 

LC 101/2000, 
art. 50 / Norma 

Brasileira de 
Contabilidade 
NBC TSP-EC 

c/c / NBC-T 16 

Avaliar se a escrituração e 
consolidação contábil das 
contas públicas obedeceu 
ao que dispõe o artigo 50 
da LRF e as normas 
brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao setor público. 

Escrituração 
contábil da receita 
e despesa pública 

(balancetes 
consolidados). 

40% dos 
demonstrativos e 

balancetes 
consolidados. 

2.2.28 

Pagamento de 
passivos – 

ordem 
cronológica das 
exigibilidades 

Demonstrativos 
e balancetes 
consolidados 

Lei 
8.666/1993, 
arts. 5º e 92, 
c/c CRFB/88, 

art. 37. 

Avaliar se os passivos 
estão sendo pagos em 
ordem cronológica de suas 
exigibilidades. 

Demonstrativos e 
balancetes 

consolidados. 

40% dos 
demonstrativos e 

balancetes 
consolidados 

2.3. Gestão Patrimonial 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.3.1 

Passivos 
contingentes – 

reconhecimento 
de precatórios 

judiciais 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada 

consolidado. 

CRFB/88, art. 
100. / ei nº 

4.320/64, arts. 
67 e 105 c/c 

Norma 
Brasileira de 
Contabilidade 
NBC-TSP 03. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais e demais passivos 
contingentes estão sendo 
devidamente reconhecidos 
e evidenciados no balanço 
patrimonial. 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada 

consolidado. 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada 

consolidado. 

2.3.2 
Dívida pública – 

precatórios – 
pagamento 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada 

consolidado. 

CRFB/88, art. 
100 c/c Lei 

4.320/64, art. 
67. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais estão sendo 
objeto de pagamento, 
obedecidas as regras de 
liquidez estabelecidas na 
CRFB/88. 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada 

consolidado. 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada 

consolidado. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.4.1 
Transferências 
voluntárias – 
exigências. 

Demonstrativos 
e balancetes 
consolidados 

LC 101/2000, 
art. 25, § 1º. 

Avaliar se houve 
realização de 
transferências voluntárias 
para outro Ente da 
Federação e, no caso de 
ocorrência, se as 
disposições contidas no § 
1º, do artigo 25, da LRF 
foram observadas.  

Demonstrativos e 
balancetes 

consolidados 

20% dos 
demonstrativos e 

balancetes 
consolidados 

2.4.3 

Dívida pública – 
originalmente 
superior ao 

limite – redução 
do valor 

excedente 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada 

consolidado. 

Resolução nº 
40/2001 do 

Senado 
Federal, art. 
4º, inciso I. 

Avaliar se a dívida 
consolidada líquida do 
Estado/Município, no final 
do exercício de 2001, 
excedia os limites 
estabelecidos nos incisos I 
e II, do artigo 3º, da 
Resolução nº 40/2001 do 

Totalidade dos 
valores 

apresentados no 
demonstrativo da 

divida fundada 
consolidado. 

Totalidade dos 
valores 

apresentados no 
demonstrativo da 

divida fundada 
consolidado. 
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Senado Federal, 
respectivamente e, em 
caso positivo, verificar se o 
valor excedente está 
sendo reduzido à razão de 
1/15 (um quinze avos) por 
exercício. 

2.5. Gestão Previdenciária 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.5.2 
Base de Cálculo 
de contribuições 

- RPPS 

Lei Municipal 
que regulamenta 

a Base de 
Cálculo das 

Contribuições 
previdenciárias 

ao RPPS e 
balancetes de 
consolidados 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
art. 1º. 

Verificar a existência de 
uma base de contribuição 
regulamentada no ente e 
se contribuições 
previdenciárias estão 
sendo  
calculadas e retidas 
respeitando essa base de 
cálculo. 

Lei Municipal que 
regulamenta a 

Base de Cálculo 
das Contribuições 
previdenciárias ao 

RPPS e 
balancetes de 
consolidados 

Lei Municipal que 
regulamenta a 

Base de Cálculo 
das Contribuições 
previdenciárias ao 

RPPS e 
balancetes de 
consolidados 

2.5.3 
Alíquota de 

contribuição – 
Fixação 

Lei Municipal 
que regulamenta 
as alíquotas das 

Contribuições 
previdenciárias 

ao RPPS 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998, 
arts. 1º e 3º. 

Verificar se as alíquotas de 
contribuição vigentes na 
legislação local estão 
compatíveis com a 
legislação previdenciária. 

Lei Municipal que 
regulamenta as 
alíquotas das 
Contribuições 

previdenciárias ao 
RPPS 

Lei Municipal que 
regulamenta as 
alíquotas das 
Contribuições 

previdenciárias ao 
RPPS 

2.5.7 Servidores 
Cedidos 

Convênios de 
Cessão de 
Servidores 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998, 
art. 1º. ON 
MPS-SPS 

02/2009, art. 
32, I, II e III. 

