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TABELA 7

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE

A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO

Emitente: Controladoria Geral Interna

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de

Jetibá

Gestor responsável: David Raasch

Exercício: 2019

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de

controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle,

objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao

final, nosso parecer conclusivo.

Dentre os itens avaliados, muitos foram verificados mediante análise de relatórios de

sistemas informatizados do município ou mediante verificação nas próprias secretarias.

Muitos destes itens descritos abaixo não foram objeto de auditoria, mas foram realizados

através de verificações de informações, relatórios, processos e sistema. Salientamos que o

procedimento sugerido pela Normativa editada em muitos casos era de auditoria

governamental de conformidade, porém não houve tempo hábil para a realização do

procedimento sugerido, sendo assim adotada uma verificação mais singela.
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Código
Objeto/
Ponto de
controle

Processos
Administrati
vos
analisados

Base legal Procedimento Universo do Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada

1.1.2 Despesa –
Realização
sem prévio
empenho

Processos nº:
10.236/2019,
9.331/2019,
9.847/2019,
10.205/2019,
10.375/2019,
10.633/2019 e
10.666/2019

Lei
4.320/1964
art. 60.

Avaliar se foram
realizadas despesas
sem emissão de
prévio empenho.

Empenhos realizados em
2019: R$ 5.124.664,50.

Empenhos realizados
referente aos Processos
selecionados em 2019:
R$ 48.158,91

1.2.9. Despesa
Administrativa

Processo nº
3.454/2019.

Lei
9717/98,
art. 6, VIII;
Portaria
403/2008,
art. 15.
Lei Local.

Verificar se o valor
empenhado no
exercício com
despesa
administrativa do
RPPS está dentro do
limite fixado em lei.

Tabela 29 - DEMDAD -
IN 43/2017.
Limite de gastos
administrativos no
exercício da PCA (b3 =
b1 x b2) = R$
811.144,05
Despesas empenhadas:
R$562.682,59.
Despesas Liquidadas:
556.881,09.
Despesas pagas: R$
556.881,09.
Limite de gastos
administrativos da PCA
(b.3) R$ 811.144,05.
Total da despesa
administrativa
empenhada no exercício
da PCA (c.3)
R$562.682,59
(sobra ou excesso) de
gastos no exercício
(c.3-b.3)
R$ 248.461,46.
Limite de gastos
efetuados no exercício
(c.3/b.3) = 1,387%.

Tabela 29 - DEMDAD -
IN 43/2017.
Limite de gastos
administrativos no
exercício da PCA (b3 =
b1 x b2) = R$
811.144,05
Despesas empenhadas:
R$562.682,59.
Despesas Liquidadas:
556.881,09.
Despesas pagas: R$
556.881,09.
Limite de gastos
administrativos da PCA
(b.3) R$ 811.144,05.
Total da despesa
administrativa
empenhada no exercício
da PCA (c.3)
R$562.682,59
(sobra ou excesso) de
gastos no exercício
(c.3-b.3)
R$ 248.461,46.
Limite de gastos
efetuados no exercício
(c.3/b.3) = 1,387%.

1.2.10. Disponibilidad
es financeiras -
contas
específicas

Extratos
bancários de
dezembro de
2018,
BALPAT,
BALFIN e
BALVER de
2019.

LC
101/2000,
art. 43, §
1º.

Avaliar se as
disponibilidades
financeiras do regime
próprio de
previdência social
foram depositadas em
contas específicas e
distintas do ente
público mantenedor.
Havendo criação de
fundos específicos,
avaliar se os recursos
estão sendo mantidos
e aplicados em seus

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
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respectivos fundos. As disponibilidades
financeiras foram
depositadas em
instituições financeiras
oficiais. Os extratos
bancários apresentados,
bem como as
conciliações bancárias
evidenciam nas
demonstrações contábeis
a integralidade dos
valores depositados em
contas correntes no total
de R$ 216.502,57, deste
com cheque em trânsito
no valor de
R$ 34.360,59, com saldo
contábil líquido de
R$ 182.141,98 e
referente as aplicações
financeiras um total de
R$ 69.580.106,44.Proces
so 000886/2019

As disponibilidades
financeiras foram
depositadas em
instituições financeiras
oficiais. Os extratos
bancários apresentados,
bem como as
conciliações bancárias
evidenciam nas
demonstrações contábeis
a integralidade dos
valores depositados em
contas correntes no total
de R$ 216.502,57, deste
com cheque em trânsito
no valor de
R$ 34.360,59, com saldo
contábil líquido de
R$ 182.141,98 e
referente as aplicações
financeiras um total de
R$ 69.580.106,44.Proce
sso 000886/2019

1.2.11. Disponibilidad
es financeiras –
Limites e
condições de
proteção e
prudência nas
aplicações

Extratos
bancários de
dezembro de
2018,
BALPAT,
BALFIN e
BALVER de
2019.

LC
101/2000,
art. 43, §
1º. c/c Lei
nº
9.717/1998
, art. 6,
inciso IV.
c/c
Resolução
CMN nº
3.922/2010
.

