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TABELA 37 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO1 

 

Emitente: Controladoria Geral Interna 

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

Jetibá 

Gestor responsável: David Raasch 

Exercício: 2020 

 

1. Introdução 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna 2020 foi instituído pelo Decreto nº 370/2020, o 

qual previa ações de auditoria e pontos de controle a serem executados por esta Controladoria 

Geral junto ao Instituto de Previdência, ao Fundo Municipal de Saúde e à Prefeitura 

Municipal.  

Com as seguintes ações previstas para o Instituto de Previdência além daquelas que 

serão objeto de informação junto ao Reluci: 

 

 

⚫ Ação nº 001 - Auditoria de Conformidade, junto ao Instituto de Previdência, Fundo 

Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal 

Objetivo: Avaliação da transparência na gestão - instrumentos de planejamento e 

demonstrativos fiscais, execução orçamentária, prestação de contas e outros. 

 

⚫ Ação nº 004 - Monitoramento de Auditoria 

Objetivo: Avaliação das medidas saneadoras que foram tomadas em relação a 

legislação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá, de 

acordo com processo TC nº 5.584/2015. 

⚫ Ação 005 - Monitoramento de Auditoria 

 
 



 

 

 
Página 2 de 28 

Objetivo: Avaliação das medidas saneadoras que foram tomadas pelo Ente Municipal 

de acordo com o Acórdão TC 566/2018 - Plenário, de que trata de fiscalização realizada pelo 

Tribunal de Contas do Estado sobre acúmulo de cargos. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados  

 

Passemos a relatar os achados e informações referentes a cada ação anteriormente 

citadas: 

 

➢ Ação 001 - Auditoria de Conformidade - Transparência na Gestão 

 

Foi realizada auditoria com o objetivo de avaliar a transparência na gestão - 

instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais, execução orçamentária, prestação de 

contas e outros. 

Diante desta breve introdução, informamos que o Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá disponibiliza as suas informações ao 

Controle Social através do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal2. Desta forma, 

fora realizada auditoria no mesmo, onde o relatório é constante do Processo nº 7.579/2020. Os 

achados desta auditoria foram cientificados aos Responsáveis e constarão do Relaci de 

Governo e de Gestão da Prefeitura Municipal. 

 

➢ Ação 004 - Monitoramento de Auditoria 

 

Trata-se de ação de auditoria nº 004 prevista no PAAI/20, com intuito de promover o 

monitoramento das ações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

no Processo nº 5584/2015, Acórdão TC 1151/2017 - Plenário, Termo de Notificação 

3461/2017 (Processo nº 10.351/2018) dirigido ao Prefeito Municipal, Hilário Roepke, e o 

Termo de Notificação 03427/17 ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais oficiado à Prefeitura Municipal através do Processo nº 15.619/2018. 

 
 
2 http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/ 
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Desta forma passemos a verificação por tópico conforme apresentado no Anexo 2 do 

termo de notificação apresentado acima no Processo nº 10.351/2018: 

 

Recomendar ao Diretor-Presidente do Regime Próprio de Previdência Social: 

 

1. Proceda com a reavaliação da legislação previdenciária local, no sentido de que passe a 

dispor expressamente quanto à exigência de laudo médico conclusivo a ser expedido por 

junta médica, composta de três médicos, com, ao menos, um especialista na área e/ou 

especialização em perícia médica, preferencialmente, por médico ou junta médica diversa 

daquela que concedeu o ato originário; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 14.009/2018 solicitando que fosse analisado a alteração da Lei Municipal nº 

1.311/2011, visando adequações ora recomendadas pela Corte de Contas. Atualmente o 

Processo encontra-se na Secretaria Jurídica, contudo não foi promovida a alteração da 

legislação. Desta forma, recomendo a inserção no PAAI/21 para monitoramento por este 

Controle Interno, à inclusão no Relaci a ser enviado ao Tribunal de Contas referente ao ano 

de 2020, informando sobre a não adequação quanto ao recomendado até a presente data. 

 

2. Discipline a revisão e respectiva periodicidade dos atos concessórios de aposentadoria 

por invalidez, não superior a dois anos, por meio de junta médica, composta na forma 

acima, sob pena de suspensão do pagamento do benefício previdenciário; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos de leis para atender as 

recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de Contas. Dentre estas 

minutas se encontra a que promoverá o Procedimento de Revisão das Aposentadorias por 



 

 

 
Página 4 de 28 

Invalidez e das Pensões de Beneficiários Inválidos, contudo conforme Processo mencionado e 

o despacho contido no Processo nº 10.234/20, do nobre Secretário Jurídico - Dr. Cesar 

Geraldo Scalzer, o qual confirma que não houve até a presente data (08/03/21) o envio do 

Projeto de Lei aqui relatado a Câmara Municipal. Portanto, recomendo a inserção no 

PAAI/21 para monitoramento por este Controle Interno, à inclusão no Relaci a ser enviado 

ao Tribunal de Contas referente ao ano de 2020, informando sobre a não adequação quanto 

ao recomendado até a presente data. 

 

3. Elabore proposta de projeto de lei para dispor expressamente quanto à exigência de 

recadastramento anual dos segurados do regime próprio, ativo e inativos, e pensionistas, 

sob pena de suspensão do pagamento da remuneração, subsídio, e proventos, até 

regularização da pendência; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos de leis para atender as 

recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de Contas. Dentre estas 

minutas se encontra a que “Dispõe sobre a base de dados cadastrais dos segurados, 

beneficiários e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social de Santa Maria de 

Jetibá e institui a obrigatoriedade de realização do Censo Cadastral Previdenciário e do 

Recadastramento Anual e dá outra Providências”, a proposição consagrou-se na Lei 

Municipal nº2.204/2019. Portanto, a recomendação fora providenciada. 

