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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 a ser realizada pela 

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

023/2013. 

 

Cumprindo determinação contida no PAAI 2019, foram realizadas ações previstas 

no Programa de Auditoria nº 02/2019, nas Unidades Gestoras da Administração 

Direta e IPASLI - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Linhares/ES, entre os dias 21/05/2019 a 31/01/2020. 

 

Oportuno ressaltar que as avaliações dos Pontos de Controle abrangeram contas 

de governo, contas de gestão de todas as Unidades Gestoras da Administração 

Direta e contas de gestão do RPPS, entretanto, as execuções das ações 

perpassam pelas: Unidade Gestora IPASLI - Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Linhares/ES; Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Finanças e 

Planejamento. 

 

Os exames foram efetuados em observância à legislação vigente, que 

regulamenta o tema em avaliação, tendo como escopo de verificação os 

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

 

 1.2.1 – Registro por competência - Despesas Previdenciárias 

Patronais  

 1.2.6 – Registro por competência – Receitas de contribuições 

 2.5.2 – Base de cálculo de contribuições RPPS 

 2.5.4 – Alíquota de contribuição – Recolhimento 

 

Pelos liames do planejamento, destaca-se que foi estabelecido como universo e o 

critério da seleção de amostragem para análise dos pontos de controle, as 

diretrizes estabelecidas no Plano Amostral.  
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2. OBJETIVOS  

 

 Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e 

patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes 

dos encargos patronais da entidade referente às alíquotas normais e 

suplementares, observando o regime de competência. (Ponto de Controle 

1.2.1) 

 

 Verificar se o RPPS está registrando por competência (variação Patrimonial 

Aumentativa) as receitas de contribuições previdenciárias, parte patronal, 

parte do servidor, dos inativos e pensionistas e as decorrentes do plano de 

amortização. (Ponto de Controle 1.2.6) 

 

 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. (Ponto de Controle 2.5.2) 

 

 Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão 

obedecendo às alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a 

legislação. (Ponto de Controle 2.5.4) 

 

 

3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

A auditoria em questão buscou responder as seguintes questões: 

 

 Foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das 

despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos 

patronais da entidade referente à alíquotas normais e suplementares, 

observando o regime de competência? (Ponto de Controle 1.2.1) 

 

 O RPPS está registrando por competência (variação Patrimonial 

Aumentativa) as receitas de contribuições previdenciárias, parte patronal, 
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parte do servidor, dos inativos e pensionistas e as decorrentes do plano de 

amortização? (Ponto de Controle 1.2.6) 

 

 Existe uma base de contribuição regulamentada no ente e as contribuições 

previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de 

cálculo? (Ponto de Controle 2.5.2) 

 

 Os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão 

obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a 

legislação? (Ponto de Controle 2.5.4) 

 

 

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E SITUAÇÃO ENCONTRADA  

 

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no 

Programa de Auditoria nº 02/2019. As verificações foram realizadas com o 

objetivo de obter informações e evidências para a formulação e fundamentação 

da conclusão dos trabalhos.  

 

Com base na Matriz de Planejamento e no Plano Amostral, seguiram-se os 

seguintes procedimentos: 

 

 

Ponto de Controle 1.2.1: Registro por competência - Despesas Previdenciárias 

Patronais.  

 

- Possível Achado 1: Registro contábil fora da competência. 

 

Verificou-se pelos processos que geraram pagamento das Guias de Contribuições 

previdenciárias patronais, e no sistema de contabilidade a Relação das 

liquidações com registros orçamentários e patrimoniais, com histórico, dos meses 

de janeiro a junho, de todas UG’s da Administração Direta, para conferência das 

datas em que foram realizadas a contabilização. 
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SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Constatou-se pela análise da relação de liquidações orçamentárias que algumas 

folhas de rescisão não foram liquidadas dentro da competência. Por isso, foi 

expedida recomendação e encaminhada por meio do Ofício/CG 113/2019 à 

Unidade Gestora Secretaria de Administração e Recursos Humanos, responsável 

pelo envio da folha para contabilização, para que respeitasse a competência em 

todas as folhas de pagamento. 