Avaliar se as
aplicações financeiras
dos recursos
depositados nas
contas específicas dos
fundos de previdência
observaram os limites
e condições de
proteção e prudência
financeira de mercado
e, em especial,
seguindo as
determinações do
Conselho Monetário
Nacional.

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
As disponibilidades
financeiras foram
depositadas em
instituições financeiras
oficiais. Os extratos
bancários apresentados,
bem como as
conciliações bancárias
evidenciam nas
demonstrações contábeis
a integralidade dos
valores depositados em
contas correntes no total
de R$ 216.502,57, deste
com cheque em trânsito
no valor de
R$ 34.360,59, com saldo
contábil líquido de

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
As disponibilidades
financeiras foram
depositadas em
instituições financeiras
oficiais. Os extratos
bancários apresentados,
bem como as
conciliações bancárias
evidenciam nas
demonstrações contábeis
a integralidade dos
valores depositados em
contas correntes no total
de R$ 216.502,57, deste
com cheque em trânsito
no valor de
R$ 34.360,59, com saldo
contábil líquido de
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R$ 182.141,98 e
referente as aplicações
financeiras um total de
R$ 69.580.106,44.Proces
so 000886/2019

R$ 182.141,98 e
referente as aplicações
financeiras um total de
R$ 69.580.074,44.Proce
sso 000886/2019

1.2.12. Disponibilidad
es financeiras –
vedações

Extratos
bancários de
dezembro de
2019,
BALPAT,
BALFIN e
BALVER de
2019.

LC
101/2000,
art. 43, §
2º.

Avaliar se as
vedações
especificadas no § 2º,
do artigo 43, da LRF,
foram observadas,
quando da aplicação
das disponibilidades
financeiras do regime
próprio de
previdência.

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
As disponibilidades
financeiras foram
depositadas em
instituições financeiras
oficiais. Os extratos
bancários apresentados,
bem como as
conciliações bancárias
evidenciam nas
demonstrações contábeis
a integralidade dos
valores depositados em
contas correntes no total
de R$ 216.502,57, deste
com cheque em trânsito
no valor de
R$ 34.360,59, com saldo
contábil líquido de
R$ 182.141,98 e
referente as aplicações
financeiras um total de
R$ 69.580.106,44.Proces
so 000886/2019

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
As disponibilidades
financeiras foram
depositadas em
instituições financeiras
oficiais. Os extratos
bancários apresentados,
bem como as
conciliações bancárias
evidenciam nas
demonstrações contábeis
a integralidade dos
valores depositados em
contas correntes no total
de R$ 216.502,57, deste
com cheque em trânsito
no valor de
R$ 34.360,59, com saldo
contábil líquido de
R$ 182.141,98 e
referente as aplicações
financeiras um total de
R$ 69.580.074,44.Proce
sso 000886/2019
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1.2.13. Equilíbrio
Financeiro e
Atuarial

Processo nº
3.456/2019.

CF/88, art.
40.
LRF, art.
69.
Lei
9717/1998
art. 1º.

Verificar a
manutenção do
equilíbrio financeiro e
atuarial no ente que
instituir ou mantiver
RPPS.

A data-base constante na
AVALIAÇÃO
ATUARIAL é de 30 de
setembro de 2019 e a
data de avaliação de 31
de dezembro de 2019.

Para essa finalidade
o Instituto contrata
empresa especializada
para realização deste tipo
de serviço,
subentendendo que a
mesma dispõe de toda
estrutura para elaboração
da referida peça atuária.

Porém podemos
trazer a esta demanda
informações colhidas do
cálculo atuarial com data
base em 31/12/2019, e
afirmamos que foram
tomadas por parte do
Instituto de Previdências,
como a manutenção da
contribuição patronal no
percentual de 16,20 %,
proposição para o
exercícios de 2020 e
alteração da alíquota
para 14 % para ativos,
inativos e pensionista
com base na EC
103/2019, já alterada
pela Lei Municipal nº
2.302/2019.
Quanto ao déficit atuarial
o atuário apresentou 05
(cinco) opções de
amortização, a ser
definido pelo ente e
Instituto a que melhor
atenda as partes

A data-base constante na
AVALIAÇÃO
ATUARIAL é de 30 de
setembro de 2019 e a
data de avaliação de 31
de dezembro de 2019.

Para essa finalidade
o Instituto contrata
empresa especializada
para realização deste
tipo de serviço,
subentendendo que a
mesma dispõe de toda
estrutura para elaboração
da referida peça atuária.

Porém podemos
trazer a esta demanda
informações colhidas do
cálculo atuarial com data
base em 31/12/2019, e
afirmamos que foram
tomadas por parte do
Instituto de
Previdências, como a
manutenção da
contribuição patronal no
percentual de 16,20 %,
proposição para o
exercícios de 2020 e
alteração da alíquota
para 14 % para ativos,
inativos e pensionista
com base na EC
103/2019, já alterada
pela Lei Municipal nº
2.302/2019.
Quanto ao déficit
atuarial o atuário
apresentou 05 (cinco)
opções de amortização, a
ser definido pelo ente e
Instituto a que melhor
atenda as partes

1.2.14. Equilíbrio
financeiro e
atuarial – Plano
de
Equacionament
o

Processo nº
3.456/2019.