 

4. Elabore proposta de projeto de lei disciplinando a realização de censo previdenciário, 

com fixação de critérios e regras, a periodicidade em prazo não superior a cinco anos, sob 

pena de suspensão do pagamento da remuneração, subsídio, e proventos, até 

regularização da pendência; 

 

Monitoramento de auditoria: 
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O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos de leis para atender as 

recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de Contas. Dentre estas 

minutas se encontra a que “Dispõe sobre a base de dados cadastrais dos segurados, 

beneficiários e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social de Santa Maria de 

Jetibá e institui a obrigatoriedade de realização do Censo Cadastral Previdenciário e do 

Recadastramento Anual e dá outra Providências”, a proposição consagrou-se na Lei 

Municipal nº 2.204/2019. A mesma em seus arts. 3º, 4º e 5º estabeleceu critérios e regras 

quanto ao Censo Cadastral Previdenciário. Portanto, a recomendação fora providenciada. 

 

5. Adote guias de pagamento e de informações previdenciárias, nos moldes da Guia de 

Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, para recolhimento e controle individualizado das contribuições 

previdenciárias devidas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal, conforme 

estabelecido no artigo 48 da Orientação Normativa MPS/SPS 02/2019; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos de leis para atender as 

recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de Contas. Dentre estas 

minutas se encontra a que “Dispõe sobre a Instituição do Sistema Único de Arrecadação de 

Receitas Previdenciárias e dá outras Providências”. A minuta proposta consagrou-se na Lei 

Municipal nº 2.266/2019. A operacionalização da Lei ainda não se encontra totalmente 

implementada, uma vez que o recolhimento das Contribuições ainda é realizado por 

transferência bancária e não pelo pagamento da guia (conforme informação obtida com os 

servidores da Tesouraria, Contabilidade da Prefeitura e Setor de Recursos Humanos). 

Portanto, recomendo a inserção no PAAI/21 para monitoramento por este Controle Interno, 

à inclusão no Relaci a ser enviado ao Tribunal de Contas referente ao ano de 2020, 
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informando sobre a não adequação quanto ao efetivo recolhimento através da Guia de 

Pagamento de Receitas Previdênciárias, bem como as informações constantes desta. 

 

6. Adote registro contábil individualizado da receita, em rubrica própria, de acordo com a 

sua natureza, conforme o exposto na Resolução TC 242/2012 e no Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público - PCASP, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Monitoramento de Auditoria: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos de leis para atender as 

recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de Contas. Dentre estas 

minutas se encontra a que “Institui a obrigatoriedade de Controle de Contabilização 

Individual das Receitas Previdenciárias e da Adoção Plano de Contas do Serviço Público e dá 

outras Providências”, a minuta foi aprovada, instituindo no ordenamento jurídico municipal a 

Lei nº 2.257/2019. Em análise ao balancete de verificação da Receita Orçamentária de 

Dezembro de 2020, observou-se a implementação da Lei na respectiva contabilização. 

Contudo é recomendável a inserção deste item em análise no Monitoramento no PAAI/21 

para verificação dos lançamentos efetuadas na rubrica - 19909911000 - outras receitas - 

Primárias - Principal. 

 

7. Apresente solicitação de projeto de lei ao Chefe do Poder Executivo, fins de inclusão na 

legislação municipal de norma dispondo acerca da obrigatoriedade dos entes municipais 

permitirem acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/ou física de todos os 

servidores ativos e respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo RPPS. 

 

Monitoramento de Auditoria: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais oficiou o Poder Executivo através 

do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos de leis para atender as 

recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de Contas. Dentre estas 



 

 

 
Página 7 de 28 

minutas se encontra a que “Dispõe sobre a Base de Dados Cadastrais dos Segurados, 

Beneficiários e Dependentes do Regime Próprio de Previdência Social de Santa Maria de 

Jetibá e Institui a obrigatoriedade de Realização do Censo Cadastral Previdenciário e do 

Recadastramento Anual e dá outras Providências”, a minuta se consagrou na Lei 2.204/19. Na 

referida Lei em seu art. 1º consta acesso irrestrito à base cadastral de todos os servidores 

ativos e respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo Instituto de Previdência Local. 

Portanto a recomendação foi providenciada. 

 

 

8. Apresente solicitação de projeto de lei ao Chefe do Poder Executivo, fins de inclusão na 

legislação municipal de norma dispondo acerca da obrigatoriedade do servidor público 

efetivo promover o registro de informações previdenciárias, de forma declaratória, quanto 

ao tempo de contribuição anterior ao ato de sua admissão; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

Na Lei 2.204/19, mencionada no item anterior, consta em seu art. 2º, § 1º que na base 

de dados cadastrais deverá constar informações de natureza profissional as relacionadas a 

outros vínculos previdenciários que porventura, os segurados, tenham possuído antes de seu 

ingresso no serviço público municipal. Contudo a recomendação exarada pela Corte de 

Contas recomendava a obrigatoriedade de forma declaratória para os servidores efetivos, o 

que não foi expresso pela legislação local. É recomendável a inserção deste item no 

Monitoramento do PAAI/21, bem como a sua remessa aos setores responsáveis para 

esclarecimentos. 

