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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 serem realizadas

pela Unidade Central de Controle Interno, previsto na Lei Complementar

Municipal nO 023/2013.

Cumprindo determinação contida no PAAI 2018/2019, realizamos as ações

previstas no Programa de Auditoria nO 01/2019, na Unidade Gestora IPASLI 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de

Linhares/ES, entre os dias 11/01/2019 a 08/02/2019, abrangendo os atos de

Gestão do RPPS.

Os exames foram efetuados em observância à legislação vigente, que

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

ponto de auditoria previsto na Instrução Normativa TC nO 43/2017:

• 1.2.14 - Equilíbrio financeiro e atuarial- Plano de Equacionamento,

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foi estabelecido como

critério de amostragem o Relatório de Avaliação Atuarial 2018, data-base dez.

.J 2017 (PT 03), por ser cálculo anterior ao exercício de referência.

Ressalta-se que o não cumprimento do prazo previsto no Programa de Auditoria

supracitado, bem como na Matriz de Planejamento (PT 02) ocorreu pelo

surgimento de demandas alheias aos trabalhos planejados pela Controladoria

Geral.

2. OBJETIVOS

Verificar se os atos de governo e de gestão realizados pelo IPASU, relativo ao

ponto de controle supracitado, atenderam aos preceitos estabelecidos na

legislação em vigor, em especial ao que dispõe o art. 40 da Constituição Federal,
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art. 69 da Lei Complementar nO 101/2000 (LRF), art. 10 da Lei nO 9.717/98, Lei

8.212/91, Lei Complementar Municipal nO 022/2013, Lei Municipal nO

2330/2002, art. 1°, §4°, dentre outras.

3. QUESTÕES DE AUDITORIA

A auditoria em questão buscou responder as seguintes questões:

• Foi realizada avaliação atuarial no Balanço do exercício de 20177

• Foi verificado desequilíbrio financeiro e atuarial?

• Foram instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio de

previdência, em caso de desequilíbrio financeiro e atuaria?

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no

Programa de Auditoria nO 01/2019.

Conforme já citado, a partir das informações obtidas na fase de planejamento,

definimos como amostra, para cumprimento do Programa de Auditoria acima

mencionado, o Relatório de Avaliação Atuarial 2018, data-base dez. 2017. Foram

analisados ainda os processos de pedido de repasse financeiro a título de aporte.

s. SITUAÇÃO ENCONTRADA

O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

Unhares, encontra-se regulamentado pela Lei Complementa Municipal nO 2.330

de 19 de dezembro de 2002. Em 30 de julho de 2013, foi instituída pela Lei

Complementar Municipal nO 022/2013, a segregação de massas no Sistema de
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Previdência Municipal, criando o fundo financeiro para os servidores seguraoos ---'

que ingressaram no serviços público antes de 31/03/2011, e o fundo

previdenciário para os servidores segurados que ingressaram a partir dessa data,

nos termos do art. 20, da Portaria MPS na 403/2008, n§ 2 0 O Plano Financeiro

deve ser constituído por um grupo fechado em extinção sendo vedado o ingresso

de novos segurados, os quais serão alocados no Plano Previdenciário. (Redação

dada pela Portaria MPS na 21, de 16/01/2013)."

A avaliação do ponto de controle em apreço foi iniciada a partir do Relatório de

Avaliação Atuariai 2018, data-base dez. 2017, de autoria do atuário Júlio André

Laranja, empresa GOLD Prev. Consultoria Atuarial e de Investimento.

Compulsando o relatório é possível observar às fls. 41, que o plano financeiro

apresentou um "déficit atuarial" de R$ 2.196.697.071,57 (dois bilhões e cento e

noventa e seis milhões e seiscentos e noventa e sete mil e setenta e um reais e

cinqüenta e sete centavos), a ser coberto pelo Tesouro Municipal até extinção

deste grupo de segurados.

JllllCJlaranj'Q@)'aJroo.com..br/(31) M994-44J4--_.__.._------=--_.._----------=-
• Resultado da avaliação atuarial e situação financeiI'a e atuarial do RPPS;

O resultado dos valores acima é um déficit atuaria! de RS2.l96.697.071,57 que deve

ser saneado através das complementações financeiras do Tesouro Municipal, até a extinção do

Plano.

Em relação ao plano previdenciário o atuário conclui às fls. 72, que o resultado é

de um superávit de R$ 214.927.741,18 (duzentos e quatorze milhões e

novecentos e vinte e sete mil e setecentos e quarenta e um reais e dezoito

centavos).
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• Resultado da a\'aliaçiio atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS;

O resultado dos valores acima é um superávit atuarial de R$2l4.927.741,IB. Ou seja,

com as alíquotas atuais de li ,00% Servidor + 22,00% Ente Municipal, os recursos

acumulados, somados às eontribui~õcs futuras, são mais do quc suficientes para cobrir as

obrigaçães futuras dos atuais servidores do Plano Pre..-idenciário.

Considerando o resultado atuarial supracitado, bem como o objetivo dessa

auditoria, a equipe de trabalho se restringiu a analisar somente as informações

do fundo financeiro por ter apresentado resultado negativo.

Analisando o Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária do exercício

2018 do Fundo Financeiro (PT 05), foi verificado que o fundo recebeu recursos

para cobertura de insuficiências financeiras no valor total de R$ 6.359.937,74

(seis milhões e trezentos e cinqüenta e nove mil e novecentos e trinta e sete

reais e setenta e quatro centavos). Tal valor corresponde à soma dos pedidos de

aporte protocolados pelo Instituto ao longo do exercício de 2018, e realizados

pelo Tesouro Municipal.