 

Oportuno informar que esta Controladoria não obteve resposta da Secretaria em 

questão mesmo após reiteração do ofício já mencionado. Entretanto, 

considerando a relevância do ponto em análise ponderou-se por verificar na 

relação de liquidações de despesas de obrigações previdenciárias patronais, se a 

recomendação foi adotada.  

 

Diante dessa avaliação foi possível constatar que a partir do envio do Ofício/CG 

113/2019, nenhuma folha foi contabilizada fora da competência, não sendo 

necessário expedir nova recomendação. 

 

Ressalta-se quanto à alíquota suplementar ao RPPS que, conforme art. 123, § 

9º, da Lei nº 2.330/2002, alterado pela Lei Complementar nº 2.663/2006, o 

Município não está obrigado a instituí-la, vez que a está disciplinado: “O 

Município é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras 

do IPASLI, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários”. 

 

 

- Possível Achado 2: Contabilização em conta contábil indevida. 

 

Verificou-se pelo sistema de contabilidade a relação das liquidações com 

registros orçamentários e patrimoniais, com histórico, dos meses janeiro a junho 

de 2019, de todas UG’s da Administração Direta, para conferência de datas e 

registro das contas contábeis. 
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SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Foi possível verificar pela relação das liquidações acima indicadas que as 

despesas foram contabilizadas em contas próprias, tanto a orçamentária, quanto 

a patrimonial.  

 

Utilizou-se no registro orçamentário com empenho, liquidação e pagamento o 

elemento de despesa 3190113000 – Obrigações Patronais para INSS e 

319113000 - Obrigações Patronais Intra-orçamentárias para o RPPS e no registro 

patrimonial as contas lançadas foram: 312230100000.P - CONTRIBUICOES 

PREVIDENCIARIAS – RGPS para INSS e 312120100000.P - CONTRIBUICAO 

PATRONAL PARA O RPPS, para RPPS.  

 

Diante do exposto, não foi verificado necessidade de expedir recomendações 

nesse ponto de controle. 

 

 

Ponto de Controle 1.2.6: Registro por competência – Receitas de contribuições 

 

- Possível Achado 1: Ausência de registro por competência. 

 

Verificou-se pelo sistema de contabilidade do IPASLI, os balancetes contábeis, 

separados por Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, referente aos meses de 

janeiro a junho/2019, para averiguar se o RPPS estava registrando por 

competência (variação Patrimonial Aumentativa) as receitas de contribuições 

previdenciárias, parte patronal, parte do servidor, dos inativos e pensionistas e 

as decorrentes do plano de amortização. 

 

SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Verificou-se que mensalmente foram realizados registros a crédito em VPA das 

provisões das contribuições patronais, servidores, inativos e pensionistas nas 

contas contábeis, e a débito no ativo como direitos a receber, uma vez que os 

valores são arrecadados no mês subsequente ao mês de referência.  
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A DÉBITO 
11361113610101004.P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES 
113620101004.P PATRONAL – PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES 
 
 

A CRÉDITO 
421110201000.P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR – RPPS  
421110202000.P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO – RPPS 
421110203000.P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS 
421120101999.P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS 
421150101000.P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS (na 

competência devida e a débito na conta contábil) 
 
 

Quanto ao plano de amortização o Município não contribui, cobre déficit 

financeiro, conforme estabelecido no §9º do Art. 123 da Lei 2.330/2002, alterado 

pela Lei Complementar 2.663/2006. 

 

 

- Possível Achado 2: Valores contabilizados em desacordo com a folha de 

pagamento. 

 

Foi verificado nos processos de folhas de pagamento os valores constantes nos 

resumos, referentes às contribuições patronais e servidores para o RPPS – Fundo 

Financeiro e Fundo Previdenciário das Unidades Gestoras da Administração 

Direta, dos meses de janeiro a junho/2019, para confirmar se os montantes 

provisionados e informados no balancete contábil do RPPS – Fundo Financeiro e 

Fundo Previdenciário estão de acordo com os incluídos nas folhas.  