CF/88, art.
40.
LRF, art.
69.
Lei
9717/1998
art. 1º.

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

Foi verificado apenas
desequilíbrio atuarial,
não havendo financeiro.
Quanto ao déficit atuarial
o atuário apresentou 05
(cinco) opções de
amortização, a ser
definido pelo ente e
Instituto a que melhor

Foi verificado apenas
desequilíbrio atuarial,
não havendo financeiro.
Quanto ao déficit
atuarial o atuário
apresentou 05 (cinco)
opções de amortização, a
ser definido pelo ente e
Instituto a que melhor
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reequilíbrio
do regime próprio de
previdência.

atenda as partes atenda as partes
.

1.2.15. Escrituração
Contábil -
Registro das
provisões
matemáticas
previdenciárias

Processo nº
3.456/2019.

LC
101/2000,
art. 69; Lei
4.320/1964
, art. 100.
Lei
9.717/98,
art. 1º.
Norma
Brasileira
de
Contabilida
de NBC
TSP-EC,
MCASP,
Portaria
MPS
403/2008,
art. 17 e
demais
correlatas.

Avaliar se o RPPS
realiza escrituração
contábil obedecendo
as normas de
contabilidade e
atuária que preservem
seu equilíbrio
financeiro e atuarial,
em especial ao
registro das provisões
matemáticas
previdenciárias.

A contabilidade
obedeceu as normas
contábeis e atuarias.
Passivo não circulante:
R$ 85.407.445,31 -
Dados Balanço
Patrinonial e BALATU
2019.

A contabilidade
obedeceu as normas
contábeis e atuarias.
Passivo não circulante:
R$ 85.407.445,31 -
Dados Balanço
Patrinonial e BALATU
2019.

1.2.19. Conciliação de
contas

Processo nº
3.456/2019.

IN
regulament
adora da
remessa de
prestação
de contas

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

Existência de
consistência nas
informações do
BALATU com
BALVER - de acordo
com as normas de
contabilidade pública e
atuária.
Passivo não circulante:
R$85.407.445,31

Existência de
consistência nas
informações do
BALATU com
BALVER - de acordo
com as normas de
contabilidade pública e
atuária.
Passivo não circulante:
R$ 85.407.445,31.

1.3.1. Bens em
estoque,
móveis,
imóveis e
intangíveis –
registro
contábil
compatibilidad
e com
inventário.

Relatórios de
almoxarifado,
patrimônio,
BALPAT,
BALVER,
Portaria nº
07/2019 e
Tabelas
10,11,12,13,14,
15,16,17

CRFB/88,
art. 37,
caput c/c
Lei
4.320/1964
, arts. 94 a
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.

Almoxarifado estoque
em 31/12/19: R$
2.296.78 e Patrimônio
saldo em 31/12/19: R$
38.618,92 - depreciação
R$ 17.271,20 =
21.347,72 - Não há
disponibilidade de Bens
Imóveis e Intangíveis.
Processo nº 003575/2019

Almoxarifado estoque
em 31/12/19: R$
2.296.78 e Patrimônio
saldo em 31/12/19: R$
38.618,92 - depreciação
R$ 17.271,20 =
21.347,72 - Não há
disponibilidade de Bens
Imóveis e
Intangíveis.Processo nº
003575/2019

1.3.2. Bens móveis,
imóveis e
intangíveis –
Registro e
controle

Relatórios de
almoxarifado,
patrimônio,
BALPAT,
BALVER,

Lei
4.320/1964
, art. 94.

Avaliar se os registros
analíticos de bens de
caráter permanente
estão sendo realizados
contendo informações

Almoxarifado estoque
em 31/12/19: R$
2.296.78 e Patrimônio
saldo em 31/12/19: R$
38.618,92 - depreciação

Almoxarifado estoque
em 31/12/19: R$
2.296.78 e Patrimônio
saldo em 31/12/19: R$
38.618,92 - depreciação
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Portaria nº
07/2019 e
Tabelas
10,11,12,13,14,
15,16,179

necessárias e
suficientes para sua
caracterização e se
existe a indicação, na
estrutura
administrativa do
órgão, de agente(s)
responsável(is) por
sua guarda e
administração.

R$ 17.271,20 =
21.347,72 - Não há
disponibilidade de Bens
Imóveis e Intangíveis.
Processo nº 003575/2019

R$ 17.271,20 =
21.347,72 - Não há
disponibilidade de Bens
Imóveis e Intangíveis.
Processo nº
003575/2019

1.3.3. Disponibilidad
es financeiras –
depósito e
aplicação

Extratos
bancários de
dezembro de
2019,
BALPAT,
BALFIN e
BALVER de
2019.

LC
101/2000,
art. 43 c/c
§ 3º, do
artigo 164
da
CRFB/88.

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

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do
mês de Dezembro de
2019. Processo
000886/2019

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do
mês de Dezembro de
2019. Processo
000886/2019

1.3.4. Disponibilidad
es financeiras –
depósito e
aplicação

Extratos
bancários de
dezembro de
2018,
BALPAT,
BALFIN e
BALVER de
2018.

Lei
4.320/1964
, arts. 94 a
96.