Contudo, com pulsando os processos notamos que não é possível validar a

Informação citada, visto que os autos não observaram o principio administrativo

da motivação, esse prindpio "impõe a administração Pública o dever de expor as

razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada." (Mello,

Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo - 15. ed. - São

Paulo: Malheiros, 2002. p. 70).

Os pedidos de aporte financeiro assinados pelo Senhor Anderson Pezzin Said,

Diretor Adm/Flnanceiro do Instituto, deveriam estar fundamentados com

documentos que atendessem ao discriminado no art. 30 da já mencionada Lei

Complementar nO 022/2013, comprovando a insuficiência financeira do fundo e a

necessidade do aporte nos valores solicitados.

Art. 3° A Insuficiência financeira dos poderes e órgãos, relativa ao
Fundo Financeiro, será o resultado da diferença entre o montante
das contribuições previdenciárias dos segurados, dos pensionistas
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e patronais, e as respectivas despesas com
benefícios previdenciários.

A ausência de documentos contábeis e financeiros que demonstram a

insuficiência financeira do fundo pode levantar dúvidas e incertezas em relação à

administração dos direitos do segurados.

A equipe de auditoria solicitou ao Instituto de Previdência através do Ofício/CG

na 019/2019 (PT 07), informações sobre a metodologia utilizada para apuração

do valor a ser aportado pelo Município em cada mês, sendo informado pelo

mesmo por meio do Ofício/IPASLI/nO 073/2019 (PT 08), o que segue:

Considerando o valor da folha de pagamento do Ipasli e o saldo
existente nas contas bancarias, o pedido de aporte era realizado
sempre no dia 15 de cada mês, informamos que eventuais valores
de servidores cedidos, recebidos após esta data, eram usados para
pagamento de folha de pagamento posterior. (in verbis)

Considerando o conceito na qual foi instituída a segregação de massa, bem como

todo o arcabouço normativo que regulamenta o tema, entende essa

Controladoria que esse método não se traduz a forma mais adequada para

apurar o valor a ser aportado pelo Tesouro Municipal.

o Instituto deveria demonstrar a cada processo o saldo disponível em caixa após

o recebimento de todas as contribuições, bem como o total das despesas do

fundo financeiro demonstrando de forma substancial a necessidade da

suplementação financeira.

Outrossim, entende a equipe que a fundamentação legal adequada para o pedido

de aporte encontra amparo no art. 10, § 40, da Lei Complementar Municipal na

022/2013, n§ 4° O Tesouro do Município é responsável por eventual Insuficiência

financeira dos Fundos criados pelo presente artigo," e não na Lei Complementar

Municipal na 050, de 22 de dezembro de 2017, que revogou a contribuição~

previdenciária suplementar. ;
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~ Fragilidade na fundamentação dos processos de pedido de aporte.

• Indício de Irregularidade

Não observância ao principio administrativo da motivação, desobediência ao art.

50, parágrafo primeiro, Lei 9781/1999, que regula o processo administrativo.

Processos Administrativos Analisados.

PROCESSO OBJETO
MÊS DE VALORREFERÊNCIA

007067/2018 Abril/2018 R$ 119.135,47

009300/2018 Maio/2018 R$ 162.956,92

010652/2018 Junho/2018 R$ 610.061,16

012574/2018
Aporte financeiro

Julho/2018 R$ 644.094,94

014770/2018 para cobertura de Agosto/2018 R$ 698.082,62

016779/2018 insuficiência do Setembro/2018 R$ 728.497,40

018869/2018
fundo financeiro.

Outubro/2018 R$ 877.902,58

020889/2018 Novembro/2018 R$ 780.639,90

022210/2018 Dezembro/2018 R$ 889.483,00

022211/2018 130 Salário/2018 R$ 849.083,75

Total Aportado R$ 6.359.937,74

Observação: Todos 05 papéis de trabalho (PT) que não estão anexados ao

Processo 000552, encontram-se arquivados em: AUDITORIA_INTERNA em SRV

ARQUIVOS-01 => AUDITORIAS => AUDITORIAS2018 => Auditorias - Pontos de

Controle = > 1.2.14 - IPASLI e Prefeitura = > Papéis de Trabalho.

6. CONCLUSÃO

Pela analise realizada em todo arcabouço documental e processual, conclui-se

que foi realizado a avaliação atuarial, e esta apresentou resultado negativo em
/-I

relação ao fundo financeiro do regime próprio de previdência dos servidores Jtfr'
públicos de Linhares/ES, e ainda que foram realizados aportes financeiros para )

cobrir déficit do referido fundo na forma requerida pelo Instituto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHARES

CONTROLADORIA GERAL DE LINHARES

IOF? ~~
Ressalva-se que os referidos aportes, não puderam ter seus valores confirmados

devido a falta de elementos nos processos administrativos.

7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

• Recomenda-se ao Diretor Presidente do Instituo de Previdência dos

Servidores Públicos de Unhares/ES, que nos próximos pedido de aporte

fundamente os processos com documentos e Informações que possibilitem

comprovar a necessidade e o exato valor do aporte.

• Recomenda-se ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento que

observe criteriosamente os processos de pedido de aporte financeiro, para

que a operação financeira em referência seja realizada de forma

transparente, clara e congruente.

É o relatório.

Unhares (ES), 11 de março de 2019.
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Marílene F. Reis cavaziihã

Matrícula nO 015764
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