Verificar se o RPPS é 
cientificado formalmente 
ou é parte do 
contrato/termo de cessão 
de servidores. 

Convênios de 
Cessão de 
Servidores 

50% dos 
Convênios de 

Cessão de 
Servidores 

2.5.9 

Disponibilização 
do registro 

individualizado 
ao segurado 

Não se aplica 

Lei 9717/1998, 
art. 1º, VII. 

Portaria MPS 
402/2008, 18 

Verificar se o ente 
federativo disponibiliza aos 
seus segurados as 
informações constantes de 
seu registro 
individualizado. 

Fichas 
individualizadas 
de registro do 
segurado e 

entrevistas com o 
Gestor. 

Não se aplica 

2.5.11 Compensação 
Previdenciária 

Acompanhament
o da Auditoria nº 

001/2016 
(Processo nº 
4043/2016) 

e 
Avaliação 

Atuarial 2018 

Lei 9796/1999, 
art. 4º. 

ON MPS-SPS 
02/2009, art. 

23, III. 

Verificar se a Unidade 
Gestora do RPPS adota 
rotina de envio dos 
processos ao Regime 
Geral de Previdência 
Social (RGPS) a fim de 
gerar o direito a receber a 
receita de compensação 
previdenciária. 

Acompanhamento 
da Auditoria nº 

001/2016 
(Processo nº 
4043/2016) 

e 
Avaliação Atuarial 

2018 

Acompanhamento 
da Auditoria nº 

001/2016 
(Processo nº 
4043/2016) 

e 
Avaliação Atuarial 

2018 

2.5.12 Orçamento 

Orçamento, 
balancetes, 
balanços, 
anexos e 

demonstrativos 
consolidados 

Lei 4.320/64 e 
MCASP 

Verificar se o orçamento 
está utilizando a correta 
fonte de recursos definida 
por Resolução deste 
Tribunal, aplicáveis a 
gestão previdenciária. 

Orçamento, 
balancetes, 

balanços, anexos 
e demonstrativos 

consolidados 

Orçamento, 
balancetes, 

balanços, anexos 
e demonstrativos 

consolidados 

2.5.13 Orçamento  

Orçamento, 
balancetes, 
balanços, 
anexos e 

demonstrativos 
consolidados 

Lei 4.320/64 e 
MCASP 

Verificar se no orçamento 
do RPPS que recebe 
cobertura de insuficiência 
financeira para 
complementação da folha 
de benefícios possui 
despesa fixada no mesmo 
montante correspondente 
na fonte de recursos do 
tesouro. 

Orçamento, 
balancetes, 

balanços, anexos 
e demonstrativos 

consolidados 

Orçamento, 
balancetes, 

balanços, anexos 
e demonstrativos 

consolidados 

2.5.14 Transparência 

Portal da 
Transparência e 

site Oficial do 
Município 

Lei 
10887/2004, 

art. 9º, III. 
ON MPS SPS 
02/2009, art. 
15, III. ON 
MPS-SPS 

02/2009, art. 
21, parágrafo 

único. 

Verificar se a unidade 
gestora do RPPS 
disponibiliza ao público, 
inclusive por meio 
eletrônico, informações 
atualizadas e relatórios 
contábeis, financeiros,  
previdenciários acerca do 
respectivo regime, bem 
como os critérios e 
parâmetros adotados para 
garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

Sistema 
Eletrônico de 
Informações 

Sistema 
Eletrônico de 
Informações 
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2.5.15 
Atuação dos 
conselhos de 
previdência 

Ajustes na 
Administração 

Pública - 
Reuniões 

Lei 9.717 de 
1998, art.1, VI; 
Portaria MPS 
402/2008, art. 
10, §3º e art. 

12; Orientação 
Normativa 

MPS 02/2009, 
art. 15, I. 

Avaliar se os membros do 
Conselho ou órgão 
deliberativo do RPPS 
possuem os seguintes 
critérios: efetividade, 
paridade, legitimidade e 
grau de instrução 
compatível com as 
atividades do RPPS. 

Ajustes na 
Administração 

Pública - 
Reuniões 

Ajustes na 
Administração 

Pública - 
Reuniões 

2.5.18 

Avaliação 
atuarial – 

reavaliação 
anual 

Avaliação 
Atuarial 2018 

Art. 40 da 
CF/88, Lei 

9.717/1998, 
art. 1º, inciso I 

e art. 69 da 
LRF 

Avaliar se o Regime 
Próprio de Previdência 
Social realizou em cada 
balanço a reavaliação do 
seu plano de 
custeio/benefícios e a 
verificação da manutenção 
do equilíbrio financeiro e 
atuarial do RPPS. 

