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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

 

MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - GESTÃO 

 

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno  

Unidade Gestora: Instituto Próprio de Previdência  

Gestor responsável: Sebastião Antônio Siller 

Exercício: 2017 

 

No que tange ao Instituto Próprio de Previdência, apresento as razões para a não 

realização de auditorias naquela unidade gestora. 

 

Destaca-se, inicialmente, que a Coordenadoria de Controle Interno do Município 

de Santa Leopoldina/ES foi instituída através da 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 

 

Observa-se que o Município de Santa Leopoldina não dispõe de Unidade 

Executora de Controle Interno na UG em questão, tampouco dispõe de Auditor 

Interno no atual quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno, 

apesar da Lei 1407/2012 ter criado 2 (dois) cargos de Auditor Interno, esses até 

a presente data, não foram preenchidos, não obstante esta 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.  

 

Diante do atual quadro apresentado, e 
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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

 

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 Estadual e Federal, além da Lei Municipal 1453/2013; 

 

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, emitindo, ao final, nosso 

parecer. 

  

1. RELATÓRIO  

 

a. Introdução   

 

Diante do exposto e levando em consideração o PAAI, que também não foi 

possível cumprir todo o planejado, não foi realizado auditoria interna no Instituto 

Próprio de Previdência de Santa Leopoldina.  

 

A seguir apresento alguns itens da tabela referencia 1, solicitados ao Instituto 

Próprio de Previdência através do OF.CI 009/2018 de 22 de fevereiro de 2018, 

que foram possíveis realizar analise de conformidade, por verificação 

documental. 

 

Código 
Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do 

ponto 
controle 

Amostra 
Selecionada 

1.2.8 

Medidas de 
cobrança – 

créditos 
previdenciá

rios a 
receber e 

parcelamen
tos a 

receber 

OF. IPSL Nº 
86/2017 

 
OF. IPSL Nº. 

76/2017 
 

OF. IPSL Nº. 
57/2017 

 
OF. IPSL Nº. 

56/2017 

LRF 

Avaliar se as 
obrigações 
previdenciárias não 
recolhidas pelas 
unidades gestoras, 
foram objeto de 
medidas de cobrança 
para a exigência das 
obrigações não 
adimplidas pelo 
gestor do RPPS e 
pelo Controle 
Interno. 

OF. IPSL Nº 
86/2017 

 
OF. IPSL Nº 

76/2017 
 

OF. IPSL Nº 
57/2017 

 
OF. IPSL Nº 

56/2017 

OF. IPSL Nº 
86/2017 

 
OF. IPSL Nº. 

76/2017 
 

OF. IPSL Nº. 
57/2017 

 
OF. IPSL Nº. 

56/2017 

1.2.10 

Disponibilid
ades 

financeiras 
– contas 

específicas 

Extratos 
Bancários 

LC 
101/00, 
art. 43, 

§1º 

Avaliar se as 
disponibilidades 
financeiras do 
regime próprio de 
previdência social 
foram depositadas 
em contas 
específicas e 
distintas do ente 

Banestes 
 

Banco Brasil 
 

Caixa 
Econômica 

Federal 

Banestes 
 

Banco Brasil 
 

Caixa 
Econômica 

Federal 
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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

público mantenedor. 
Havendo criação de 
fundos específicos, 
avaliar se os 
recursos estão sendo 
mantidos e aplicados 
em seus respectivos 
fundos 

1.2.14 

Equilíbrio 
financeiro e 
atuarial – 
Plano de 

Equacionam
ento 

Decreto Municipal 
208/2016, com 
vigência a partir 
de 1º de janeiro 

de 2017 

CF/88, 
art. 40. 
LRF, art. 

69. 
Lei9717/
1998 art. 

1º. 

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

Decreto 
Municipal 
208/2016, 

com vigência 
a partir de 1º 
de janeiro de 

2017 

Decreto 
Municipal 
208/2016, 

com vigência 
a partir de 1º 
de janeiro de 

2017 

1.2.17 
Conciliação 
de contas 

Não foi possível 
realizar a analise 
por ausência de 
conhecimento 

técnico específico 

IN 
regulame
ntadora 

da 
remessa 
de PCA 

Consistência do 
saldo devedor da 
declaração de 
quitação (DELQUIT) 
com o registro de 
créditos 
previdenciário a 
receber (BALPAT) 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 

