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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

 

MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE MUNICÍPIO 

 

 

 

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno 

Entidade: Município de Santa Leopoldina 

Gestor responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Exercício: 2017 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. Introdução  

 

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que 

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de 

controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de 

controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

 

Vale destacar, inicialmente, que a Coordenadoria de Controle Interno do 

Município de Santa Leopoldina/ES foi instituída pela Lei Municipal 1402/2012. 

Após foi editada a Lei Municipal nº 1453 de 27 de agosto de 2013 que dispõe 

sobre o controle interno no âmbito municipal, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 359 de 18 de setembro de 2013, contando hoje com apenas 01(um) 

servidor, conforme quadro de pessoal descrito abaixo:  

 

Quant. Cargo Provimento Formação Situação 

01 Coordenador de Controle Interno Comissionado Administrador Preenchido 

 

Embora a UCCI não disponha no quadro atual de mais profissionais, inclusive em 

regime efetivo, a Lei Municipal 1407/2012 criou 02 (dois) cargos de auditor 

interno, que não foram preenchidos até o momento, por falta de realização de 
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concurso público pela municipalidade, não obstante essa controladoria através 

dos ofícios CI Nº 010/2017 de 07 de março de 2017 e CI 042/2017 de 21 de 

agosto de 2017, ter solicitado ao Executivo Municipal a realização de Concurso 

Público visando à contratação de Auditor Interno para preenchimento da vaga. 

  

Considerando que neste momento o Controle Interno encontra-se em fase de 

ajustes e adequações para que possa ser efetivamente atuante conforme prevê 

as Constituições Federal e Estadual, e Instrução Normativa TC 227/2011 e 

257/2013, além da Lei Municipal 1453/2013; 

 

A seguir apresento os pontos de controle que foram possíveis serem 

selecionados para analise, os procedimentos adotados, seguidos das 

constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, Parecer do Controle 

Interno.  

 

Cód. 
Objeto/Ponto 

de Controle 

Processos 

Administrativ

os analisados 

Base 

legal 
Procedimento 

Universo 

do ponto 

de 

controle 

Amostra 

selecion

ada 

1.1.3 

Transferência 

de recursos 

orçamentários 

ao Poder 

Legislativo  

Relatório de 

movimentação 

financeira 

contendo os 

repasses a 

Câmara 

Municipal todos 

cumpridos 

fielmente o 

prazo legal. 

Processo 

Administrativo 

653/2018   

CRFB/8

8, art. 

168 

Avaliar se os recursos 

correspondentes às dotações 

orçamentárias, compreendidos 

os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos 

órgãos do Poder Legislativo, 

foram transferidos pelo Poder 

Executivo até o dia 20 de cada 

mês, em duodécimos. 

Documento 

Único 

Document

o Único  

1.3.1 

Bens em 

estoque, 

móveis, 

imóveis e 

intangíveis – 

registro 

contábil 

compatibilidade 

com inventário. 

Arquivos 

disponibilizados 

em Pasta 

Interna 

compartilhada.  

CRFB/8

8 art. 

37, 

caput 

c/c Lei 

4.320/6

4, arts. 

94 e 96. 

Avaliar se as demonstrações 

contábeis evidenciam a 

integralidade dos bens em 

estoque, móveis, imóveis e 

intangíveis em compatibilidade 

com os inventários anuais, 

bem como, as variações 

decorrentes de depreciação, 

amortização ou exaustão, e as 

devidas reavaliações. 

Bens 

Imóveis  

13.039.609

,23 

Bens 

Imóveis 

8.145.476,

40 

 

Bens 

Imóveis  

13.039.60

9,23 

Bens 

Imóveis 

8.145.476

,40 
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1.4.10 

Despesa com 

pessoal – limite 

prudencial – 

vedações 

Relatório de 

Gestão Fiscal – 

Demonstrativo 

da Despesa 

Com Pessoal 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

22, 

paragra

fo único 

Avaliar se as despesas totais 

com pessoal excederam 95% 

do limite máximo permitido 

para o Poder e, no caso de 

ocorrência, se as vedações 

previstas no artigo 22, 

parágrafo único, incisos I a V, 

da LRF foram observadas. 