 

Determinar, no prazo estabelecido pelo relator, ao Prefeito Municipal: 

 

9. Até que lei discipline a matéria, seja franqueado e/ou disponibilizado acesso irrestrito à 

base cadastral informatizada e/ou física de todos os servidores ativos e respectivos 

dependentes, sempre que solicitado pelo RPPS; 
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Monitoramento de auditoria: 

 

Conforme análise efetuada no item 7, com advento da Lei nº 2.204/19, o item 

encontra-se sanado. 

 

Recomendar ao Prefeito Municipal: 

 

10. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo, fins de inclusão na legislação 

municipal de norma dispondo acerca da obrigatoriedade dos entes municipais permitirem 

acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/ou física de todos os servidores ativos e 

respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo RPPS; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

Conforme demonstrado no item 7 fora aprovada a Lei nº 2.204/19 que “Dispõe sobre a 

Base de Dados Cadastrais dos Segurados, Beneficiários e Dependentes do Regime Próprio de 

Previdência Social de Santa Maria de Jetibá e Institui a obrigatoriedade de Realização do 

Censo Cadastral Previdenciário e do Recadastramento Anual e dá outras Providências”. 

Portanto a recomendação foi providenciada. 

 

11. Elabore projeto de lei encaminhe ao Legislativo, fins de inclusão na legislação municipal 

quanto à obrigatoriedade do servidor público efetivo promover o registro de informações 

previdenciárias, de forma declaratória, de tempo de contribuição anterior ao ato de sua 

admissão; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

Na Lei 2.204/19, mencionada no item 8, consta em seu art. 2º, § 1º que na base de 

dados cadastrais deverá constar informações de natureza profissional as relacionadas a outros 

vínculos previdenciários que porventura, os segurados, tenham possuído antes de seu ingresso 

no serviço público municipal. Contudo a recomendação exarada pela Corte de Contas 
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recomendava a obrigatoriedade de forma declaratória para os servidores efetivos, o que não 

foi expresso pela legislação local. É recomendável a inserção deste item no Monitoramento 

do PAAI/21, bem como a sua remessa aos setores responsáveis para esclarecimentos. 

 

12. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo com vistas à reavaliação da legislação 

previdenciária local, no sentido de que passe a dispor expressamente quanto à exigência 

de laudo médico conclusivo a ser expedido por junta médica, composta de três médicos, 

com, ao menos, um especialista na área e/ou especialização em perícia médica, 

preferencialmente, por médico ou junta médica diversa daquela que concedeu o ato 

originário; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

Conforme relatado no item 1, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 

oficiou o Poder Executivo através do Processo 14.009/2018 solicitando que fosse analisado a 

alteração da Lei Municipal nº 1.311/2011, visando adequações ora recomendadas pela Corte 

de Contas. Atualmente o Processo encontra-se na Secretaria Jurídica, contudo não foi 

promovida a alteração da legislação. Desta forma, recomendo a inserção no PAAI/21 para 

monitoramento por este Controle Interno, à inclusão no Relaci a ser enviado ao Tribunal de 

Contas referente ao ano de 2020, informando sobre a não adequação quanto ao 

recomendado até a presente data. 

 

13. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo com o objetivo de disciplinar a revisão 

e respectiva periodicidade dos atos concessórios de aposentadoria por invalidez, não 

superior a dois anos, por meio de junta médica, composta na forma acima, sob pena de 

suspensão do pagamento do benefício previdenciário; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

Conforme já relatado no item 2, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 

oficiou o Poder Executivo através do Processo 15.619/2018 apresentando minutas de projetos 
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de leis para atender as recomendações constantes da Notificação 03427/2017 da Corte de 

Contas. Dentre estas minutas se encontra a que promoverá o Procedimento de Revisão das 

Aposentadorias por Invalidez e das Pensões de Beneficiários Inválidos, contudo conforme 

Processo mencionado e o despacho contido no Processo nº 10.234/20, do nobre Secretário 

Jurídico - Dr. Cesar Geraldo Scalzer, o qual confirma que não houve até a presente data 

(08/03/21) o envio do Projeto de Lei aqui relatado a Câmara Municipal. Portanto, recomendo 

a inserção no PAAI/21 para monitoramento por este Controle Interno, à inclusão no Relaci 

a ser enviado ao Tribunal de Contas referente ao ano de 2020, informando sobre a não 

adequação quanto ao recomendado até a presente data. 

 

14. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo para dispor expressamente quanto à 

exigência de recadastramento anual dos segurados do regime próprio, ativo e inativos, e 

pensionistas, sob pena de suspensão do pagamento da remuneração, subsídio, e 

proventos, até regularização da pendência; 

 

Monitoramento de auditoria: 

 

Conforme já relatado no item 3, foi aprovada a Lei Municipal nº 2.204/2019 a qual 

“Dispõe sobre a base de dados cadastrais dos segurados, beneficiários e dependentes do 

Regime Próprio de Previdência Social de Santa Maria de Jetibá e institui a obrigatoriedade de 

realização do Censo Cadastral Previdenciário e do Recadastramento Anual e dá outra 

Providências”. Portanto, a recomendação fora providenciada. 