Avaliação Atuarial 
2018 

Avaliação Atuarial 
2018 

2.5.34 Política de 
Investimento 

Políticas de 
investimentos 

anuais do 
Instituto 

Publicadas no 
site da Prefeitura 

Municipal 

Lei 9.717/98, 
art.1º, § único 
e 6°, IV e VI; 
Resolução 

CMN 
3992/2010, 

art. 4º. 

Verificar se foi instituída no 
exercício anterior, a 
Politica de Investimento 
para exercício financeiro 
subsequente. 

Políticas de 
investimentos 

anuais do Instituto 
Publicadas no site 

da Prefeitura 
Municipal 

Políticas de 
investimentos 

anuais do Instituto 
Publicadas no site 

da Prefeitura 
Municipal 

2.5.35 Aplicação dos 
recursos 

Demonstrativos 
de aplicações 

financeiras 

CF/88, artigo 
164, § 3º. 

LC 101, art. 
43. 

Avaliar se os recursos 
financeiros do RPPS estão 
aplicados em instituições 
oficiais. 

100% dos 
Demonstrativos 
de aplicações 

financeiras 

20% dos 
Demonstrativos 
de aplicações 

financeiras 

2.5.45 
Despesa 

Administrativa – 
fixação em lei 

Lei Municipal 
que regulamenta 

o RPPS 

Lei 9.717/98, 
art. 6. Portaria 
MPS 403/08, 

art. 15. 
Lei Local. 

Verificar se o percentual 
para despesa 
administrativa foi fixado em 
lei.  

Lei Municipal que 
regulamenta o 

RPPS 

Lei Municipal que 
regulamenta o 

RPPS 

2.6. Demais Atos de Gestão 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.6.1 

Pessoal – 
função de 

confiança e 
cargos em 
comissão 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
Cargos 

CRFB/88, art. 
37, inciso V. 

Avaliar se as funções de 
confiança estão sendo 
exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes 
de cargo efetivo e se os 
cargos em comissão 
destinam-se apenas às 
atribuições de direção, 
chefia e assessoramento. 

100% dos cargos 
existentes das 

funções de 
confiança. 

80% dos cargos 
existentes das 

funções de 
confiança. 

2.6.3 

Pessoal – 
contratação por 

tempo 
determinado 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
Cargos 

CRFB/88, art. 
37, inciso IX. 

Avaliar a legislação 
específica do órgão 
disciplinando a contratação 
por tempo determinado 
observando se as 
contratações destinam-se 
ao atendimento de 
necessidade temporária e 
de excepcional interesse 
público. 

100% das 
contratações por 

prazo 
determinado. 

80% das 
contratações por 

prazo 
determinado. 

2.6.4 Pessoal – teto Folha de 
Pagamento 

CRFB/88, art. 
37, inciso XI. 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos 
servidores públicos 
vinculados ao órgão 
obedeceu o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da 
CRFB/88. 

100% da folha de 
pagamento. 

100% da folha de 
pagamento. 

2.6.5 

Realização de 
despesas sem 
previsão em lei 

específica. 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
cargos e 

Orçamentária 

CRFB/88, art. 
37, caput. 

Avaliar se houve 
pagamento de despesas 
com subsídios, 
vencimentos, vantagens 
pecuniárias e jetons não 
autorizados por lei 
específica. 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
cargos e 

Orçamentária 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
cargos e 

Orçamentária 
3. Pontos específicos de controle 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 
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3.1 
Processos 

Físicos 
disponíveis no 

Instituto 

Processos de 
Aposentadoria 

Lei 
complementar 
Municipal nº 

004/2007, Art. 
168, X. 

Avaliar a existência dos 
Processos Físicos de 

Concessão de Benefícios 
Previdenciários nas 

dependências do Instituto. 

Processos de 
aposentadoria 

10% dos 
processos de 
aposentadoria 

3.2 
Reajuste de 
proventos 

conforme RGPS 

Processos de 
Aposentadoria e 

Legislação 
Previdenciária 

Lei Municipal 
Nº 1601/2002. 
Lei Federal Nº 

9717/1998. 
Portaria do 

Ministério da 
Previdência 

Social Nº 
402/2008. 
Orientação 

Normativa Nº 
002/2009. 

Avaliar se os benefícios 
dos segurados que se 
encontram acima do 

salário mínimo e que não 
possuem o direito à 

paridade com os 
servidores ativos estão 

sendo reajustados 
conforme índices do 

Regime Geral, conforme 
previsão legal. 

Processos de 
Aposentadoria e 

Legislação 
Previdenciária 

10% dos 
processos de 

aposentadoria e 
Legislação 

Previdenciária 

3.3 

Revisão de 
aposentadorias 
por invalidez e 
pensões delas 

decorrentes 

Processos de 
Aposentadoria 
por invalidez e 

pensões e 
Legislação 

Previdenciária 

Emenda 
Constitucional 

nº 70/2012 

Verificar a realização da 
revisão das 

aposentadorias com base 
na Emenda Constitucional 

nº 70/2012. 