 

SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Verificou-se pelos documentos acima mencionados que os valores provisionados 

pelo IPASLI estavam em desacordo com os repassados pelas Unidades Gestoras 

da Administração Direta, a título de contribuição patronal e servidores. Diante 

disso, foi encaminhado ao IPASLI, por meio do Ofício CG nº 116/2019, o relatório 

sintético de achados. Em resposta o IPASLI, por meio do ofício nº 503/2019, 

informou que os valores passaram a ser provisionados e lançados pelo valor 

bruto da folha.  
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A partir da resposta do IPASLI, entendeu-se pertinente observar no balancete 

contábil do RPPS se os lançamentos das deduções dos benefícios antecipados na 

folha de pagamento (salário família, maternidade, auxílio doença e auxílio 

reclusão) passaram a ser realizados conforme informado. Diante das 

verificações, foi possível notar que as deduções, de fato, foram empenhadas no 

elemento de despesa 319005000 - Outros benefícios previdenciários do RPPS. 

 

Pelo exposto, não foi verificado necessidade de expedir novas recomendações. 

 

 

Ponto de Controle 2.5.2: Base de cálculo das contribuições RPPS 

 

- Possível Achado 1: Falta de regulamentação. 

 

Foi verificado na Lei Municipal nº 2.330/2002 se existe regulamentação da base 

de contribuição para RPPS. 

 

SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Analisou-se a Lei Municipal nº 2.330/2002 que regulamentou em seu art. 6º a 

base de contribuição previdenciária. 

  
Art. 6º Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído 
pelo subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter 
individual ou outras vantagens, excluídas: Caput alterado pela Lei 
Complementar nº. 2663/2006, Caput alterado pela Lei nº. 2470/2005 
  
I - as diárias para viagens; 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III - a indenização de transporte; 
IV - o salário-família; 
V - o auxílio-alimentação; 
VI - o auxílio-creche; 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho; 
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 
IX - o abono de permanência; 
X - outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em 
Lei. Incisos incluídos pela Lei Complementar nº. 2663/2006 
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- Possível Achado 2: Aplicação indevida da base de cálculo parte patronal e 

servidores. 

 

Verificou-se os Processos das Guias de recolhimento ao RPPS do mês de janeiro 

(1º mês do semestre em análise), de todas as UG’s da Administração Direta, 

com objetivo de constatar se foi aplicado devidamente a base de cálculo das 

contribuições parte patronal e servidores. 

 

SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Foi possível verificar pelos processos de guias de recolhimento ao RPPS - Fundo 

Financeiro e Fundo Previdenciário do mês de janeiro/2019, de todas as UG’s da 

Administração Direta, que os relatórios demonstram que a base de cálculo parte 

patronal e servidores está de acordo com a Legislação, conforme previsto no art. 

6º, da Lei Municipal nº 2.330/2002. 

 
Art. 6º Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído 
pelo subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter 
individual ou outras vantagens. 

 

Diante do exposto, não foi verificado necessidade de expedir recomendações 

nesse ponto de controle. 

 

 

Ponto de Controle 2.5.4: Alíquota de contribuição-Recolhimento 

 

- Possível Achado 1: Valores descontados e obrigações patronais não 

obedecem as alíquotas de contribuição estabelecidas em legislação vigente. 

 

Foram observados os processos que geraram o pagamento das guias de 

recolhimento ao RPPS, de todas as UG’s da Administração Direta, referente ao 

mês de janeiro/2019, e Lei Municipal nº 2.330/2002, com a finalidade de 

verificar se os percentuais aplicados estão de acordo com os estabelecidos na 

legislação. 
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SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Verificou-se pelos processos acima mencionados que os percentuais aplicados 

sobre a base referente contribuições patronais e desconto de servidores estão de 

acordo com o estabelecido no art. 123, da Lei Municipal 2.330/2002, que diz:  

 
“Art. 123... 
  
§ 5º As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II serão 
de 22%  (vinte  e dois por cento) e 11,00% (onze por cento), 
respectivamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de 
contribuição conforme art. 6º. (alterado pela Lei Complementar 22/2013). 

 
 

-Possível Achado 2: Valores repassados de contribuições previdenciárias 

diferente das alíquotas aplicadas em folha. 

 

Foi observado nos processos que geraram o pagamento das guias de 

recolhimento ao RPPS, de todas as UG’s da Administração Direta, referente ao 

mês de janeiro/2019, se os valores repassados estão de acordo com os valores 

devidos. 