 

15. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo a fim de disciplinar a realização de 

censo previdenciário, com fixação de critérios e regras, a periodicidade em prazo não 

superior a cinco anos, sob pena de suspensão do pagamento da remuneração, subsídio, e 

proventos, até regularização da pendência; 

 

Monitoramento de auditoria: 
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De acordo com o item 4, foi aprovada a Lei nº 2.204/2019 a qual “Dispõe sobre a base 

de dados cadastrais dos segurados, beneficiários e dependentes do Regime Próprio de 

Previdência Social de Santa Maria de Jetibá e institui a obrigatoriedade de realização do 

Censo Cadastral Previdenciário e do Recadastramento Anual e dá outra Providências”, a 

mesma em seus arts. 3º, 4º e 5º estabeleceu critérios e regras quanto ao Censo Cadastral 

Previdenciário. Portanto, a recomendação fora providenciada. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a análise efetuada, não foram concluídos os itens abaixo, ainda 

descrevemos ao lado do mesmo, o responsável na atual fase em que se encontra: 

 

✓ Item 1 e 12 - Chefe do Poder Executivo 

✓ Item 2 e 13 - Chefe do Poder Executivo 

✓ Item 5 - Prefeitura, Fundo de Saúde e Instituto de Previdência 

✓ Item 6 - Instituto de Previdência 

✓ Item 8 e 11 - Instituto de Previdência e Prefeitura 

 

Recomendamos que seja incluído nas ações de monitoramento de auditoria do 

PAAI/21. 

 
 
 

➢ Ação 005 - Monitoramento de Auditoria 

 
 

Trata-se de ação de auditoria nº 005 prevista no PAAI/20, com intuito de promover o 

monitoramento das ações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

no Processo nº 3131/2016, Acórdão 00566/2018 - Plenário, Ofício 04132/2018-4 (Processo nº 

15.133/2018) dirigido ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá e o Ofício 04070/2018-7 à Prefeitura Municipal (Processo nº 14.988/2018) 

com a finalidade de apuração dos indícios de irregularidades contidos na respectiva análise 
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individualizada e a remessa da informação na prestação de contas subsequente de quais 

medidas foram adotadas e os respectivos resultados alcançados. 

Desta forma passemos a verificação por tópico conforme apresentado no Anexo 

enviado junto à notificação do TCE -ES: 

 

Ofício 04132/2018-4 - Dirigida ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município 

de Santa Maria de Jetibá 

 

Foram consideradas as respostas e informações obtidas através dos Processos nº 

15.133/2018, 2.992/2019 e 14.988/2018, consulta ao sistema informatizado de Recursos 

Humanos e ao Portal da Transparência. 

 

⚫ Acumulação de cargos 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

001 Anderson Schulz IPS e Prefeitura 

de SMJ 

052216 Escriturário Efetivo 40 em 

cada 

Jan, Mar e 

Ago 

002 Daniela Hamerly 

Soares Hartwig 

IPS e Prefeitura 

de SMJ 

052636 Coordenador 

de Setor e 

Agente de 

Arrecadação, 

respectivamn

ete 

Efetivo 40 em 

cada 

Ago, Out e 

Dez 

003 Gerlinda Boening IPS 050202 Servente Efetivo 40 Fev, Mar, Abr,  

004 Harivaldo Potratz IPS e Prefeitura 

de SMJ  

050468 Motorista e 

Subsecretári

o, 

respectivame

nte 

Efetivo 40 em 

cada 

Jun, Jul, Ago, 

Set, Out, Nov 

e Dez 

005 Helmut Holz IPS 050422 Auxiliar 

Geral 

Efetivo  40 em 

cada 

Jul, Set, Nov. 

006 Maria do Carmo IPS 052587 Merendeira Efetivo 40 em Mai, Jun, Jul 
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Schereda 

Carneiro 

cada 

007 Robson Herbst IPS 052071 Motorista Efetivo 40 em 

cada 

Mar, Out, Dez 

008 Verinha Ludtke IPS 052592 Merendeira Efetivo 40 em 

cada 

Jan, Fev, Mar, 

Abr, Mai, Jun, 

Jul, Ago, Set, 

Out, Nov e 

Dez 

009 Evanira Manske IPS 052305 Merendeira Efetivo 40 em 

cada 

Jun, Ago, Set, 

Out 

010 Elineia Schulz 

Lauvers 

IPS e Prefeitura 

de SMJ 

050402 Auxiliar 

Geral e 

Recepcionist

a 

Efetivo 40 em 

cada 

Ago, Set, Out 

e Nov 

 

Os servidores sequenciados nesta tabela de nº 001 a 008 no período indicado não 

encontravam-se com acumulação de vínculos, os mesmos estavam de Licença para 

Tratamento de Saúde junto ao IPS, o que foi confirmado com as informações contidas no 

Sistema de RH e nos processos supra-mencionados. Ocorre que provavelmente houve um 

equívoco no momento que se declarou que os mesmos eram servidores ativos do próprio 

órgão (IPS), fato que não se mostra razoável pois o Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais em nenhum momento possuiu servidores efetivos do próprio órgão, corrobora o 

fato a indicação do número da matricula que é o mesmo para ambos os vínculos citados. 

O servidor da sequência 004 é efetivo no cargo de Motorista e em 2015 ocupava o 

cargo comissionado de Subsecretário, contudo no período indicado estava de Licença para 

Tratamento em Saúde, o qual recebia seus proventos pelo IPS, ainda por estar na época 

nomeado como Subsecretário recebeu a diferença de remuneração equivalente pela Prefeitura 

Municipal. 

A servidora da sequência 009 no período mencionado encontrava-se de Licença 

Maternidade, tendo recebido no período algumas verbas pela Prefeitura, como auxílio 

natalidade e 13º salário. 
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A servidora da sequência 010 no período citado encontrava-se de licença para 

tratamento de saúde e posterior readaptação. 

Desta forma, não foram encontrados indícios que possam indicar irregularidade que 

ocasiona-se acúmulo ilegal de cargos públicos. 

