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1.  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI estabelece o planejamento e 

dimensionamento das auditorias, que é uma das atividades desenvolvidas pela 

Unidade Central de Controle Interno, previsto na Lei Complementar Municipal nº 

23/2013. 

 

Cumprindo determinação contida no PAAI do período 2019/2020, realizamos as 

ações previstas no Programa de Auditoria nº 08/2020, na Unidade Gestora 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, entre os dias 05/10/2020 a 

30/11/2020, abrangendo os atos de gestão praticados no período auditado. 

 

Os exames foram efetuados em observância à legislação vigente, que 

regulamenta o tema em avaliação, tendo como escopo a verificação dos 

seguintes pontos de auditoria previsto na Instrução Normativa TC nº 43/2017: 

 

 1.2.5 – Parcelamentos de Débitos Previdenciários 

 

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foram estabelecidos como 

critério de amostragem os processos referentes ao 4ª Bimestre (meses de Julho 

e agosto de 2020).  

 

2. OBJETIVOS  

 

1- Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo 

registrados como passivo da entidade; 

2- Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo 

registrados como ativos a receber no RPPS; 

3- Verificar se os saldos totais dos parcelamentos de débitos previdenciários 

estão sendo corrigidos mensalmente, por índice oficial e registrado como 

passivo no ente devedor e como ativo no RPPS;   

4- Verificar se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes 

sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS;   

5-  Verificar se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente;  
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3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

A auditoria em questão buscou responder as seguintes questões: 

 

 Os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo 

registrados como passivo da entidade? 

 

 Os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo 

registrados como ativos a receber no RPPS? 

 

 Os saldos totais dos parcelamentos de débitos previdenciários estão 

sendo corrigidos mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo 

no ente devedor e como ativo no RPPS? 

 

 Estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o 

saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS? 

 
 

 As parcelas estão sendo pagas tempestivamente? 

 

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
 
1- Oficiar o Departamento de contabilidade solicitando informações sobre os 

parcelamentos de débitos previdenciários do município, se estão registrados no 

passivo da entidade, e em caso positivo em quais contas contábeis. 

 

2- Verificar no balancete contábil quanto ao lançamento mensal na conta contábil 

a veracidade das informações prestadas pelo departamento contábil; 

 

3- Oficiar o Departamento Administrativo financeiro do IPASLI solicitando 

informações sobre os parcelamentos de débitos previdenciários do município, se 

estão registrados como ativo a receber no RPPS. 
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4- Oficiar o Departamento Administrativo financeiro do IPASLI e o Departamento 

de contabilidade do município solicitando se os valores de parcelamento de 

débitos previdenciários estão sendo corrigidos mensalmente por índice oficial e 

registrado como ativo no RPPS, e como passivo no município.  

 

5-Oficiar o Departamento Administrativo financeiro e o Departamento de 

contabilidade do município solicitando se estão sendo registrados mensalmente 

os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS. 

 

6-Verificar na relação de pagamentos da  Secretaria de Finanças e Planejamento 

se os valores referente aos parcelamentos estão sendo pagos ate ultimo dia do 

mês vencido. 

 

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no 

Programa de Auditoria nº 08/2020. 

 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento, e da definição da 

amostragem, elegemos como objetos de análise para cumprimento do Plano de 

Auditoria acima mencionado o 4º Bimestre/2020 (Julho e Agosto).  

 

 

4.1 Situações Encontradas 

Em atenção aos ofícios respostas encaminhados pela Contabilidade bem como, 

pelo IPASLI (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Linhares) para este Órgão de Controle Interno, e analises realizadas no 

sistema contábil desta prefeitura, conforme papeis de trabalho anexos  

verificamos que: 

 

 Parcelamentos de débitos previdenciários registrados como 

passivo da entidade: Os parcelamentos de débitos previdenciários estão 

devidamente registrados como passivo da entidade.  

 

 Parcelamentos de débitos previdenciários registrados como ativos 

a receber no RPPS: Os parcelamentos de débitos previdenciários estão 
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devidamente registrados como ativo a receber no RPPS 

 
 Saldos totais dos parcelamentos de débitos previdenciários 

corrigidos mensalmente, por índice oficial e registrado como 

passivo no ente devedor e como ativo no RPPS: Os saldos totais dos 

parcelamentos de débitos previdenciário são corrigidos mensalmente, por 

índice oficial e registrados como passivo no ente devedor e como ativo no 

RPPS. Esclarecemos que no ato da emissão de empenho da guia  mensal a 

pagar fica contabilizado separadamente no passivo os valores de 

atualização e do juros.  

 
 

 Registro mensal de Juros incidentes sobre o saldo devedor e no 

ente devedor como ativo no RPPS: Estão registrados mensalmente os 

juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no 

RPPS. Entretanto, os juros do parcelamento Prem da Receita Federal Lei 

13485/2017, é debitado no FPM mensalmente no valor total, não 

realizando a subdivisão do valor principal e do valor dos juros. 

Esclarecemos que a Receita Federal não disponibiliza para a Prefeitura 

Municipal de Linhares separadamente o valor principal e o valor dos juros, 

o que inviabiliza completamente este município realizar o registro de 

forma separada, sendo assim especificamente neste parcelamento, o valor 

e registrado de forma global. Explanamos que tal ato não gera prejuízo, 

tendo em vista que o valor é registrado no passivo integralmente.  

 
 Parcelas pagas tempestivamente: As parcelas estão sendo pagas 

tempestivamente, entretanto no mês de Julho de 2020 o pagamento não 

foi efetuado, tendo em vista a portaria nº 201, de 11 de Maio de 2020, 

bem como a portaria nº 1072, de 24 de Junho de 2020,  que prorrogou o 

prazo de vencimento em decorrência da pandemia da doença causada pelo 

coronavirus.   
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5. CONCLUSÃO 

Pela análise realizada e informações obtidas, com base exclusivamente nas 

amostras, conclui-se que não há indícios de irregularidade em relação aos 

pontos de controle 1.2.5 – Parcelamentos de débitos previdenciários. 

 

É o relatório. 

 

Linhares (ES), 27 de novembro de 2020. 

 

 

 
 
 

ARLETE DE FÁTIMA NICO 
Controladora Geral 
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