2º 

semestre 

2017, 

48,95% 

2º 

semestre 

2017, 

48,95% 

1.4.11 

Despesa com 

pessoal – 

extrapolação 

do 

limite/providen

cias/medidas 

de contenção 

Relatório de 

Gestão Fiscal – 

Demonstrativo 

da Despesa 

Com Pessoal 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

23 

c/Ccrfb/

88, 

ART. 

169, §§ 

3º E 4º 

Avaliar se as despesas totais 

com pessoal ultrapassaram o 

limite estabelecido no artigo 

20 da LRF e, no caso de 

ocorrência, se as medidas 

saneadoras previstas no artigo 

23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 

88) foram adotadas. 

Apuração 

do 

cumpriment

o do limite 

legal 

Apuração 

do 

cumprime

nto do 

limite 

legal 

1.5.1 

Documentos 

integrantes da 

PCA – 

compatibilidade 

com o 

normativo do 

TCE 

Documentos da 

PCA  

IN TC 

43/201

7 

Avaliar se os documentos 

integrantes da PCA estão em 

conformidade com o requerido 

no anexo correspondente da 

IN regulamentadora da 

remessa de prestação de 

contas. 

Todos  Todos  

2.1.1 

LDO – 

compatibilidade 

com Plano 

Plurianual 

Lei de 

Diretrizes 

Orçamentárias 

e Plano 

Plurianual  

CRFB/8

8, art. 

165, 

§1º 

Avaliar se as diretrizes, 

objetivos e metas 

estabelecidas na LDO 

estiveram compatíveis com o 

PPA aprovado para o 

exercício. 

LDO e PPA 
LDO e 

PPA 

2.1.2 
LDO – limitação 

de empenho. 

RELGES 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

4º, 

inciso I, 

alínea 

“b”. 

Avaliar se a LDO aprovada 

para o exercício continha 

dispositivo estabelecendo 

critérios e forma de limitação 

de empenho, a ser efetivada 

nas hipóteses previstas na 

alínea b do inciso II do artigo 

4º, no art. 9o e no inciso II do 

§ 1o do art. 31, todos da LRF. 

Empenhos 

emitidos  

Empenhos 

emitidos 

2.1.3 

LDO – controle 

de custos e 

avaliação de 

resultados de 

programas. 

LDO 

Lei Municipal 

1588/2016 

LC 

101/20

00, art. 

4º, 

inciso I, 

alínea 

“e”. 

Avaliar se a LDO aprovada 

para o exercício continha 

dispositivo estabelecendo 

normas relativas ao controle 

de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas 

financiados com recursos dos 

orçamentos. 

Lei 

Municipal  

Lei 

Municipal 

2.1.4 
LDO – 

condições para 

LDO 

Lei Municipal 

LC 

101/20

Avaliar se a LDO aprovada 

para o exercício continha 

Lei 

Municipal 

Lei 

Municipal 
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transferências 

de recursos a 

entidades 

privadas. 

1588/2016 00, art. 

4º, 

inciso I, 

alínea 

“f”. 

dispositivo estabelecendo 

condições e exigências para 

transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas. 

2.1.5 

LDO – Anexo 

de Metas 

Fiscais – 

abrangência 

LDO 

Lei Municipal 

1588/2016 

LC 

101/20

00, art. 

4º, §§ 

1º e 2º. 

Avaliar se a LDO aprovada 

para o exercício continha 

Anexo de Metas Fiscais 

estabelecendo metas anuais 

relativas a receitas e 

despesas, resultados nominal 

e primário, montante da 

dívida pública, dentre outras 

informações, na forma 

estabelecida pela LRF. 

Lei 

Municipal 

Lei 

Municipal 

2.1.6 

LDO – Anexo 

de Metas 

Fiscais – 

conteúdo 

LDO 

Lei Municipal 

1588/2016 

Portaria 

STN nº 

637/20

12. 

Avaliar se os demonstrativos 

que integraram o Anexo de 

Metas Fiscais da LDO 

aprovada para o exercício 

foram elaborados em 

observância ao Manual de 

Demonstrativos Fiscais 

editado pela STN. 