 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

011 Magda Mara 

Trindade Pereira 

Medeiros 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS - SMJ e 

Prefeitura SMJ 

041238002

100, 

041238002

200 e 

052599, 

respectiva

mente 

Professor A 

e Professor 

A PA V, 

respectivame

nte 

DT e 

Efetivo, 

respecti

vamente 

25 em 

ambos 

Mar, Mai, 

JJun, Jul 

012 Mariza Carla 

Berger 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS - SMJ e 

Prefeitura SMJ 

024368920

20, 052391 

Professor B, 

Coordenador 

Escolar 

Efetivo 25 em 

ambos 

Jun, Set e Dez 

013 Shirley Aparecida 

Penitente 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS - SMJ e 

Prefeitura SMJ 

065037005

300, 

052438 

Professor P e 

Professor PA 

V 

Efetivo  25 em 

Governo 

do Estado 

e 

Prefeitura 

e 40 em 

IPS 

Mai, Jun e Set 

 

A servidora de sequência nº 011 na Prefeitura Municipal e IPS esteve de Licença 

Maternidade no período não tendo acúmulo neste ente. Contudo os vínculos existentes junto 

ao Governo do Estado do Espírito Santo foi informado no Processo nº 14.988/18, fls. 026 que 

a mesma não possuía mais vínculos ativos em 11/02/2020. Contudo esta auditora verificou as 

matriculas que a Listagem do TCE traz no Portal da Transparência do Estado, quais sejam 

0412380021 - Período de vínculo 28/01/2014 à 24/12/2014, em Julho de 2015 recebeu Bônus 
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Desempenho Sedu. Já a matricula 0412380022, o período de vínculo é de 26/01 a 24/12/2015, 

o que a princípio não demonstra indícios de acúmulo ilegal. 

A servidora da sequência 12 no período esteve afastada para Licença Maternidade 

tendo recebido seus proventos do IPS, informação corroborada pelos Processos anteriormente 

citados. Não vislumbro indícios de irregularidade. 

A servidora da sequência 013 encontrava-se no período de Licença Maternidade junto 

ao IPS, contudo a informação de 40 horas declaradas no IPS não é consistente. Desta forma, 

não foi verificado irregularidade. 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

014 Zila Ferreira 

Potratz 

IPAJM, IPS - 

SMJ e Prefeitura 

SMJ 

098090051

0, 50048 e 

051393 

Inativo, 

Professor P e 

Secretário 

Efetivo 

nos dois 

primeir

os e 

comissi

onado 

no 

último 

40, 25, 40 Jan a Dez 

 

A servidora da sequência 014 no IPS a mesma é inativa, no cargo de Professora PP, no 

IPAJM o relatório do TCE diz que também é aposentada no cargo de Professor P. No 

Processo nº 14.988/18, fls. 026 foi informado que a mesma encontra-se desligada do quadro 

de servidores.  

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

015 Emilson Luiz 

Pego 

IPS e Prefeitura 

SMJ 

0027 e 

052002 

Membro 

Comite 

Investimento

s e Chefe 

Divisão 

Efetivo 40 em 

ambos 

Jan a Dez 

016 Sebastião Luiz 

Siller 

IPS SMJ, 

Prefeitura de 

00032, 

050008 e 

Membro 

Cômite 

Função 

de 

40, 40 e 

30 

Jan a Dez 



 

 

 
Página 16 de 
28 

SMJ e Sta 

Teresa 

07102 Investimento

s e Secretário 

Municipal 

Confian

ça, 

Efetivo 

e 

Comissi

onado 

017 Sirlandia Pinheiro 

de Morais 

IPS e Prefeitura 

de SMJ 

50565 Diretora de 

Assistência e 

Auxiliar 

Geral 

Membr

o de 

Conselh

o e 

Efetivo 

40 Jan a Dez 

018 David Raasch IPS e Prefeitura 

de SMJ 

00028, 

50593 e 

52500 

Membro do 

Comite de 

Investimento

s, Diretor de 

Assistência e 

Apontador 

Membr

o de 

Conselh

o e 

Efetivo 

40 Jan a Dez 

019 Helenir das Dores 

Vieira da Silva 

IPS e Prefeitura 

de SMJ 

050196 Membro 

Vogal e Aux. 

Escritório 

Membr

o de 

Conselh

o e 

Efetivo 

40 e 30 Jan a Dez 

020 Roque Jose 

Pasolini 

IPS e Fundo 

Saúde 

050028 Presidente e 

Odontólogo 

Membr

o de 

Conselh

o e 

Efetivo 

40 e 20 Jan a Dez 

 

O servidor da sequência 016 no período estava cedido ao Município de Santa Teresa, 

sendo os valores referentes ao cargo efetivo reembolsado para o município de Santa Maria de 

Jetibá, recebendo em Santa Teresa a diferença prevista para o servidor ocupar o cargo 

comissão.  

Conforme Lei Municipal nº 1.963/2017 os Membros do Cômite de Investimentos do 

IPS receberá uma gratificação pelo exercício de função, não sendo portanto um outro cargo a 
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ser exercido no IPS, contudo a época dos fatos não havia Lei autorizando o pagamento, o 

mesmo se dava através do Decreto nº 632/2013.  