Processos de 
Aposentadoria 
por invalidez e 

pensões e 
Legislação 

Previdenciária 

10% dos 
processos de 

aposentadoria por 
invalidez e 
pensões e 
Legislação 

Previdenciária 

3.4 

Pagamento dos 
adicionais de 
qüinqüênio de 

efetivo exercício 
incorporados 
aos proventos 

Processos de 
Aposentadoria 

Lei Municipal 
Nº 1601/2002. 
Lei Federal Nº 

9717/1998. 
Portaria do 

Ministério da 
Previdência 

Social Nº 
402/2008. 
Orientação 

Normativa Nº 
002/2009. 

Verificar a incorporação 
dos qüinqüênios de efetivo 

exercício aos proventos 
dos segurados com direito 

à paridade. 

Processos de 
Aposentadoria  

10% dos 
processos de 
aposentadoria 

3.5 
Legislação 

previdenciária 
municipal 

Legislação 
Previdenciária 

Municipal 

Lei Municipal 
nº 1601/2002. 

Verificar a realização da 
atualização da Legislação 
Previdenciária Municipal, 

frente as mudanças 
sofridas na Constituição 

Federal sobre esta 
temática. 

Legislação 
Previdenciária 

Municipal 

Legislação 
Previdenciária 

Municipal 

 
 

1.2. Constatações e Proposições 
 

Acerca dos itens selecionados para análise, expostos na tabela acima, abordamos os 

seguintes achados e proposições: 

 
1. Itens de abordagem Prioritária  

1.1. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.2.2 

Da análise dos demonstrativos e balancetes 
consolidados, constatou-se que houve o 
pagamento tempestivo das contribuições 
previdenciárias decorrentes dos encargos 
patronais da entidade. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista o 
tempestivo recolhimento das 

obrigações patronais. 

Regular 

1.2.4 
Da análise dos demonstrativos e balancetes 
consolidados, constatou-se que as mesmas 
foram retidas dos servidores e repassadas ao 
RPPS (IPASDM) e ao INSS. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista o 
tempestivo recolhimento das 
contribuições previdenciárias 

retidas. 

Regular 

1.2.8 
Da análise dos demonstrativos e balancetes 
consolidados, não foram constatadas medidas 
de Cobrança- Créditos Previdenciários a 
Receber e Parcelamentos a Receber 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista que 

não foram identificadas 
medidas de cobrança de 

Regular 
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créditos previdenciários, pois 
todos foram retidos e recolhidos 

tempestivamente. 

1.2.13 

Da análise da avaliação atuarial, constatou-se 
no item 4 – Contribuições/ Alíquotas: “O 
modelo matemático-atuarial encontrou o 
equilíbrio financeiro do Fundo de Previdência 
com a aplicação as contribuições de 
2017/2018. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista que 
observou-se a manutenção do 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

Regular 

1.2.14 

Da análise da avaliação (cálculo) atuarial, não 
foi verificado desequilíbrio financeiro e atuarial, 
não sendo, portanto, necessário a instituição 
de medidas com vistas ao reequilíbrio do 
RPPS. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista que 
não foi identificado desequilíbrio 
financeiro e atuarial no RPPS. 

Regular 

1.2.15 

Da análise do balancete de verificação 
verificou-se o RPPS realiza escrituração 
contábil obedecendo as normas brasileiras de 
contabilidade, em especial ao registro das 
provisões matemáticas previdenciárias. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista que 
o RPPS obedeceu as normas 

brasileiras de contabilidade, em 
especial, ao que diz respeito ao 

registro das provisões 
matemáticas previdenciárias. 

Regular 

1.2.16 
Da análise do balancete de verificação 
verificou-se o RPPS realiza escrituração 
contábil obedecendo às normas brasileiras de 
contabilidade. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista que 
o RPPS obedeceu as normas 
brasileiras de contabilidade. 

Regular 

1.2. Gestão Patrimonial 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.3.1 

Da análise dos demonstrativos e balancetes 
consolidados, constatou-se que os bens em 
estoque e móveis do Instituto, são 
evidenciados e que estão em compatibilidade 
com os inventários anuais.  

Nenhuma proposição ou alerta 
sugerido, tendo em vista que 

não foram identificadas 
inconsistências nas 
movimentações do 

almoxarifado e bens móveis. 

Regular 

1.3.3 

Da análise das disponibilidades financeiras 
das contas existentes do Instituto de 
Previdência, constatamos que 100% estão 
sendo movimentados em instituições 
financeiras oficiais.  

Nenhuma proposição ou alerta 
sugerido, tendo em vista que a 
movimentação bancária está 
sendo efetuada em instituição 

financeira oficial. 