Avaliar se as
demonstrações
contábeis evidenciam
a integralidade dos
valores depositados
em contas correntes e
aplicações financeiras
confrontando os
valores registrados
com os extratos
bancários no final do
exercício.

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do
mês de Dezembro de
2019.

Foram analisados os
extratos bancários de
contas correntes e
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do
mês de Dezembro de
2019.

2.3.2. Dívida
pública –
precatórios –
pagamento

Processos nº
008875/2019 e
BALVER

CRFB/88,
art. 100 c/c
Lei
4.320/64,
art. 67.

Avaliar se os
precatórios judiciais
estão sendo objeto de
pagamento,
obedecidas as regras
de liquidez
estabelecidas na
CRFB/88.

Processos nº
008875/2019 e
BALVER, Precatórios
do Município: R$
69.457,76

Processos nº
008875/2019 e
BALVER, Precatórios
do Município: R$
69.457,76.

2.5.3 Alíquota de
contribuição -
Fixação

Lei Municipal
nº 2.182/2019.

CF/88, art.
40. LRF,
art. 69. Lei
9717/1998

Verificar se as
alíquotas de
contribuição vigentes
na legislação local

Lei Municipal nº
2.182/2019.

Lei Municipal nº
2.182/2019..
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art. 1º e 3º. estão compatíveis
com a legislação
previdenciária.

2.5.4 Alíquota de
contribuição -
Recolhimento

Lei Municipal
nº 2.182/2019.

CF/88, art.
40. LRF,
art. 69. Lei
9717/1998,
arts. 1º e
3º.

Verificar se os
descontos
previdenciários e as
contribuições
patronais estão
obedecendo as
alíquotas de
contribuição
estabelecidas
conforme a
legislação.

Folha de pagamento de
2019 da Prefeitura
Municipal e do Fundo
Municipal de Saúde.
Processo nº 000395/2020

Folha de pagamento de
2019 da Prefeitura
Municipal e do Fundo
Municipal de Saúde.
Processo nº
000395/2020

2.5.5 Guia de
recolhimento
de
contribuições
previdenciári
as

Processos nº
14.384/18 e nº
14.371/18.

CF/88,
art. 40.
LRF,
art. 69.
Lei
9717/1
998
art. 1º.

Verificar a existência
de emissão de guia
de recolhimento das
contribuições
previdenciárias
devidas ao RPPS,
nas unidades
gestoras.

Pagamentos de
contribuições 2019.

Processos nº 14.384/18 e
nº 14.371/18.

2.5.7. Servidores
cedidos

Processo nº nº
2.497/2019.

CF/88, art.
40.
LRF,
art. 69.
Lei
9717/1
998
art. 1º.
ON
MPS-SPS
02/2009,
art. 32, I, II
e III.

Verificar se o RPPS é
cientificado
formalmente ou é
parte do
contrato/termo de
cessão de servidores.

Processo nº
2.497/2019.
- Manifestação da
Secretaria de
Administração que
informa quanto a cessão
de servidores, a partir
deste exercício

Processo nº
2.497/2019.
- Manifestação da
Secretaria de
Administração que
informa quanto a cessão
de servidores, a partir
deste exercício

2.5.8 Controle
informatizad
o e
individualiza
do das
contribuiçõe
s dos
servidores do
ente

Processo nº
2.497/19

Lei
9717/1998,
art. 1º, VII.
Portaria
MPS
402/2008,1
8.

Verificar se o ente
federativo mantem
registro
individualizado dos
segurados do RPPS,
contendo as
informações mínimas
exigidas pelo
Ministério da
Previdência Social.

Processo nº 2.497/19 Processo nº 2.497/19

2.5.9 Disponibiliz
ação do
registro
individualiza
do ao
segurado

Processo nº
2.497/19

Lei
9717/1998,
art. 1º, VII.
Portaria
MPS
402/2008,1
8.

Verificar se o ente
federativo
disponibiliza aos seus
segurados as
informações
constantes de seu
registro
individualizado.

Processo nº 2.497/19 Processo nº 2.497/19

2.5.11. Compensação
Previdenciária

Processo nº
000395/2020

Lei
9796/1999,

Verificar se a
Unidade Gestora do

Processo nº
000395/2020.

Processo nº
000395/2020.
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art. 4º.
ON
MPS-SPS
02/2009,
art. 23, III.

RPPS adota rotina de
envio dos processos
ao Regime Geral de
Previdência Social
(RGPS) a fim de
gerar o direito a
receber a receita
de compensação
previdenciária.

2.5.14. Transparência Processo nº
2.589/2019 e o
portal da
transparência
do IPS.

Lei
10887/200
4, art. 9º,
III. ON
MPS SPS
02/2009,
art. 15, III.
ON
MPS-SPS
02/2009,
art. 21,
parágrafo
único.

Verificar se a unidade
gestora do RPPS
disponibiliza ao
público, inclusive por
meio eletrônico,
informações
atualizadas e
relatórios contábeis,
financeiros,
previdenciários
acerca do respectivo
regime, bem como os
critérios e parâmetros
adotados para garantir
o seu equilíbrio
financeiro e atuarial.