Os Membros do Conselho Deliberativo também recebem uma gratificação mensal 

autorizada pela Lei Municipal nº 602/2021. Apesar disso, o IPS protocolou o processo nº 

7.468/2019, visando alteração da Lei Municipal nº 602/2001, contendo minuta de projeto de 

lei para criação de estrutura administrativa que visa suprir esta irregularidade. Especialmente 

no caso do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, a proposta da 

minuta é que os membros sejam remunerados mediante “reembolso de despesas de 

participação”. Recomendo portanto a inserção do mesmo em Monitoramento no PAAI/21. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

021 Samyra Ferraz 

Barbosa Carneiro 

Peruchi 

IPS e Prefeitura 

SMJ 

00065 e 

052527 

Advogada Efetivo 20 em 

ambos 

Jan a Dez 

 

A servidora acima é Advogada efetiva do quadro da Prefeitura Municipal, a mesma 

recebeu do IPS a gratificação conferida pela Lei Municipal nº 1.717/14, designada através da 

Portaria nº 1.216/14. Não vislumbro acumulação de cargos. Contudo sugiro deixar o item em 

monitoramento do PAAI/21 para que seja adequada a questão quando da aprovação de Nova 

Estrutura Administrativa do IPS. 

 

⚫ Servidores com carga horária superior a 65 horas semanais 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

022 Carmem Lucia 

Correa de Castro 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS e Prefeitura 

de Itarana 

052270601

3, 

052270601

4, 50130 e 

00075, 

respectiva

Professor B, 

Professor B, 

Inativo e 

Pensionista 

DT, 

Efetivo 

e 

Pensão 

29, 44, 25 

e 0 

Fev a Dez 
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mente 

 

Verificou-se através do Portal da Transparência do Governo do Estado que a matricula 

0522706013, ficou com vínculo no período de 28/01 a 24/12/2014. Tendo recebido no mês de 

Julho/15 Bônus Desempenho - Sedu. A matricula 0522706014 esteve ativo o vínculo no 

período de 26/01 a 24/12/15.  

O vínculo com o Município de Itarana, segundo o Portal da Transparência, é de 

Pensionista. 

O vínculo no Município de Santa Maria de Jetibá - IPS - é de aposentadoria decorrente 

do cargo de Professor PA. Contudo a informação de carga horária semanal de 25 horas não se 

mostra compatível com o vínculo. Desta forma, não se vislumbrou indícios de carga horária 

superior a 65 horas semanais, conforme relatório. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

023 Magda Mara 

Trindade Pereira 

Medeiros 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS SMJ e 

Prefeitura SMJ. 

041238002

1, 

412380022 

e 52599, 

respectiva

mente 

Professor A, 

Professor A, 

Professor PA 

V e 

Professor PA 

V 

DT, DT, 

Efetivo 

e 

Efetivo 

25, 25, 25 

e 25 

Mar a Jul 

 

Verificou-se através do Portal da Transparência do Governo do Estado que a matricula 

0412380021, ficou com vínculo no período de 28/01 a 24/12/2014. Tendo recebido no mês de 

Julho/15 Bônus Desempenho - Sedu. A matricula 0412380022 esteve ativo o vínculo no 

período de 26/01 a 24/12/15.  

O vínculo com o IPS é de Licença Maternidade no período, desta forma a informação 

de carga horária no IPS não é condizente. Desta forma, não se vislumbrou indícios de carga 

horária superior a 65 horas semanais, conforme relatório. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 
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024 Marilandy 

Catharina Herbst 

IPS SMJ e TJ ES 050356 e 

20382023 

Pensionista e 

Analista 

Judiciário 

Efetivo 

e 

Efetivo 

40 e 35 Jan a Dez 

 

O vínculo com o IPS é de Pensionista, neste a informação de carga horária semanal não 

se mostra compatível. Desta forma, não há indícios de carga horária superior a 65 horas 

semanais. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

025 Mariza Carla 

Berger 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS SMJ e 

Prefeitura SMJ 

024368920

20, 052931 

Professor B e 

Coordenador 

Escolar 

Efetivo, 

Efetivo 

e 

Efetivo 

25, 25 e 

25 

Jun, Set e Dez 

 

Conforme relatado no item 12, a mesma se encontrava em licença maternidade no 

período junto ao IPS, vínculo oriundo da Prefeitura Municipal. Portanto, não há indícios de 

irregularidade. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

026 Sebastião Luiz 

Siller 

IPS SMJ, 

Prefeitura SMJ 

e Sta Teresa 

000032, 

050008 e 

07102 

Membro Cômite 

Investimentos, 

Tec. 

Contabilidade 

Secretario 

Municipal 

Função de 

Confiança, 

Efetivo e 

Cargo 

Comissiona

do 

40, 40 e 

30 

Jan a Dez 

 

Item já relatado na sequência 016. Portanto recomenda-se a inserção no 

Monitoramento do PAAI/21. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do Carga Meses 
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Cargo Horária 

027 Shirley 

Aparecida 

Penitente 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

IPS SMJ e 

Prefeitura SMJ 

065037005

3 e 052438 

Professor P, 

Professor PA V 

Efetivo, 

Efetivo e 

Efetivo 

25, 40 e 

25 

Mai, Jun e 

Set 

 

Conforme já mencionado na sequência 014 não se verificou indícios de irregularidade 

mencionada. 

 

Ofício 04070/2018-7 - Dirigida a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá 

 

Foram consideradas as respostas e informações obtidas através dos Processos nº 

15.133/2018, 2.992/2019, 14.988/2018, consulta ao sistema informatizado de Recursos 

Humanos e ao Portal da Transparência. 