 

SITUAÇÃO ENCONTRADA:  

 

Foi verificado que os valores recolhidos estão de acordo com as guias de 

recolhimento apresentadas nos processos informados acima, requeridos pelo 

departamento de recursos humanos para pagamento das contribuições 

previdenciárias patronais e servidores.   

 

 

- Achado Não Previsto: Valores repassados de contribuições previdenciárias 

patronais e servidores, diferente dos valores apurados nos arquivos FOLRPP e 

FOLRGP. 

 

Nesse achado não previsto foram observados os arquivos FOLRPP e FOLRGP, que 

não estavam relacionados na matriz de planejamento e plano amostral, tendo 

sido comparados com as guias de recolhimento da previdência social – patronal e 
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servidores – constante nos processos que geraram o pagamento das guias de 

recolhimento ao RPPS e INSS. 

 

SITUAÇÃO ECONTRADA:  

 

A partir do acompanhamento dos arquivos FOLRPP e FOLRGP do primeiro 

semestre, das Unidades Gestoras da Administração Direta, foi possível notar que 

houve divergência de valores entre o constante nas guias da folha de pagamento 

com o demonstrado nos arquivos já referenciados.  

 

Esclarecemos que os valores apurados na contabilidade - empenhados, 

liquidados e pagos - nos meses de janeiro a junho/2019, para o INSS, na 

Secretaria de Educação, estão divergentes dos valores apurados no arquivo 

FOLRGP do período, sendo que no arquivo o valor demonstrado encontra-se a 

maior nas obrigações patronais em R$ 700,81, e nos descontos dos servidores 

em R$ 344,64.  

 

Nos valores apurados na contabilidade - empenhados, liquidados e pagos - nos 

meses de janeiro a junho/2019, para o RPPS - Fundo Financeiro estão 

divergentes dos valores apurados no arquivos FOLRPP do período, sendo que no 

arquivo o valor demonstrado encontra-se a menor nas obrigações patronais em 

R$ 1.706,94.  

 

Nos valores apurados na contabilidade - empenhados, liquidados e pagos - nos 

meses de janeiro a junho/2019, para o RPPS - Fundo Previdenciário estão 

divergentes dos valores apurados no arquivos FOLRPP do período, sendo que no 

arquivo o valor demonstrado encontra-se a menor nas obrigações patronais em 

R$ R$ 1.021,48 

 

Diante dessa situação não prevista nos planejamentos, foi expedida e 

encaminhada recomendação a Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, por meio do Ofício CG nº 113/2019, reiterado pelo Ofício CG nº 

147/2019, para realizasse as devidas verificações e adequações.  
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Considerando que a verificação de arquivos FOLRPP e FOLRGP seriam realizados 

para fins de Relatório/Parecer do Controle Interno na Prestação de Contas Anual 

de 2019, a ser encaminhada em 2020 ao Tribunal de Contas do Estado, esta 

Controladoria, entendeu ser suficiente a orientação/recomendação encaminhada 

por meio dos ofícios já indicados acima.  

 
 
Considerando o exposto, não se entendeu necessário expedir novas 

recomendações. 

 
 

Observação: Todos os papéis de trabalho (PT) que não estão anexados ao 

Processo nº 09400/2019, encontram-se arquivados em: DOCUMENTOS Z=> 

AUDITORIAS => AUDITORIA 2019 => Acompanhamento de Auditorias – Pontos 

de Controle => 1.2.1, 1.2.6, 2.5.2 e 2.5.4 => Papéis de Trabalho. 

 

 

6. CONCLUSÃO 
 
 
Em atenção às diretrizes previamente estabelecidas na matriz de planejamento e 

no plano amostral, e aplicando os procedimentos propostos, dentro do que foi 

examinado, bem como o atendimento das recomendações expedidas durante os 

trabalhos de execução da auditoria, conclui-se em relação aos Pontos de Controle 

1.2.1 – Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal, 1.2.6 – 

Registro por competência – receitas de contribuições, 2.5.2 – Base de cálculo das 

contribuições previdenciárias e 2.5.4 – Alíquota de Contribuição – recolhimento, 

não haver necessidade de expedir novas recomendações ao final dos trabalhos.  

 
É o relatório. 

 

Linhares (ES), 31 de janeiro de 2020. 

 

_____________________________ 
Arlete de Fátima Nico 

Controladora Geral 
Matrícula: 001386 
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