Inforamções do RPPS
através do sítio
www.ipssmj.es.gov.br e
informações contábeis
no Portal de
Transparência do
Município -
www.pmsmj.es.gov.br,

nforamções do RPPS
através do sítio
www.ipssmj.es.gov.br e
informações contábeis
no Portal de
Transparência do
Município -
www.pmsmj.es.gov.br,

2.5.16
Obrigações
do MPS

Processo nº
2.492/2019 e
dados do sítio
eletrônico do
MPS.

Portaria
MPS
204/2008,
art. 5, XVI.

Verificar o
cumprimento das
obrigações exigidas
pelo MPS com o
envio do DRAA,
DAIR, DIPR e
DPIN e demais
informações
necessárias para
emissão do CRP.

Processo nº 2.492/2019 e
dados do sítio eletrônico
do MPS.

Processo nº 2.492/2019
e dados do sítio
eletrônico do MPS.

2.5.18. Avaliação
atuarial –
reavaliação
anual

Processo nº
3.456/2019.

Art. 40 da
CF/88, Lei

9.717/
1998,
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.

Informações colhidas em
31/12/2019.
Manutenção da
contribuição patronal no
percentual de 16,20%;
proposição para 2020, L.

Manutenção da alíquota
de 14% para ativos,
inativos e pensionistas ,
Lei Municipal nº
2302/2019, em
cumprimento a EC
103/2019- Altera o
sistema de previdência
social e estabelece regras
de transição e
disposições transitórias.

Informações colhidas em
31/12/2019.
Manutenção da
contribuição patronal no
percentual de 16,20%;
proposição para 2020, L.

Manutenção da alíquota
de 14% para ativos,
inativos e pensionistas ,
Lei Municipal nº
2302/2019, em
cumprimento a EC
103/2019- Altera o
sistema de previdência
social e estabelece
regras de transição e
disposições transitórias.

http://www.ipssmj.es.gov.br
http://www.pmsmj.es.gov.br,
http://www.ipssmj.es.gov.br
http://www.pmsmj.es.gov.br,
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2.5.19. Cálculo
atuarial –
data base

Processo nº
3.456/2019.

Art. 40 da
CF/88, Lei
9.717/1998
,
art. 1º,
inciso I e
art. 69 da
LRF,
normas
brasileiras
de
contabilida
de e
regime de
competênci
a

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

A data base utilizada foi
30/09/2019, atendendo
ao requisito que pede a
IN 43, dentro do
exercício financeiro.

A data base utilizada foi
30/09/2019, atendendo
ao requisito que pede a
IN 43, dentro do
exercício financeiro.

2.5.20. Plano de
Amortização –
instituição por
lei

Processo nº
3.456/2019.

Art. 40 da
CF/88, Lei
9.717/1998
,
art. 1º,
inciso I e
art. 69 da
LRF.
Portaria
MPS
403/2008,
art. 18,
§1º.

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

Quanto aos valores dos
aportes para cobertura do
déficit atuarial os mesmos
foram devidamente
calculados em atendimento
a Portaria nº 464 de
19/11/2018, conforme
abaixo:

Opção A - SEM A
UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE DÉFICIT
ATUARIAL (LDA)
- A cobertura do deficit
técnico total pode ser feito
por intermédio de aportes
anuais, no valor de
R$ 7.612.558,38 pelo prazo
de 35 anos.

Opção B - COM A
UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE DÉFICIT
ATUARIAL (LDA),
CALCULADO PELA
DURAÇÃO DO
PASSIVO (DP)
- B.1. A cobertura do
deficit técnico total pode ser
feito por intermédio de
aportes anuais fixos, no
valor de R$ 5.782.900,18
pelo prazo de 35 anos.
-B.2. A cobertura do deficit
técnico total pode ser feito
por intermédio de aportes
anuais variáveis pelo prazo
de 35 anos.

Opção C - COM A
UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE DÉFICIT
ATUARIAL (LDA),
CALCULADO PELA
SOBREVIDA MÉDIA DE

Quanto aos valores dos
aportes para cobertura do
déficit atuarial os mesmos
foram devidamente
calculados em atendimento
a Portaria nº 464 de
19/11/2018, conforme
abaixo:

Opção A - SEM A
UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE DÉFICIT
ATUARIAL (LDA)
- A cobertura do deficit
técnico total pode ser feito
por intermédio de aportes
anuais, no valor de
R$ 7.612.558,38 pelo prazo
de 35 anos.

Opção B - COM A
UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE DÉFICIT
ATUARIAL (LDA),
CALCULADO PELA
DURAÇÃO DO
PASSIVO (DP)
- B.1. A cobertura do
deficit técnico total pode
ser feito por intermédio de
aportes anuais fixos, no
valor de R$ 5.782.900,18
pelo prazo de 35 anos.
-B.2. A cobertura do deficit
técnico total pode ser feito
por intermédio de aportes
anuais variáveis pelo prazo
de 35 anos.

Opção C - COM A
UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE DÉFICIT
ATUARIAL (LDA),
CALCULADO PELA
SOBREVIDA MÉDIA
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APOSENTADOS E
PENSIONISTAS (SVM)
- A cobertura do deficit
técnico total pode ser feito
por intermédio de aportes
anuais, no valor de
R$ 6.464.428,60 pelo prazo
de 23 anos, somados a
aportes anuais de
744.569,12 pelo prazo de
24 anos.

DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS (SVM)
- A cobertura do deficit
técnico total pode ser feito
por intermédio de aportes
anuais, no valor de
R$ 6.464.428,60 pelo prazo
de 23 anos, somados a
aportes anuais de
744.569,12 pelo prazo de
24 anos.:

2.5.24. Transferência
de recursos
entre Fundo
Previdenciário
para o
Financeiro.

Processo nº
3.456/2019.

Art. 40 da
CF/88, art.
1º e 69 da
LRF,
Portaria
MPS
403/2008,
art. 21 § 2º.

Verificar se houve
transferência de
recursos entre os
fundos financeiro e
previdenciário, seja
recursos financeiro,
orçamentário ou de
contribuições e até de
segurados.

Verificamos que o
Instituto dispõe somente
de Plano Previdenciário,
não havendo efetivação
de transferência
financeiras e
orçamentárias entre
fundos.

Verificamos que o
Instituto dispõe somente
de Plano Previdenciário,
não havendo efetivação
de transferência
financeiras e
orçamentárias entre
fundos.

2.5.25 Recadastrame
nto dos
inativos e
pensionistas

Processo nº
000395/2020

Lei
Federal
10.887/2
004, em
seu art. 9º,
inciso
II. Portaria
MPS
403/2008,
arts. 12 a
14.

Verificar se o RPPS
realiza
recadastramento
anual dos
aposentados e
pensionistas, com a
atualização de todos
os dados cadastrais
necessários para
manutenção de base
de dados adequada,
e não apenas “prova
de
vida”.

Processo nº 000395/2020Processo nº
000395/2020

2.5.26 Censo
Atuarial

Processo nº
2.497/19.

Lei
Federal
10.887/2
004, art.
3º.
Portaria
MPS
403/2008,
art.12.

Verificar se o ente
realiza censo
atuarial de todos
servidores ativos,
aposentados e
pensionistas, com a
atualização de todos
os dados cadastrais
necessários para
manutenção de base
de dados
adequada.

Processo nº 2.497/19. Processo nº 2.497/19.

2.5.31 Comitê de
investimento
s - instituição

Ofício ao IPS,
Portarias de
nomeação dos
membros.

Portaria
MPS
519/2011
, art. 3º-
A,
alíneas
“b” e
“c”.

Verificar se houve a
instituição do Comitê
de Investimento.

Ofício ao IPS, Portarias
de nomeação dos
membros. Processo nº
000395/2020

Ofício ao IPS, Portarias
de nomeação dos
membros. Processo nº
000395/2020 e
000599/2020

2.5.32
Comitê de Atas de Portar Verificar se houveAtas de reuniões deAtas de reuniões de
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investimento
s - Reuniões

reuniões de
2019.

ia
MPS
519,
de 24
de
Agosto de
2011,
art. 3º-A,
alíneas “b”
e “c”.

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

2019. Processo nº
000395/2020

2019. Processo nº
000395/2020 e
000599/2020

2.5.33 Comitê de
investimentos
–
Certificados
dos membros

Certificados
dos membros
do Comitê de
Investimentos.

Portaria
MPS
519/2011,
art. 3º- A,
alínea “e”.

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

Certificados dos
membros do Comitê de
Investimentos.
Processo nº 000395/202

Certificados dos
membros do Comitê de
Investimentos.
Processo nº
000395/2020 e
000599/2020

2.5.34
Politica de
Investiment
o

Processo nº
000395/2020 e
o Relatório da
Política de
Investimentos
para 2019.

Lei
9.717/98,
art.1º, §
único e
6°, IV e
VI;
Resoluç
ão CMN
3992/20
10, art.
4º.

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

Processo nº 000395/2020
e o Relatório da Política
de Investimentos para
2019/2020.

Processo nº
000395/2020 e o
Relatório da Política de
Investimentos para
/2019/2020

2.5.35 Aplicação
dos recursos

Extratos
bancários de
dezembro de
2019,

CF/88
,
artigo
164, §
3º.
LC 101,
art. 43.

Avaliar se os recursos
financeiros do RPPS
estão aplicados em
instituições oficiais.

Foram analisados os
extratos bancários de
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
Conclui-se portanto que:
As disponibilidades
financeiras foram
aplicadas em instituições
financeiras oficiais
como: BANESTES,
BANCO DO BRASIL e
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Os recursos
financeiros aplicados
resultam num total de R$
69.580.106,44.
Processo nº 000886/2019

Foram analisados os
extratos bancários de
aplicações do mês
Dezembro de 2019, os
Balancetes da Receita e
Despesa do mês de
Dezembro de 2019,
Boletim de Caixa e
Demonstrativo de
Aplicações e
Investimento de
Recursos - DAIR do mês
de Dezembro de 2019.
Conclui-se portanto que:
As disponibilidades
financeiras foram
aplicadas em instituições
financeiras oficiais
como: BANESTES,
BANCO DO BRASIL e
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Os recursos
financeiros aplicados
resultam num total de
R$ 69.580.106,44.
Processo nº
000886/2019

2.5.36. Utilização doProcesso nºPortaria Avaliar se oProcesso nº 000395/2020Processo nº



Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro, Santa Maria de Jetibá, Es, CEP: 29.645-000 13 de 15

Formulário
(APR)

000395/2020 e
APR do mês de
Dezembro de
2019.