Abaixo demonstraremos aqueles servidores que já não tenham sido objeto da 

notificação enviada ao Instituto de Previdência. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

028 David Felberg Governo do 

Estado do 

Espírito Santo e 

Prefeitura SMJ 

038347000

1, 

038347005

1, 050237 

Sem 

cargo/Requisitad

o, Diretor FGDE, 

Professor A e 

Professor MAPA 

V 

Requisitad

o, Função 

de 

Confiança, 

Efetivo, 

Efetivo 

25, 40, 40 

e 25 

Jan a Dez 

 

O vínculo do Servidor junto à Prefeitura Municipal está cedido ao Governo do Estado, 

onde possui um vínculo de Professor, neste designado para exercer a função de Diretor 

Escolar com dedicação integral (LC 46/94, art. 20, § único). Por este motivo o mesmo 

encontra-se cedido ao Estado. Desta forma não se vislumbra irregularidade. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do Carga Meses 
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Cargo Horária 

029 Gelcivane 

Dantas de 

Miranda 

Prefeitura de Sta 

Leopoldina e 

Sta Maria de 

Jetibá 

018838, 

066066 e 

074007 

Assistente Social 

nos 3 vínculos 

Efetivo, DT 

e DT. 

40, 20 e 

20 

Jan a Dez 

 

Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Sta Leopoldina, a matricula 

018838 foi admitida em 06/02/2012 vigente até o presente. O vínculo com o Município de 

Santa Maria de Jetibá, matricula 066066, foi no período de 06/01/2014 a 30/01/2015. O 

vinculo da matricula 074007, estava ativo no período de 26/01/15 a 30/09/16. Desta forma no 

período de 26/01 a 30/01 houve o acumulo de dois vínculos no Município. No Processo nº 

14.988/18, fls. 026, o Setor de Recursos Humanos se manifestou concluindo que o acúmulo 

havia cessado com o desligamento da servidora. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

030 Grasiele 

Mognatto 

Governo do 

Estado do 

Espírito Santo, 

Prefeitura de 

SMJ e de Sta 

Teresa 

035436760

020, 

071085 e 

07473 

Professor B, 

Professor PB V 

MAPB -III DT 

DT 6, 15 e 25 Fev a Set 

 

Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Sta Teresa não foi possível 

obter dados, visto os mesmos estarem disponíveis somente a partir de 2017. A matricula junto 

ao Estado, 03536760020, foi do período de 26/01 a 08/09/15, conforme o Portal da 

Transparência. O vínculo com o Município de Santa Maria de Jetibá, matricula 071085, foi no 

período de 02/02 a 23/12/2015. Assim há indícios de acumulação indevida de vínculos. No 

Processo nº 14.988/18, fls. 026, o Setor de Recursos Humanos se manifestou concluindo que 

o acúmulo havia cessado com o desligamento da servidora. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 
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031 Jocilene 

Goncalves 

Marcelino 

Governo do 

Estado do ES e 

Prefeitura de 

SMJ 

025167720

05, 

025167720

06 e 71040 

Aux Secretaria 

Escolar e 

Secretaria 

Escolar 

DT 30, 30 e 

40 

Fev a Ago 

 

Em consulta ao Portal da Transparência do Estado, 02516772005, foi do período de 

03/03/08 a 01/02/13, tendo recebido em 07/2015, salário família ref. 01/2013. A matricula 

02516772006, foi do período de 01/02/13 a 01/04/16. O vínculo com o Município de Santa 

Maria de Jetibá, matricula 071040, foi no período de 02/02 a 03/08/2015. Assim há indícios 

de acumulação indevida de vínculos. No Processo nº 14.988/18, fls. 026, o Setor de Recursos 

Humanos se manifestou concluindo que o acúmulo havia cessado com o desligamento da 

servidora do Estado. 

 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

032 Juliana 

Barcellos da 

Silva 

Prefeitura de 

Itarana e SMJ 

03627 e 

074077 

Psicólogo Efetivo e 

DT 

30 e 20 Mar a Dez 

 

A servidora no Município, matricula 074077, exerceu o cargo no período de 04/03/15 a 

04/07/16. No Processo nº 14.988/18, fls. 026, o Setor de Recursos Humanos se manifestou 

concluindo que o acúmulo havia cessado com o desligamento da servidora . 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

033 Lenizia 

Boening 

Vimercati 

Câmara e 

Prefeitura de 

SMJ 

0181 e 

052222 

Assessor 

Parlamentar e 

Auxiliar Geral 

Cargo 

Comissiona

do e 

Efetivo 

30 e 40 Jun a Dez 

  

Conforme informado pelo Setor de Recursos Humanos no Processo nº 14.988/18, fl. 

026, a servidora estava cedida para a Câmara Municipal. 



 

 

 
Página 23 de 
28 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

034 Marineia 

Hammer 

Prefeitura de 

SMJ 

052614 Auxiliar Geral Efetivo 40 Jul a Nov 

 

Conforme informado pelo Setor de Recursos Humanos no Processo nº 14.988/18, fl. 

026/027, a servidora recebeu duplicadamente no período pois estava localizada no Fundo de 

Saúde desde 31/12/2014, não tendo portanto dois vínculos. Contudo foi informado que houve 

o regular ressarcimento. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

035 Marlete Berger 

Kurth 

Governo do 

Estado e 

Prefeitura SMJ 

030614100

1, 

030614105

1 e 50177 

Requisitado, 

Diretor FGDE, 

Professor A e 

Professor MAPA 

V 

Requisitad

o, Função 

de 

Confiança, 

Efetivo 

25,40, 40 

e 25 

Jan a Dez 

 

Fora informado pelo Setor de Recursos Humanos no Processo nº 14.988/18, fl. 025, que 

a servidora estava cedida ao Governo Estadual no período de 19/01/11 a 22/04/19, após esta 

data a mesma se aposentou. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

036 Vencela 

Schulz Kutz 

Governo do 

Estado, 

Prefeitura de 

Domingos 

Martins e de 

SMJ 

070336100

7, 09922 e 

075077 

Professor A, 

Professor PA e 

Professor PA V 

DT 7, 12 e 25 Ago a 

Dez 
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Verificou-se junto aos Portais da Transparência respectivos, concluindo-se que a 

Matricula 0703361007 vinculo ativo no período de 02/06/15 a 24/12/15, na Matricula 09922, 

vinculo ativo no período de 03/08/15 a 22/12/15 e junto ao Município de Santa Maria de 

Jetibá, matricula 075077, no período de 03/08/15 a 23/12/15.  