Lei 

Municipal 

Lei 

Municipal 

2.1.7 

LDO – Anexo 

de Riscos 

Fiscais – 

abrangência 

LDO 

Lei Municipal 

1588/2016 

LC 

101/20

00, art. 

4º, § 

3º. 

Avaliar se a LDO aprovada 

para o exercício continha 

Anexo de Riscos Fiscais 

avaliando os passivos 

contingentes e outros riscos 

capazes de afetar as contas 

públicas, informando as 

providências a serem 

tomadas, caso esses passivos 

e riscos se concretizassem. 

Lei 

Municipal 

Lei 

Municipal 

2.1.8 

LDO – Anexo 

de Riscos 

Fiscais – 

conteúdo 

LDO 

Lei Municipal 

1588/2016 

Portaria 

STN nº 

637/20

12. 

Avaliar se o Demonstrativo de 

Riscos Fiscais e Providências 

que integrou a LDO aprovada 

para o exercício foi elaborado 

em observância ao Manual de 

Demonstrativos Fiscais 

editado pela STN. 

Lei 

Municipal 

Lei 

Municipal 

2.1.9 

Programação 

orçamentária – 

disponibilização 

de estudos e 

estimativas de 

receitas. 

OF.GP Nº. 

282/2016 

OF.GP Nº. 

283/2016 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

12, § 

3º. 

Avaliar se o Poder Executivo 

colocou à disposição dos 

demais Poderes e do 

Ministério Público, no mínimo 

trinta dias antes do prazo final 

para encaminhamento de suas 

propostas orçamentárias, os 

estudos e as estimativas das 

receitas para o exercício 

OF.GP Nº. 

282/2016 

OF.GP Nº. 

283/2016 

OF.GP Nº. 

282/2016 

OF.GP Nº. 

283/2016 
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subsequente, inclusive da 

corrente líquida, e as 

respectivas memórias de 

cálculo. 

2.1.10 

LOA – 

compatibilidade 

com a LDO e 

com o Plano 

Plurianual. 

Lei Municipal 

1588/2016 – 

LDO 

Lei Municipal 

1589/2016 – 

LOA 

Lei Municipal 

1468/2013 - 

PPA 

CRFB/8

8, art. 

165, § 

7º. 

Avaliar se os programas de 

governo, projetos e atividades 

previstos na LOA estiveram 

compatíveis com a LDO e PPA. 

 

3 Leis 

Municipais 

3 Leis 

Municipais 

2.1.11 

LOA – 

demonstrativo 

da 

compatibilidade 

dos orçamentos 

com objetivos e 

metas da LRF 

Lei Municipal 

1589/2016 – 

LOA 

LRF 

LC 

101/20

00, art. 

5º, 

inciso I. 

Avaliar se o demonstrativo de 

compatibilidade da 

programação orçamentária 

com os objetivos e metas 

estabelecidos no Anexo de 

Metas Fiscais, parte integrante 

da LDO, integrou a LOA 

aprovada para o exercício. 

Lei 

Municipal e 

LRF 

Lei 

Municipal 

e LRF 

2.1.16 

LOA – 

programação 

financeira e 

cronograma de 

desembolso. 

Lei Municipal 

1589/2016 – 

LOA 

LC 

101/20

00, art. 

8º. 

Avaliar se, após a publicação 

da LOA, foi estabelecida a 

programação financeira e o 

cronograma de execução 

mensal de desembolso. 

Anexos da 

Lei  

Anexos da 

Lei 

2.1.17 
Transparência 

na gestão 

Manifestação 

do Secretário 

de Finanças no 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

48, 

parágra

fo 

único. 

Avaliar se foram realizadas 

audiências públicas durante o 

processo de elaboração e 

discussão dos projetos de lei 

do PPA, da LDO e da LOA. 

Manifestaçã

o do 

Secretário 

de Finanças 

no Processo 

Administrat

ivo 

653/2018 

Manifesta

ção do 

Secretário 

de 

Finanças 

no 

Processo 

Administr

ativo 

653/2018 

2.2.1 

 

 

 

 

Anexo de Metas 

Fiscais – 

cumprimento 

de metas 

fiscais. 

Item 4 

Relatório de 

Gestão  

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

9º. 