MPS 519,
de 24 de
Agosto de
2011, Art.
3º-B.

formulário de
Autorização de
Aplicação e Resgate
(APR) está sendo
utilizado em todas as
aplicações e resgates.

e APR do mês de
Dezembro de 2019 no
valor de R$ 255.000,00.

000395/2020 e APR do
mês de Dezembro de
2019 no valor de R$
255.000,00.

2.5.40
Concessão e
pagamento
indevidos de
aposentadori
a
por invalidez

Processo nº
000395/2020.

Art. 37 da
CF/88

Verificar se as
aposentadorias por
invalidez estão sendo
concedidas por junta
médica, composta por
no mínimo três
médicos peritos.

Processo nº
000395/2020.

Processo nº
000395/2020

2.5.41. Pagamento de
benefícios não
previdenciários

Processo nº
000395/2020,
Lei Municipal
nº 602/2001 e
folha de
pagamento de
Novembro/Dez
embro de 2019.

CF/88, art.
40. LRF,
art. 69. Lei
9717/1998
art. 5º.

Verificar se o RPPS
está pagando
benefícios distintos
aos previstos para o
Regime Geral de
Previdência Social.

Processo nº
000395/2020, Lei
Municipal nº 602/2001 e
folha de pagamento de
Novembro/Dezembro de
2019

Processo nº
000395/2020, Lei
Municipal nº 602/2001 e
folha de pagamento de
Novembro/Dezembro de
2019

2.5.42 Pagamento
Indevido de
Benefícios
por morte do
beneficiário

Processo nº
000395/2020

Art. 63 da
Lei Federal
4.320/64

Realizar checagens
periódicas no SISOB,
verificando se há
pagamentos para
beneficiários
falecidos.

Processo nº 000395/2020Processo nº
000395/2020

2.5.43 Pagamento
Indevido –
medidas de
controle

Processo nº
2000395/2020

Art. 63 da
Lei Federal
4.320/64

Verificar se o RPPS
adota medidas de
controle para evitar o
pagamento a
beneficiários
falecidos.

Processo nº 000395/2020Processo nº
000395/2020

2.5.45 Despesa
Administrativ
a – fixação
em lei

Processo nº
3.454/2019.

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.

Lei Municipal nº
602/2001 e alterações.
Art. 37, VI - Despesas
Administrativas
limitadas em 2% do
valor total das
remunerações,
proventos e pensões dos
segurados vinculados ao
IPS/SMJ, relativo ao
exercício anterior (inciso
incluído pela Lei nº
995/2007).

Lei Municipal nº
602/2001 e alterações.
Art. 37, VI - Despesas
Administrativas
limitadas em 2% do
valor total das
remunerações,
proventos e pensões dos
segurados vinculados ao
IPS/SMJ, relativo ao
exercício anterior (inciso
incluído pela Lei nº
995/2007).

2.5.46
Despesa
administrativ
a –
cumprimento
do limite

Processo nº
3.454/2019.

Lei 9.717
de
1998,
art.1, III;
Portari
a MPS
402/20
08,
arts.

Verificar se houve
recursos
previdenciários
cobrindo o excesso da
taxa administrativa
(atualmente a taxa de
Administração é de
até 2% do valor das

Tabela 29 - DEMDAD -
IN 43/2017.
Limite de gastos
administrativos no
exercício da PCA (b3 =
b1 x b2) = R$
811.144,05
Despesas empenhadas:

abela 29 - DEMDAD -
IN 43/2017.
Limite de gastos
administrativos no
exercício da PCA (b3 =
b1 x b2) = R$
811.144,05
Despesas empenhadas:
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13, 14 e
15;
Ori
ent
açã
o
Nor
mat
iva
MP
S/S
PS
02/2009,
arts. 38,
39 e 41.

remunerações,
proventos, pensões
dos segurados
vinculados ao RPPS,
relativo ao exercício
anterior).

R$562.682,59.
Despesas Liquidadas:
556.881,09.
Despesas pagas: R$
556.881,09.
Limite de gastos
administrativos da PCA
(b.3) R$ 811.144,05.
Total da despesa
administrativa
empenhada no exercício
da PCA (c.3)
R$562.682,59
(sobra ou excesso) de
gastos no exercício
(c.3-b.3)
R$ 248.461,46.
Limite de gastos
efetuados no exercício
(c.3/b.3) = 1,387%.

R$562.682,59.
Despesas Liquidadas:
556.881,09.
Despesas pagas: R$
556.881,09.
Limite de gastos
administrativos da PCA
(b.3) R$ 811.144,05.
Total da despesa
administrativa
empenhada no exercício
da PCA (c.3)
R$562.682,59
(sobra ou excesso) de
gastos no exercício
(c.3-b.3)
R$ 248.461,46.
Limite de gastos
efetuados no exercício
(c.3/b.3) = 1,387%.
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1.2. Constatações e proposições

Código Achados Proposições/Alertas Situação

2.5.5 Há guia de contribuição
previdenciária.

Processo nº 1.362/19 recomendando
que fosse providenciado a adoção de
guia de contribuição previdenciária ao
RPPS e Processos nº 14.384/18 e nº
14.371/18.