Regular 

1.5. Demais atos de gestão 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.5.1 
A análise dos documentos integrantes da PCA 
indicou conformidade com as exigências 
instituídas através de Instruções Normativas 
do TCEES. 

Nenhuma proposição ou alerta 
sugerido, tendo em vista a 

conformidade dos documentos 
analisados com os instrumentos 

Normativos do TCEES. 

Regular 

2. Itens de Abordagem Complementar 
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.2.10 

Analisando a Lei Orçamentária Anual de 2018, 
o PPA, LDO e os respectivos créditos 
adicionais abertos, constatamos que todos os 
programas e projetos realizados estavam 
previstos nos instrumentos de planejamento 
da ação governamental e em leis específicas 
de inclusão dos respectivos créditos 
adicionais. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista que 
todos os programas e projetos 

realizados, encontram-se 
devidamente inseridos nos 

instrumentos de planejamento 
da ação governamental. 

Regular 

2.2.18 

Analisando a Lei Orçamentária Anual de 2018, 
o PPA, a LDO e os respectivos créditos 
adicionais abertos, constatou-se que não 
foram realizados investimentos que 
ultrapassaram o exercício financeiro sem 
prévia inclusão no PPA, ou sem lei que 
autorizasse a inclusão no mesmo. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerida, tendo em vista que 

todos os investimentos 
realizados, e que ultrapassaram 
o exercício financeiro estavam 
devidamente incluídos no PPA. 

Regular 

2.2.24 

Da avaliação dos Balancetes, demonstrativos 
e anexos consolidados das contas públicas, 
verificou-se que as mesmas obedeceram ao 
que dispõe o art. 50 da LRF e as normas 
brasileiras de contabilidade para o setor 
público. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerida, tendo em vista que 
a escrituração e a consolidação 

das contas públicas estão de 
acordo com os dispositivos 

legais específicos. 

Regular 
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2.2.28 

Da avaliação dos demonstrativos das 
despesas consolidados, observou-se que o 
Instituto não tem realizado os pagamentos em 
ordem cronológica de suas exigibilidades, pois 
os procedimentos necessários para o 
cumprimento desta exigência, via Sistema de 
Contabilidade, está em processo de 
implantação junto a Empresa contratada 
responsável pela Produção de Software, com 
base na Instrução Normativa SFI nº 06/2018. 

Ainda não foi realizada por meio 
de Comunicação Interna, 
notificação ao Setor de 

Contabilidade do Instituto para 
que providenciasse a 

implantação do sistema de 
pagamentos por ordem 

cronológica de suas 
exigibilidades, considerando a 
necessidade de mudanças no 

sistema a serem realizadas pela 
Empresa contratada para 
gerenciar o Sistema de 

Contabilidade, já notificada. 

Em andamento 

2.3. Gestão Patrimonial 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.3.1 
Da análise do demonstrativo da dívida fundada 
consolidado, constatamos a inexistência de 
precatórios contra o Instituto de Previdência. 
 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista a 

inexistência de precatórios 
contra o Instituto de 

Previdência. 

Regular 

2.3.2 
Da análise do demonstrativo da dívida fundada 
consolidado, constatamos a inexistência de 
precatórios contra o Instituto de Previdência. 
 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista a 

inexistência de precatórios 
contra o Instituto de 

Previdência. 

Regular 

2.4. Limites Constitucionais e Legais  
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.4.1 
Da análise dos demonstrativos e balancetes 
consolidados não se verificou a existência de 
Transferências Voluntárias do Instituto de 
Previdência a outro ente da federação. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, uma vez que não 

ocorreram Transferências 
Voluntárias do Instituto a outro 

ente. 

Regular 

2.4.3 Ausência de dívida consolidada do município. 

Nenhuma proposição ou alerta 
foi sugerido, tendo em vista a 

ausência de dívida consolidada 
do Instituto. 

Regular 

2.5. Gestão Previdenciária 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.5.2 

Com base na Lei Municipal nº 2.784/2017, que 
dispõe sobre a alteração do plano de custeio 
destinado ao RPPS dos servidores públicos do 
município de Domingos Martins, identificou-se 
a regulamentação da base de cálculo das 
contribuições e observou-se que a mesma 
está sendo devidamente empregada nos 
cálculos das contribuições. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo a vista a 

existência de base de cálculo 
regulamentada em Lei 

Municipal, e a efetiva utilização 
da mesma no cálculo das 

contribuições. 

Regular 

2.5.3 

Verificou-se que as alíquotas de contribuição 
vigentes na Lei Municipal nº 2.784/2017, que 
dispõe sobre a alteração do plano de custeio 
destinado ao RPPS dos servidores públicos do 
município de Domingos Martins, são 
compatíveis com a legislação previdenciária 
federal. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo em vista a 

existência de compatibilidade 
entre a legislação federal e 

municipal, quanto às alíquotas 
de contribuições. 