Avaliar se, após a identificação 

do descumprimento de meta 

fiscal ao final de determinado 

bimestre, em decorrência da 

não realização de receitas, 

foram adotadas as medidas de 

limitação de empenho e 

movimentação financeira, nos 

trinta dias subsequentes. 

Item 4 

Relatório de 

Gestão 

Item 4 

Relatório 

de Gestão 

2.2.3 

Renúncia de 

receitas – 

estimativa de 

impacto 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

14. 

Avaliar se a concessão ou 

ampliação de incentivo ou 

benefício de natureza 

tributária da qual decorra 

Processo 

Administrat

ivo 

653/2018 

Processo 

Administr

ativo 

653/2018 
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orçamentário-

financeiro. 

renúncia de receita foi 

acompanhada de estimativa 

do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que 

deva iniciar sua vigência e nos 

dois seguintes, se atende ao 

disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e se observou 

as disposições contidas nos 

incisos I e II, do artigo 14, da 

LRF. 

2.2.4 

Renúncia de 

receitas – 

eficácia da 

concessão ou 

ampliação do 

incentivo. 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

14, § 

2º. 

Existindo renúncia de receita 

cuja condição de equilíbrio 

tenha sido a adoção de 

medida de compensação, 

hipótese do inciso II, do artigo 

14 da LRF, avaliar se o ato de 

concessão ou ampliação do 

incentivo ou benefício de que 

trata o caput do artigo 14, só 

entrou em vigor quando 

efetivamente foram 

implementadas as medidas de 

compensação. 

Item 11 

RELGES 

Item 11 

RELGES 

2.2.5 

Renúncia de 

receitas – 

legislação 

específica 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

CRFB/8

8, art. 

150, § 

6º. 

Avaliar se a concessão de 

subsídio ou isenção, redução 

de base de cálculo, concessão 

de crédito presumido, anistia 

ou remissão, relativos a 

impostos, taxas ou 

contribuições, foram 

concedidos mediante lei 

específica, estadual ou 

municipal, regulando 

exclusivamente as matérias 

acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou 

contribuição. 

Item 11 

RELGES 

Item 11 

RELGES 

2.2.17 

Autorização 

legislativa para 

instituição de 

fundos de 

qualquer 

natureza 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

CRFB/8

8, art. 

167, 

inciso 

IX. 

Avaliar se houve instituição de 

fundos de qualquer natureza, 

sem prévia autorização 

legislativa. 

Processo 

Administrat

ivo 

653/2018 

Processo 

Administr

ativo 

653/2018 

2.2.21 

 

 

 

 

 

Portal da 

Transparência 

“Orçamento”  

LC 

101/20

00, art. 

48 e 

arts. 52 

Avaliar se foi dada ampla 

divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso 

público, aos seguintes 

instrumentos: PPA, LDO, LOA, 

Portal da 

transparenc

ia 

Orçamento/

Acesso 

Portal da 

transpare

ncia 

Orçament

o/Acesso 
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Transparência 

na gestão – 

instrumentos 

de 

planejamento e 

demonstrativos 

fiscais 

a 58 da 

LRF. 

Prestações de Contas Mensais 

e Anual, RREO e RGF, 

Pareceres Prévios emitidos por 

Órgão de Controle Interno e 

Externo, dentre outros. 

Avaliar, inclusive, se foram 

observadas as disposições 

contidas nos artigos 52 a 58 

da LRF. 

Rápido  Rápido 

2.2.22 

Transparência 

na gestão – 

execução 

orçamentária 

Portal da 

Transparência 

“Receitas” 

LC 

101/20

00, art. 

48 e 

arts. 52 

a 58 da 

LRF. 

Avaliar se foi objeto de 

divulgação, em tempo real, de 

informações pormenorizadas 

da execução orçamentária e 

financeira, observadas as 

disposições contidas no artigo 

48-A da LRF. 

Acesso 

Rápido/Rec

eitas 

Acesso 

Rápido/Re

ceitas 

2.2.23 

Transparência 

na gestão – 

prestação de 

contas 

Portal da 

Transparência 

“Controle 

Interno” 

 

 

 

 

 

LC 

101/20

00, art. 

49. 