Processo encontra-se na
Secretaria de Fazenda para
ajuste de recolhimento através
da Guia de Contribuição
Previdênciária, criada através
da Lei Municipal nª 2266/2019

2.5.8 Não há controle informatizado e
individualizado das contribuições
dos servidores do ente

Processo nº 2.497/2019
recomendando a implementação do
controle informatizado e
individualizado das contribuições dos
servidores do ente. Em despacho a
Secretaria de Administração informa
que neste exercício solicitou a
empresa E&L a criação deste controle

Em monitoramento

2.5.9 Não há disponibilização do
registro individualizado ao
segurado

Processo nº 2.497/2019
recomendando a disponibilização do
registro individualizado ao segurado.
Em despacho a Secretaria de
Administração informa que neste
exercício solicitou a empresa E&L a
criação deste registro.

Em monitoramento

2.5.11 Não está ocorrendo a
compensação previdenciária entre
os regimes previdenciários.

Processo nº 000395/2020. O RPPS,
informa que foi firmado convênio
com o Ministério da Economia, por
meio da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, com a
interveniência do Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS -
COMPREV, enviando 21 processos
de aposentadoria para fins de
compensação previdênciária. Porém,
todos se encontram na situação de:
EM ANÁLISE

Em monitoramento.

2.5.26 Não é realizado o censo atuarial. Processo nº 002497/2019
recomendando a adoção de
procedimentos

Em Monitoramento.
Quanto ao Censo Atuarial, a
Gerência de Recursos
Humanos do Executivo
Municipal informa que que até
a presente data não foi
realizado, conforme
informações contidas no
Processo nº 002497/2019

2.5.33 Comitê de Investimentos -
Certificados dos membros

Encontra-se vencido em 12/12/2019
do membro Emilson Luiz Pego

Encaminhado ao Instituto
OF/PMSMJ/CONTROLADO
RIA Nº 003/2020 de
13/02/2020.
- Em monitoramento

2.5.40 Não é adotada a concessão eProcesso nº 014009/2018Processo encontra-se na



Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro, Santa Maria de Jetibá, Es, CEP: 29.645-000 16 de 15

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr.

David Raasch, gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de

Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de 2019.

pagamento das aposentadorias por
invalidez concedidas por junta
médica, composta por no mínimo
três médicos peritos.

recomendando a alteração da Lei
Municipal nº 1.311/2020, proposta
pelo IPS junto ao Executivo
Municipal através do Ofício nº
331/2018.

Secretaria Jurídica.

2.5.41 Extinção de benefícios com a
promulgação da EC 103/2019.

Processo nº000395/2020 - Com o
advento a EC 103/2019, o Instituto a
partir de Dezembro de 2019, efetuou
somente os benefícios de Pensão e
Aposentadorias. No mês de
Novembro o Instituto promoveu o
pagamento de benefícios não
contemplados na EC 103/2019,
solicitando ressarcimento, bem como
ressarcimento dos honorários do
Períto.

Em monitoramento aos Ofícios
484/2019, 493/2019,
517/2019, 518/2019,
007/2020, enviados pelo
IPS/SMJ ao Executivo
solicitando a restituição de
valores, attravés dos seguintes
processos administtrativos:
013520/2019, 013604/2019,
014220/2019, 014222/2019 e
000084/2020.

2.5.42 Não são realizadas checagens
periódicas ao SISOB.

Processo nº 2856/19 recomendando
adoção de medidas administrativas
para firmar acordo de cooperação.

Em monitoramento ao Ofício
enviado pelo IPS ao RGPS
local com a intenção de firmar
acordo de cooperação de
acesso ao SISOB. Resposta
atualizada attravés do Instituto
de que reiterou o pedido de
adesão ao SISOB, não obtendo
resposta até a presente data.
Processo nº 000395/2020

2.5.43 O IPS não adota medidas de
controle para evitar o pagamento
a beneficiários falecidos.

Processo nº 2856/19 e processo nº
000395/2020

Em monitoramento ao Ofício
enviado pelo IPS ao RGPS
local com a intenção de firmar
acordo de cooperação de
acesso ao SISOB. Resposta
atualizada attravés do Instituto
de que reiterou o pedido de
adesão ao SISOB, não obtendo
resposta até a presente data
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Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados,

elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra

regular com ressalvas.

2.1 Ressalvas:

As ressalvas são decorrentes das constatações e inconformidades apresentadas no item

1.2 acima.

Com a finalidade de sanar as ressalvas, solicitamos que o Instituto de Previdência

apresente através de seu gestor Presidente um Plano de Ação até a data máxima de

31/07/2020, contando com metas e prazos de atendimento.

Santa Maria de Jetibá,16 de março de 2020

SEBASTIÃO LUIZ SILLER

Controlador Geral Interno

Decreto nº 278/2019

CRC-ES - 007195/O
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