Regular 

2.5.7 
Da análise dos Convênios de Cessão de 
Servidores verificou-se que o RPPS é 
informado quando ocorre cessão de servidores 
a outros órgãos. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, uma vez que a 

informação formal ao RPPS 
quando da cessão de 

servidores. 

Regular 

2.5.9 

Por ocasião de conversa com o Gestor do 
Instituto, com a Gerência de Recursos 
Humanos e com segurados do RPPS, 
verificou-se que o ente disponibiliza aos seus 
segurados as informações constantes de seu 
registro individualizado. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, uma vez que as 

informações sobre os registros 
individualizados são 

disponibilizados pelo ente 
quando solicitados. 

Regular 

2.5.11 
A realização da compensação financeira foi 
um dos pontos da Auditoria nº 001/2016 
(Processo nº 4043/2016), realizada no 
exercício de 2016, tendo sido identificado que 

Considerando que a 
Controladoria não realizou 
atividades de Controle no 
exercício de 2018, no que 

Em andamento 
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a mesma não estava ocorrendo. Devido ao 
descumprimento, este ponto ficou sujeito a 
procedimentos de acompanhamento no 
exercício de 2017, por meio de formulação 
escrita (Ofício nº 002/2017 – 13/06/2017) 
encaminhada ao Instituto de Previdência. Em 
resposta, por meio do Ofício nº 57/2017 – 
09/10/2017, o Instituto nos informou que a 
compensação financeira junto ao INSS, estava 
ocorrendo para os processos que já haviam 
sido devidamente registrados no TCE-ES. 
 
Na Avaliação Atuarial de 2018 realizada pela 
empresa ETA – Escritório Técnico de 
Assessoria Atuarial S/S Ltda item 14.5 é 
relatado pelo Atuário responsável “Fomos 
informados de que não há valores recebidos a 
título de Compensação Previdênciaria a serem 
deduzidas das Provisões Matemáticas de 
Benefícios Concedidos,” 

concerne ao item 
“Compensação Financeira”, e 
que a informação referente a 

não ocorrência deste 
procedimento, foi obtida por 
meio da Avaliação Atuarial, 

disponibilizada apenas no início 
de 2019, as proposições sobre 
o tema serão providenciadas 

para o exercício de 2019. 

2.5.12 

Por meio da análise dos balancetes e 
demonstrativos consolidados, bem como do 
Orçamento previsto para o exercício de 2018, 
observou-se que o mesmo está utilizando a 
correta fonte de recurso aplicáveis a gestão 
previdenciária. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, uma vez que o 
orçamento está utilizando 

adequada fonte de recursos, 
aplicáveis a gestão 

previdenciária. 

Regular 

2.5.13 
Por meio da análise do orçamento verificou-se 
que o RPPS não recebe cobertura de 
insuficiência financeira para complementação 
da folha de benefícios. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, uma vez que o 

Instituto não tem recebido 
complementação da folha de 

benefícios devido à insuficiência 
de recursos. 

Regular 

2.5.14 

Verificou-se que o Instituto de Previdência não 
estava realizando em tempo real a divulgação 
por meio eletrônico no site da Prefeitura 
Municipal e no Portal da Transparência, em 
área própria, informações contábeis e 
financeiras acerca do respectivo regime. 
 

Por meio do Ofício 
PMDM/CONINT/nº 003/2018 a 

Controladoria solicitou ao 
Instituto que regulariza-se a 

situação, e acompanhamos no 
decorrer do ano, buscando 
sempre orientá-los quanto a 

necessidade do cumprimento 
desta norma. 

Regular 

2.5.15 

A atuação dos conselhos de previdência foi 
um dos pontos da Auditoria nº 001/2016 
(Processo nº 4043/2016), realizada no 
exercício de 2016, tendo sido identificado que 
a mesma não estava ocorrendo. Devido ao 
descumprimento, este ponto ficou sujeito a 
procedimentos de acompanhamento no 
exercício de 2017, por meio de formulação 
escrita (Ofício nº 002/2017 – 13/06/2017) 
encaminhada ao Instituto de Previdência. Em 
resposta, por meio do Ofício nº 57/2017 – 
09/10/2017, o Instituto nos informou que a fim 
de atender o Artigo, II, a, da Lei Municipal nº 
1.601/2002, o Conselho Deliberativo se reunirá 
ordinariamente às primeiras quartas-feiras de 
cada mês. 
 
Nas reuniões realizadas em 2018 para ajustes 
da Administração, verificou-se que a situação 
do Conselho Deliberativo ainda não foi 
adequada conforme orientações desta 
Controladoria. 