conhecimento 
técnico 

específico 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 
conheciment

o técnico 
específico 

1.2.18 
Conciliação 
de contas 

Não foi possível 
realizar a analise 
por ausência de 
conhecimento 

técnico específico 

IN 
regulame
ntadora 

da 
remessa 
de PCA 

Consistência do 
saldo devedor da 
declaração de 
quitação (DELQUIT) 
com a diferença das 
contribuições 
devidas e recebidas 
pelo RPPS (DEMREC) 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 

conhecimento 
técnico 

específico 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 
conheciment

o técnico 
específico 

1.2.19 
Conciliação 
de contas 

Não foi possível 
realizar a analise 
por ausência de 
conhecimento 

técnico específico 

IN 
regulame
ntadora 

da 
remessa 
de PCA 

Consistência do 
balanço atuarial 
(BALATU) com o 
registro de provisões 
matemáticas 
previdenciárias 
(BALVER) 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 

conhecimento 
técnico 

específico 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 
conheciment

o técnico 
específico 

1.3.3 

Disponibilid
ades 

financeiras 
– depósito 
e aplicação 

Não foi possível 
realizar a analise 
por ausência de 
conhecimento 

técnico específico 

LC 
101/00, 
art.43 

c/c §3º, 
do art 
164 da 

CRFB/88 

Avaliar se as 
disponibilidades 
financeiras foram 
depositadas em 
instituições 
financeiras oficiais. 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 

conhecimento 
técnico 

específico 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 
conheciment

o técnico 
específico 

1.5.1 

Documento
s 

integrantes 
da PCA – 

compatibilid
ade com o 
normativo 

do TCE 

Documentos da 
PCA 

encaminhados ao 
Controle Interno 

IN 
regulame
ntadora 

da 
remessa 

de 
prestaçã

o de 
contas 

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. 

Documentos 
da PCA 

encaminhado
s ao Controle 

Interno 

Documentos 
da PCA 

encaminhado
s ao Controle 

Interno 

2.5.12 Orçamento 

Não foi possível 
realizar a analise 
por ausência de 
conhecimento 

técnico específico 

Lei 
4.320/64 
e MCASP 

Verificar se o 
orçamento está 
utilizando a correta 
fonte de recursos 
definida por 
Resolução deste 
Tribunal, aplicáveis a 
gestão 
previdenciária. 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 

conhecimento 
técnico 

específico 

Não foi 
possível 
realizar a 

analise por 
ausência de 
conheciment

o técnico 
específico 
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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

2.5.18 

Avaliação 
atuarial 

Reavaliação 
anual 

Apresentado 
Avaliação 
Atuarial de 

dezembro de 
2017 

Art. 40 
da 

CF/88, 
Lei

 
9.717/19

98, 
art. 1º, 

inciso I e 
art. 69 
da LRF 

Avaliar se o Regime 
Próprio de 
Previdência Social 
realizou em cada 
balanço a 
reavaliação do seu 
plano de 
custeio/benefícios e 
a verificação da 
manutenção do 
equilíbrio financeiro 
e atuarial do 
RPPS. 

Apresentado 
Avaliação 
Atuarial de 

dezembro de 
2017 

Apresentado 
Avaliação 
Atuarial de 

dezembro de 
2017 

2.5.19 
Cálculo 

atuarial – 
data base 

Apresentado 
Avaliação 
Atuarial de 

dezembro de 
2017 

Art. 40 
da 

CF/88, 
Lei 

9.717/19
98,art. 

1º, inciso 
I e art. 
69 da 
LRF, 

normas 
brasileira

s de 
contabili
dade e 
regime 

de 
competê

ncia 

Verificar se o RPPS 
realiza calculo 
atuarial com data 
base coincidente 
com a data base das 
demonstrações 
contábeis do 
exercício 

Apresentado 
Avaliação 
Atuarial de 

dezembro de 
2017 

Apresentado 
Avaliação 
Atuarial de 

dezembro de 
2017 

2.5.20 

Plano de 
Amortizaçã

o – 
instituição 

por lei 

Lei Municipal 
1565/2016 

Art. 40 
da 

CF/88, 
Lei 

9.717/19
98, art. 

1º, inciso 
I e art. 
69 da 
LRF. 

Portaria 
MPS 

403/200
8, art. 

18, §1º. 

Verificar se foi 
instituído por lei 
plano de 
amortização para 
equacionamento do 
déficit atuarial com 
prazo máximo de 35 
anos. 

Lei Municipal 
1565/2016 

Lei Municipal 
1565/2016 

2.5.21 

Plano de 
Amortizaçã
o – estudo 

de 
viabilidade 

Decreto 
101/2017 

Atualização do 
Plano de 

Amortização do 
Defcit 

Art. 40 
da 

CF/88, 
art. 1º e 
69 da 
LRF. 