Avaliar se as contas do chefe 

do Poder Executivo ficaram 

disponíveis, durante todo o 

exercício, no respectivo Poder 

Legislativo e no órgão técnico 

responsável pela sua 

elaboração, para consulta e 

apreciação pelos cidadãos e 

instituições da sociedade. 

Acesso 

rápido 

“controle 

interno” 

Acesso 

rápido 

“controle 

interno” 

2.2.29 

Déficit 

orçamentário – 

medidas de 

contenção 

Processo 

Administrativo 

653/2018 

LC 

101/20

00, art. 

9º. 

Avaliar se foram expedidos 

atos de limitação de empenho 

e movimentação financeira, 

nos casos e condições 

estabelecidas em lei, com 

vistas à contenção de déficit 

orçamentário e financeiro. 

Processo 

Administrat

ivo 

653/2018 

Processo 

Administr

ativo 

653/2018 

2.5.7 
Servidores 

cedidos  

Declaração de 

29 de 

dezembro 2017 

do 

Departamento 

de RH 

CF/88, 

art. 40 

LRF, 

art. 69. 

Lei 

9717/9

8 art. 

1º ON 

MPS-

SPS 

02/200

9, 

atr.32 

IaIII 

Verificar se o RPPS é 

cientificado formalmente ou é 

parte do contrato/termo de 

cessão de servidor.  

5 

servidores 

cedidos a 

outros 

órgãos  

5 

servidores 

cedidos a 

outros 

órgãos 

2.6.3 

Pessoal – 

contratação por 

tempo 

Lei Municipal 

908/97 – 

Processo 

CRFB/8

8, art. 

37, 

Avaliar a legislação específica 

do órgão disciplinando  

Lei 

Municipal 

908/97 – 

Lei 

Municipal 

908/97 – 
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determinado Seletivo 

005/2017 

inciso 

IX 

Processo 

Seletivo 

005/2017 

Processo 

Seletivo 

005/2017 

 

 

1.2 Constatações e proposições 

 

Dentre os itens abordados, por hora não foi constatado nenhuma irregularidade, 

logo não foi feita proposições ao gestor com relação aos itens acima elencados, 

entretanto conforme apontado no RELUCI, ao longo do exercício de 2017 foi 

recomendado ao Gestor adoção de medidas com relação as contratações diretas 

sem licitação, regulamentação da concessão de suprimento de fundos, bem como 

contratações por dispensa de licitação.   

 

1.3 Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal  

 

O valor da receita realizada no exercício de 2017 totalizou o montante de R$ 

37.386.138,64, que confrontado com o valor de R$ 41.209.941,39 previsto na 

Lei Orçamentária para o mesmo exercício, gerou um déficit de arrecadação no 

montante de R$ 3.823.802,75, ou seja, 9,28% a menor. 

 

O valor total da despesa fixada do Município para o exercício de 2017 foi de R$ 

41.209.941,39 sendo que no decorrer do exercício teve seu valor acrescido, 

mediante créditos adicionais, em R$ 802.808,83, totalizando R$ 42.012.750,22. 

Durante o exercício de 2017 a despesa empenhada atingiu R$ 35.615.801,82 

(84,77% do valor orçado), sendo liquidada R$ 34.001.847,35 (80,93% do valor 

orçado) e paga R$ 33.798.678,90 (80,45% do valor orçado). 

 

Durante o exercício de 2017 o valor das despesas com pessoal total do Município 

de Santa Leopoldina (base de cálculo) atingiu o montante de R$ 16.756.553,09, 

que comprometeu 52,69% da Receita Corrente Líquida calculada em R$ 

31.802.304,43, atendendo assim o Limite Constitucional máximo de 60,00%. 

Se levarmos em consideração apenas as despesas do Poder Executivo, teremos 

então uma despesa com pessoal (base de cálculo) atingindo o valor de R$ 

15.568.599,54, que comprometeu 48,95% da Receita Corrente Líquida calculada 
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em R$ 31.802.304,43, ficando abaixo do Limite Constitucional máximo de 

54,00%. 

 

No confronte entre receita arrecadada R$ 37.386.138,64  e despesa empenhada  

de R$ 35.615.801,82 do exercício de 2017, encontramos um superávit 

orçamentário no exercício no valor de R$ 1.770.336,82. 