 
Orientações verbais constantes, 

tendo em vista que o Instituto 
não cumpriu com o que se 

comprometeu após a Auditoria 
nº 01/2016, ou seja, a promover 

as reuniões do Conselho 
deliberativo, efetivando sua 

atuação.  
 
 
 

Irregular 

2.5.18 

Da análise dos balanços e da avaliação 
atuarial para o exercício de 2018, verificou-se 
que o RPPS reavaliou seu plano de custeio 
para manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial. 
 

Acompanhar junto ao IPASDM 
e Prefeitura Municipal a 

execução de novo plano para 
cobertura do déficit técnico 

apontado na Avaliação Atuarial, 
com o intuito de manter o 

Em andamento 
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Entretanto a nova Avaliação Atuarial –Data-
Base dezembro de 2018, aponta que existe 
um Déficit Técnico para 2019 no que tange a 
alíquota suplementar sendo necessário um 
novo plano a ser adotado para 2019. 

equilíbrio financeiro. 

2.5.34 
Por meio de verificação no site da Prefeitura, 
identificou-se a Política de Investimento para o 
exercício de 2018.  

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo em vista que o 
Instituto elaborou e publicou a 
Política de Investimento para o 

exercício de 2018. 

Regular 

2.5.35 
Por meio da avaliação dos demonstrativos de 
aplicações financeiras, verificou-se que as 
mesmas estão sendo efetuadas em 
instituições oficiais. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo em vista que o 
Instituto está realizando suas 

aplicações financeiras em 
instituições oficiais. 

Regular 

2.5.45 
Da análise da Legislação Municipal nº 
1.601/2002, observou-se que há a fixação do 
percentual para a despesa administrativa, em 
2%. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo em vista que 

houve a fixação em lei do 
percentual para a despesa 

administrativa. 

Regular 

2.6. Demais atos de gestão 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.6.1 

Com base na análise da Folha de Pagamento, 
dos relatórios da Gerência de Recursos 
Humanos e da Legislação de Cargos, 
observou-se que foram priorizados os 
servidores efetivos no exercício de funções de 
confiança. Ademais, verificou-se que os 
cargos em comissão destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

Não foram emitidas 
proposições, considerando a 

regularidade apresentada neste 
item.  

Regular 

2.6.3 

Com base na análise da Folha de Pagamento, 
dos relatórios da Gerência de Recursos 
Humanos e da Legislação de Cargos, 
observou-se que as contratações por tempo 
determinado obedecem aos quesitos de 
necessidade temporária e de excepcional 
interesse público. 

Nenhum alerta foi proposto no 
exercício de 2018, tendo em 

vista a regularidade das 
contratações temporárias e que 
está em andamento proposta 

de realização de concurso 
público e de reforma 

administrativa do plano de 
cargos e salários, que poderá 
vir a reestruturar os setores e 

diminuir o número de 
contratações temporárias. 

Regular 

2.6.4 
Com base na análise da Folha de Pagamento, 
observou-se que não houve extrapolamento 
do teto remuneratório no Instituto. 

Nenhum alerta foi proposto 
dado a regularidade nos 
pagamentos, quanto ao 

atingimento do teto 
remuneratório constitucional. 

Regular 

2.6.5 

Com base na análise da Folha de Pagamento, 
dos relatórios da Gerência de Recursos 
Humanos e da Legislação de Cargos, 
observaram-se as despesas com pagamento 
de pessoal possuem autorização legislativa 
específica. 

Nenhum alerta foi proposto, 
dado a existência legal de 

autorização para a realização 
dos gastos com pessoal. 

Regular 

3. Pontos específicos de controle 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

3.1 

A verificação da existência dos processos 
físicos originais de aposentadoria no Instituto 
foi um dos pontos da Auditoria nº 001/2016 
(Processo nº 4043/2016), realizada no 
exercício de 2016, tendo sido identificado que 
a mesma não estava ocorrendo. Devido ao 
descumprimento, este ponto ficou sujeito a 
procedimentos de acompanhamento no 
exercício de 2017, por meio de formulação 
escrita (Ofício nº 002/2017 – 13/06/2017) 
encaminhada ao Instituto de Previdência. Em 
resposta, por meio do Ofício nº 57/2017 – 
09/10/2017, o Instituto nos informou que a 

Alertamos o IPASDM 
para que as providências 
cabíveis sejam tomadas 
para a recuperação dos 

processos físicos 
originais de 

aposentadoria. 

Em andamento 
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pessoa responsável pela guarda dos 
processos já foi contatada e estão aguardando 
viabilidade para buscá-los. 
 
Em 2018 o Instituto, através do senhor Diretor 
Presidente, nos informou novamente que a 
pessoa responsável pela guarda dos 
processos foi contatada e estão aguardando 
viabilidade para buscar os processos. 

