
CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 

OF.CGM/PMJN N° 030/2020. 

PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE .10ÃO NEIVA  

João Neiva - ES, 06 de agosto de 2020. 

Para: 

IPSJON - Sra. Eliziara 

De: 
CGM - Controladoria Geral do Município 

Assunto: 
Inspeção - Acompanhamento das folhas de pagamentos dos servidores do 
IPSJON, com os encargos devidos ao RGPS e RPPS (retido dos servidores e 
as contribuições patronais). Período: janeiro/2020 a junho/2020 - "Tabela 
Referencial 1, itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 da IN 43/2017 do TCE-ES". 

Procedimento: 
Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e 
patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos 
encargos patronais da entidade referentes às aliquotas normais e 
suplementares, observado o regime de competência - Verificar se houve o 
pagamento tempestivo das obrigações previdenciárias decorrentes dos 
encargos patronais da entidade, referentes ás aliquotas normais e 
suplementares - Verificar se houve pagamento de multas e juros decorrentes 
do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias - Verificar se houve a 
retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo 
repasse tempestivo ao regime de previdência. 

Base Legal: 
CF/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/88, art. 10; Lei Municipal no 1.594/2005 
e Lei Municipal no 3.099/2018. 

1 -DA INTRODUÇÃO: 

A Controladoria Geral do Município, é um órgão de assessoramento com a 
finalidade de planejar, coordenar, orientar e controlar o programa de 
fiscalização administrativa, financeira, contábil, jurídica e de auditoria interna 
do Poder Executivo, fixadas no  art.  16-B da Lei Municipal no 2.939/2016. 

Além disso, é missão do Órgão de Controle Interno prestar orientação 
pedagógica, de caráter preventivo, com vistas a combater a ineficiência na 
Administração, visando contribuir ao sucesso da Administração Pública, e em 
consonância com o disposto na "Tabela Referencial 1, itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 
1.2.4 da IN 43/2017 do TCE-ES". 

A "Inspeção", efetuada pelo Controle Interno do Município, foi realizado nas 
folhas de pagamentos de janeiro/2020 a junho/2020 do IPSJON, através da 
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análise dos "Relatórios das Folhas de Pagamentos", emitidos pelo setor de 
Recursos Humanos, confrontando-o com a "Listagem de Pagamento", extraída 
do sistema E & L. 

Foram analisadas as folhas de pagamentos dos servidores efetivos e 
contratados do ente Público, verificando-se os valores retidos dos servidores, 

bem como as contribuições patronais, e se os pagamentos ao RGPS e RPPS, 
ocorreram de forma tempestiva. 

Estão anexadas ao relatório, "Relatórios das Folhas de Pagamentos" emitido 

pelo setor de Recursos Humanos, "Listagem de Pagamentos" extraído do 
sistema E & L e "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher 

Previdência Social e a outras Entidades e Fundos por FPAS - GFIP", e ainda, 

planilha contendo resumo das folhas de pagamentos, confrontando estas, com 
a "Listagem de Pagamentos", visando apurar possíveis divergências entre os 

valores devidos e os valores efetivamente recolhidos ao RGPS e RPPS, bem 

como sua tempestividade. 

2 	— DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AO RGPS. 
2.1 — DAS CONTRIBUIÇõES PATRONAL E VALORES RETIDOS DOS 
SERVIDORES. 

Foram analisados os resumos das folhas de pagamentos de janeiro/2020 a 

junho/2020, onde foram verificados os valores retidos dos servidores 

contratados, os encargos patronais e Risco Ambiental do Trabalho  (RAT).  

Os valores retidos dos servidores contratados (nos percentuais de 8%,  9% e  

11% nos meses de janeiro e fevereiro/2020, e 7,5%, 9% e 12% a partir de 

março/2020, conforme a faixa de remuneração ), bem como os valores devidos 

ao RGPS, a cargo do empregador, estão descritos nos "Relatórios das Folhas de 
Pagamentos", bem como no "Comprovante de Declaração da Contribuições 

Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS" e 

conferem com os valores pagos, descritos na "Listagem de Pagamentos",  

extraído do sistema E & L, não existindo divergências.  

Os valores retidos dos servidores contratados, bem como a contribuição 

patronal, foram recolhidos, no prazo estabelecido na Lei 11.933/2009, ou seja, 

até o dia 20 ao mês subsequente do fato gerador da obrigação tributária, com 

exceção do mês de janeiro/2020 que foi pago em 05/03/2020, conforme consta 
da "Listagem de Pagamentos", extraída do sistema E & L, gerando juros na guia  

do INSS decorrentes do atraso no pagamento das obrigações.  

3 	- DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AO RPPS. 
3.1 — DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E VALORES RETIDOS DOS 

SERVIDORES. 

Foram retidos dos servidores efetivos as contribuições para o RPPS no valor de 

14%, conforme previsto na Lei Municipal no 3238/2020. 
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Já a contribuição patronal, estipulado pela Lei Municipal no 3.099/2018 é de 

22,2%. 

Os valores retidos, estão descritos nos "Relatórios das Folhas de Pagamentos" 
emitidos pelo setor de Recursos Humanos, conferem com os valores recolhidos 
para o RPPS, conforme consta da "Listagem de Pagamentos", extraída do 

sistema E & L. 
As contribuições patronais foram recolhidas efetivamente no prazo estipulado 

no  art.  80  da Lei Municipal 0976/99 (até o dia 10 do mês subsequente), 
conforme consta na "Listagem de Pagamentos" extraída do sistema E & L, 

porém apresentaram diferencas entre o valor devido e o valor pago. 

Desse modo, não ocorreu pagamento de multa e juros decorrentes do atraso no 

pagamento das obrigações.  

4 	— DOS REGISTRO CONTÁBEIS: 
No tocante aos registros contábeis das despesas decorrentes dos encargos 

patronais, foram evidenciadas através da "Listagem de Pagamentos", extraída 
do sistema E & L, onde consta as contas de pagamentos. 

5 	- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise tem por objetivo alertar os gestores/setores de eventuais indícios de 

irregularidades entre os valores devidos e os valores efetivamente pagos ao 

RGPS e ao RPPS. 

Assim, recomendamos ao IPSJON, que justifique o pagamento de juros na guia  

de INSS do mês de janeiro/2020 no prazo de 03 dias ou o ressarcimento do 
erário.  

Sendo assim, apresentamos para ciência de V.Sas. Bem como recomendamos 

que continuem a observar os pontos de controle, itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 

1.2.4 da IN 43/2017 do TCE-ES", evitando-se assim, divergências no restante 
do exercício. 

Atenciosamente,  

Wender on ,,,ift:nio a ivFávaro 
Contro :de eral d. unicipio 
Decrr o n° 7.427/ 

Grazie riP
c'Aomin rado 

Auditor.'
. 
 .ntrole Interno —  

Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

• 1Cct:i;.,(7t ,  
ThailkSilva Gripa 
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019 
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