Portaria 
MPS 

403/200
8, 

art. 19 e 
20. 

Verificar se foi 
elaborado estudo de 
viabilidade 
orçamentária, 
financeira e de 
cumprimento dos 
limites de despesas 
de pessoal, por todo 
o período de duração 
do plano de 
amortização do 
déficit atuarial. 

Decreto 
101/2017 

Atualização 
do Plano de 
Amortização 

do Defcit 

Decreto 
101/2017 

Atualização 
do Plano de 
Amortização 

do Defcit 

2.5.31 

Comitê de 
investiment

os - 
instituição 

Decreto Municipal 
84/2017 cria o 

comitê de 
investimento 

Portaria 
MPS 

519/201
1, art. 
3º- A, 
alíneas 

“b” e “c”. 

Verificar se houve a 
instituição do Comitê 
de Investimento. 

Decreto 
Municipal 

84/2017 cria 
o comitê de 
investimento 

Decreto 
Municipal 

84/2017 cria 
o comitê de 
investimento 

2.5.32 

Comitê de 
investiment

os - 
Reuniões 

Apresentado 8 
Atas de reuniões 

do Comitê 

Portaria 
MPS 519, 
de 24 de 
Agosto 

de 2011, 

Verificar se houve 
periodicidade das 
reuniões e que as 
deliberações foram 
registradas em atas. 

Presentado 8 
Atas de 

reuniões do 
Comitê 

Presentado 8 
Atas de 

reuniões do 
Comitê 
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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

art. 3º-
A, 

alíneas 
“b” e “c”. 

2.5.33 

Comitê de 
investiment

os – 
Certificados 

dos 
membros 

Apresentado 
apenas 01 (um) 
certificado CPA-
10 num total de 

5 membros 

Portaria 
MPS 

519/201
1, art. 
3º- A, 
alínea 
“e”. 

Verificar se a maioria 
dos membros possui 
certificação para 
operar no mercado 
brasileiro de 
capitais. 

Apresentado 
apenas 01 

(um) 
certificado 

CPA-10 num 
total de 5 
membros 

Apresentado 
apenas 01 

(um) 
certificado 

CPA-10 num 
total de 5 
membros 

2.5.34 
Politica de 

Investiment
o 

Apresentado 
plano da Politica 
de Investimento 
de 19/12/2017 

Lei 
9.717/98

, 
art.1º, § 
único e 
6°, IV e 

VI; 
Resoluçã
o CMN 

3992/20
10, art. 

4º. 

Verificar se foi 
instituída no 
exercício anterior, a 
Politica de 
Investimento para 
exercício financeiro 
subsequente. 

Apresentado 
plano da 

Politica de 
Investimento 

de 
19/12/2017 

Apresentado 
plano da 

Politica de 
Investimento 

de 
19/12/2017 

2.5.45 

Despesa 
Administrati
va – fixação 

em lei 

Lei Municipal 
1424/2012 

Lei 
9.717/98

, art. 
6. 

Portaria 
MPS 

403/08, 
art. 15. 

Lei Local. 

Verificar se o 
percentual para 
despesa 
administrativa foi 
fixado em lei. 

 
 

Art. 89 da Lei 
Municipal 

1424/2012 

 
 

Art. 89 da 
Lei Municipal 
1424/2012 

 

1.2 Constatações e Proposições 

 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

 
 

2.5.34 

Dos cinco servidores que 
compõem apenas 01 possui 
certificado CPA-10. 

Buscar a qualificação de no mínimo a 
maioria dos membros da Comissão, 
conforme Portaria MPS 519/2011, art. 3º- 
A, alínea “e”. 

Dado ciência ao 
Presidente através do 
encaminhamento de 
cópia deste relatório 
através de ofício interno.  

 

Ademais, não foram constatadas irregularidades para os arquivos selecionados 

no exercício 2017, logo não foram apresentadas mais nenhuma proposição ao 

gestor responsável em face da ausência de irregularidades, entretanto, reforço 

as medidas para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno na 

administração pública, em especial na UG em questão.  

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

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

levando em conta a capacidade técnica e operacional da equipe do Controle 

Interno (apenas um servidor com formação em Administração), e 
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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

considerações elencadas anteriormente, esta UCCI opina pela abstenção de 

opinião quanto à regularidade ou não das contas do Instituto Próprio de 

Previdência de Santa Leopoldina, exercício 2017.   

 

 

Santa Leopoldina/ES, 23 de março de 2018. 

 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 
 