3.2 

A verificação do reajuste dos proventos de 
acordo com o RGPS, para os benefícios que 
fazem jus ao mesmo foi um dos pontos da 
Auditoria nº 001/2016 (Processo nº 
4043/2016), realizada no exercício de 2016, 
tendo sido identificado que o mesmo não 
estava ocorrendo.  
 
Em 2018 o Instituto nos informou que foram 
elaborando os cálculos individuais para a 
aplicação do reajuste e efetuados no decorrer 
do ano. 

Nenhum alerta foi 
proposto tendo em vista 
as providências tomadas 

pelo Instituto para 
promover o reajuste dos 

proventos, conforme 
RGPS, referentes aos 

benefícios que fazem jus 
ao mesmo. 

Regular 

3.3 

A revisão das aposentadorias por invalidez e 
pensões delas decorrentes, com base na 
emenda Constitucional nº 70/2012, foi um dos 
pontos da Auditoria nº 001/2016 (Processo nº 
4043/2016), realizada no exercício de 2016, 
tendo sido identificado que o mesmo não 
estava ocorrendo. 
Devido ao descumprimento, este ponto ficou 
sujeito a procedimentos de acompanhamento, 
onde contatamos através de informações do 
Diretor Presidente do IPASDM que foi 
realizado um levantamento dessas 
aposentadorias por invalidez e pensões dela 
decorrentes para verificarem a data de 
ingresso dos beneficiários, e foram atualizadas 
em cumprimento à legislação em vigor. 

Nenhum alerta foi 
proposto tendo em vista 
as providências tomadas 

pelo Instituto para 
promover a revisão das 

aposentadorias por 
invalidez e as pensões 
delas decorrentes, com 

base na Emenda 
Constitucional nº 

70/2012. 

Regular 

3.4 

A verificação das incorporações ao salário de 
contribuição, especificamente os adicionais de 
qüinqüênio de efetivo exercício, que somam 
periodicamente aos proventos para os 
segurados com paridade para com os 
servidores ativos foi um dos pontos da 
Auditoria nº 001/2016 (Processo nº 
4043/2016), realizada no exercício de 2016, 
tendo sido identificado que o mesmo estava 
irregular para alguns segurados. Devido às 
inconsistências, este ponto ficou sujeito a 
procedimentos de acompanhamento no 
exercício de 2017, por meio de formulação 
escrita (Ofício nº 002/2017 – 13/06/2017) 
encaminhada ao Instituto de Previdência. Em 
resposta, por meio do Ofício nº 57/2017 – 
09/10/2017, o Instituto nos informou que já 
realizaram a correção e atualmente os 
pagamentos desses adicionais estão corretos. 

Nenhum alerta foi 
proposto tendo em vista 

que o Instituto já 
providenciou a correção 

no pagamento dos 
adicionais. 

Regular 

3.5 

A verificação da legislação previdenciária 
municipal foi um dos pontos da Auditoria nº 
001/2016 (Processo nº 4043/2016), realizada 
no exercício de 2016, tendo sido identificado 
que o mesmo estava irregular para alguns 
segurados. Devido a defasagem dos 
dispositivos regulamentadores municipais, 
este ponto ficou sujeito a procedimentos de 
acompanhamento no exercício de 2017, por 
meio de formulação escrita (Ofício nº 002/2017 
– 13/06/2017) encaminhada ao Instituto de 
Previdência. Em resposta, por meio do Ofício 
nº 57/2017 – 09/10/2017, o Instituto nos 

Nenhum alerta foi 
proposto tendo em vista 

que o Instituto está 
providenciando a 

atualização da legislação 
previdenciária municipal. 

Em andamento 
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informou que já fizeram contato com a 
empresa que pretendem contratar para a 
realização do serviço de atualização e 
unificação da legislação previdenciária 
municipal, no entanto, que estão aguardando a 
concretização das possíveis mudanças na 
legislação previdenciária federal, para alterar 
de maneira mais definitiva a legislação 
municipal. 

 

 
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob responsabilidade do senhor Adeval 

Irineu Pereira, gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos 

Martins, relativa ao exercício de 2018. 

 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados 

no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra Regular. 

 

Considerando, no entanto, que foi realizada Auditoria de Conformidade e Operacional nº 

001/2016 (Processo nº 4043/2016), no exercício de 2016, no Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município de Domingos Martins (IPASDM), prevista no Plano Anual de 

Auditoria Interna (PAAI) para o referido exercício, representado por meio do Decreto nº 

2.864/2015, não houve previsão expressa para realização de Auditoria no referido Instituto 

no exercício de 2018, mas apenas acompanhamento das irregularidades constatadas em 

2016, por meio de Ofícios encaminhados ao Instituto, bem como orientações verbais. 

 

 

Domingos Martins - ES, 26 de março de 2019 

 

 

 

Assinaturas: 
 

 

 

                Márcia d’Assumpção                                      Renata Peterle Ronchi 

               Controladoria Interna                                      Auditora Pública Interna  
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