 

Não foi lançado no orçamento de 2017 previsão de pagamentos de precatórios, 

também não houve previsão nem realização de renúncia de receita para o 

exercício de 2017. 

 

1.4 Da Gestão Previdenciária  

 

O Regime Próprio de Previdência Social de Santa Leopoldina (RPPS) - criado pela 

Lei Municipal nº 909, de 31 de outubro de 1997, o qual foi reestruturado pela Lei 

Municipal nº 1032, de 10 de abril de 2003,  e novamente reestruturado pela Lei 

Municipal n° 1424 de 29 de outubro de 2012, com personalidade jurídica de 

direito público, natureza autárquica, e autonomia patrimonial, administrativa e 

financeira, com vistas a assegurar aos segurados e a seus dependentes as 

prestações de natureza previdenciária previstas em lei. 

 

A estrutura técnico-administrativa do IPSL compõe-se dos seguintes órgãos: 

• Conselho Municipal de Previdência 

• Diretoria Executiva 

 

Conselho de Administração - tratado no art. 12, e seguintes, da Lei Municipal nº 

1424, de 29 de outubro de 2012, é o órgão de deliberação colegiada e de 

orientação superior do IPSL, o qual tem a atribuição de fixar as políticas e as 

diretrizes gerais de administração, sendo composto por 6, (seis), membros 

titulares e respectivos suplentes, escolhidos dentre os servidores ativos e 

inativos, através de eleição direta por seus pares, nomeados pelo Prefeito 

Municipal para mandato de dois anos, admitidas reconduções.  

Compete ao Conselho de Administração eleger o seu Presidente e Secretário. 
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Plano de Custeio do RPPS 

As alíquotas de contribuição previstas para o ente estatal, os servidores ativos, 

inativos e os pensionistas, atualmente obedecem aos limites estabelecidos nos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 

 

Os percentuais de contribuição no RPPS de Santa Leopoldina atualmente em 

vigor, conforme estabelecidos na Lei Municipal nº 1429, de 13 de dezembro de 

2012,  e atualizado pelo Decreto 101/2017 são os seguintes: 

 11,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da 

remuneração;  

 11,00% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a 

parcela do benefício que excede ao teto do INSS;  

 14,05% para o município, incidentes sobre as remunerações dos 

servidores ativos, a título de contribuição normal.  

Plano de Benefícios do RPPS 

 

O RPPS de Santa Leopoldina visa dar cobertura contra os riscos a que estão 

sujeitos os seus segurados e compreende benefícios que atendam à finalidade de 

garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada, 

inatividade e morte. 

 

De acordo o artigo 28 da Lei Municipal nº 1.424 de 29 de outubro de 2012, o 

plano de benefícios do IPSL compreende os seguintes pagamentos: 

 

I - Quanto ao servidor: 

a) aposentadoria por invalidez; 

b) aposentadoria compulsória; 

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 

d) aposentadoria voluntária por idade; 

 

II - Quanto ao dependente: 

a) pensão por morte. 
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Do Recadastramento dos Inativos e Pensionistas 

 

As ações referentes ao recadastramento dos inativos e pensionistas em 2017 

foram realizadas com base na Portaria nº 001, de 11 de julho de 2012.  

 

O recadastramento dos aposentados e pensionistas é realizado todo ano, no mês 

de aniversario do segurado, procedimento que é necessário que o beneficiário se 

apresente na sede do IPSL, durante o horário de funcionamento, portando os 

seguintes documentos:  

I. Comprovante de Residência; 

II. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F); 

III. Carteira de Identidade (RG); 

IV. Certidão de Casamento, se casado, exclusivamente para o aposentado; 

V. Certidão de Nascimento dos dependentes menores de 21 anos, se 

houver, exclusivamente para o aposentado. 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

Em virtude da não realização de auditorias no decorrer do exercício de 2017, e 

considerações elencadas anteriormente, esta UCCI opina pela ABSTENÇÃO de 

opinião quanto à irregularidade ou não das contas da Prefeitura Municipal de 

Santa Leopoldina, exercício 2017.   

 

 

Santa Leopoldina/ES, 28 de março de 2018. 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 


