
CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

Memorando CGM No 084/2020. 

João Neiva - ES, 01 de setembro de 2020. 

PROPONENTE: Controladoria Geral do Município - CGM 

DESTINATÁRIO: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Otávio Abreu 
Xavier 
ASSUNTO: Relatório de Inspeção - Equilíbrio Financeiro e Atuarial do 
Instituto de Previdência dos Servidos do Município de João Neiva 

RELATÓRIO 

CONSIDERANDO Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013 do 
TCE-ES, que dispõe sobre a Implantação e Funcionamento do Sistema de 
Controle Interno nos Municípios Capixabas; 

CONSIDERANDO Lei Municipal 2.939/2016, que dispõe sobre a implantação 
do sistema de Controle Interno no Município de João Neiva-ES; 

CONSIDERANDO que compete a CGM, verificar os pontos de Controle 
constantes na "Tabela Referencial 1", do anexo  III,  da IN TC 043/2017; 

CONSIDERANDO que compete a Controladoria Geral do Município informar 
os "Achados" constantes na "Tabela Referencial 1" e propor as 
Recomendações pertinentes, a fim de que sejam tomadas as devidas 
providencias por parte dos responsáveis para sua efetiva correção; 

CONSIDERANDO que compete as Unidades Executoras do sistema 
administrativo informar a Unidade Central de Controle Interno, sobre as 
providencias adotadas em relação aos "achados" identificados por esta 
CGM; 

CONSIDERANDO que compete as Unidades Executoras do Sistema 
Administrativo, comunicar a CGM, qualquer irregularidade que tenha 
conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária. 

Em análise efetuada por esta CGM, conforme " Tabela Referencial 1, itens 
1.2.13 e 1.2.14 da IN 43/2017 do TCE-ES", foram selecionados os pontos 
de controle para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial do IPSJON. 
A inspeção efetuada pelo Controle Interno do Município, foi realizada 
através da análise do relatório "Movimento Financeiro", extraído do sistema 
E & L. 
Traçamos na tabela abaixo, os pontos de controle selecionados para análise, 
sob responsabilidade de Vossa Senhoria, cujo resultado de verificação está 
conforme a norma apontada: 
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CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

1.2. Gestão Previdenciaria 
Código Ponto de 

controle 
Base legal Tipo de 

procedimento 
sugerido 

Procedimento Aplicável a 

1.2.13 
Equilíbrio 

Financeiro e 
Atuarial 

* CF/88,  art.  
40. 
* LRF,  art.  69. 
* Lei 
9717/1998 
art.  1 

Auditoria 
Governamental de 

conformidade 

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

Contas de 
Governo e 
Contas de 
Gestão do 

RPPS  

1.2.14 

Equilíbrio 
financeiro e 

atuarial - Plano de 
Equacionamento 

* CF/88,  art.  
40. 

* LRF,  art.  69. 
* Lei 

9717/1998 
art.  1 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

Contas de 
Governo e 
Contas de 
Gestão do  

RPPS 

Diante da verificação acima constatamos os seguintes "Achados": 

Código Achados 
Em verificação desta Controladoria, referente a amostra selecionada, verificamos que o 

1.2.13 Município (Prefeitura FMAS,  FMS  e SAAE), repassa ao IPSJON, de forma sistemática, os 
1.2.14 valores referentes 6 complementação das folhas de pagamentos de que trata o  art.  76 da 

Lei Municipal no 0976/99. 

Desse modo, conforme demonstrado acima, entendemos que foram 

adotadas medidas visando a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial 
do RPPS. 

Assim, apresentamos o presente relatório de inspeção para ciência de V.Sa. 
bem como, recomendamos que o referido aporte deve ser cumprido 

integralmente até 30 de dezembro do exercício vigente conforme 
estabelecido no § 10  do  art.  20  da Lei 3.099/2018, evitando-se assim 
irregularidades. 

Atenciosamente, 

Graziela Gi(fil  cAol in Prado 
Auditor de :I trole Interno -  
Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 
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