No Processo nº 14.988/18, fls. 026, o Setor de Recursos Humanos se manifestou 

concluindo que o acúmulo havia cessado com o desligamento da servidora . 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

037 Zilda Maria 

Krause 

Pellacani 

Câmara e 

Prefeitura 

0176 e 

050449 

Chefe de 

Gabinete da 

Presidência e Ag. 

Arrecadação 

Comissiona

do e 

Efetivo 

30 e 40 Mar a Dez 

 

Conforme informado pelo Setor de Recursos Humanos no Processo nº 14.988/18, fl. 

026, a servidora estava cedida para a Câmara Municipal. 

 

⚫ Servidores com carga horária superior a 65 horas semanais 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

038 Adriely de 

Pianti 

Prefeitura de 

SMJ e Sta 

Teresa 

075005 e 

07304 

Nutricionista DT 20 e 50 Abr a Dez 

 

Fora informado na fl. 027, do Processo nº 14.988/18 pelo Setor de RH que a servidora 

está desligada e portanto a carga horária superior cessou. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

039 David Felberg Governo do 

Estado e 

Prefeitura de 

038347000

1, 

038347005

Requisitado, 

Diretor FGDE, 

Professor A e 

Requisitad

o, Função 

de 

25, 40, 40 

e 25 

Jan a Dez 
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SMJ 1 e 050237 Professor MAPA 

V 

Confiança 

e Efetivo 

 

Item já demonstrado na sequência 028. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

040 Jocilene 

Goncalves 

Marcelino 

Governo do 

Estado do ES e 

Prefeitura de 

SMJ 

025167720

05, 

025167720

06 e 71040 

Aux Secretaria 

Escolar e 

Secretaria 

Escolar 

DT 30, 30 e 

40 

Fev a Ago 

 

Já demonstrado na sequência 031. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

041 Marlete Berger 

Kurth 

Governo do 

Estado e 

Prefeitura SMJ 

030614100

1, 

030614105

1 e 50177 

Requisitado, 

Diretor FGDE, 

Professor A e 

Professor MAPA 

V 

Requisitad

o, Função 

de 

Confiança, 

Efetivo 

25,40, 40 

e 25 

Jan a Dez 

 

Já demonstrado na sequência 035. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

042 Patricia Raasch 

Chiapani de 

Martin 

Governo do 

Estado e 

Prefeitura SMJ 

026520990

2, 

026520990

21 e 

071057 

Professor B, 

Professor B e 

Pedagogo-Super

visor 

DT 33, 30 e 

40 

Fev a Dez 

 

O Setor de RH no Processo nº 14.988/18, fl. 028, informa que atualmente a servidora 

está efetiva no cargo de Professor PA com carga horária de 25 horas semanais, que possuía 
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até a data de 23/01/2020 contrato temporário com o município de 14 horas semanais, a qual 

havia solicitado rescisão antecipada após ser comunicado pelo mesmo. Afirma ainda que a 

mesma também possuía no momento da verificação vínculo com o Governo do Estado. Com 

a rescisão cessou o acúmulo ilegal. 

 

Nº Nome Jurisdicionado Matricula Cargo Tipo do 

Cargo 

Carga 

Horária 

Meses 

043 Rosiane 

Schvanz 

Graunke 

Governo do 

Estado e 

Prefeitura de 

SMJ 

033405540

03, 

033405540

04, 072038 

e 075013 

Professor B, 

Professor A, 

Professor PA V e 

Professor PA V. 

DT 25, 16, 25 

e 25 

Mar a Mai 

 

Observou-se que a matricula 03340554003, o vinculo estava ativo no período de 26/01 

a 24/12/15, a matricula 03340554004, no período de 24/02 a 14/04/15, ambos do Governo 

Estadual. 

No município de Santa Maria de Jetibá, matricula 072038, no período de 02/02 a 

02/03/15, matricula 075013, no período de 15/04 a 23/12/15. Desta forma, há indícios de 

acumulação ilegal de cargos. 

O Setor de RH informou as fls. 027 que a servidora não está no atual quadro de 

servidores, portanto a referida carga horária superior havia cessado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme demonstrado nos processos acima mencionados os casos de acúmulo ilegal 

apontados foram sanados, ressalvada a situação dos servidores que ocupam uma função junto 

ao Instituto de Previdência (Membros do Conselho Deliberativo, Membros do Cômite de 

Investimentos e Advogada) para tanto é necessário a promoção da reestruturação do mesmo, 

o que fora proposto. Considerando ainda que está em vigor a Lei Complementar nº 173/2000, 

impossibilitando que seja realizada a reestruturação necessária, sugere-se incluir Ação no 

PAAI/21 para monitoramento. 
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A maioria dos casos aqui apontados demonstra tratar-se de situações que poderiam ser 

evitadas, sejam por melhoria na informação disponibilizada ou por intermédio de controles 

internos efetivos, para tanto sugere-se que seja providenciado pelo Setor de Recursos 

Humanos a consulta prévia na admissão de servidores no Painel de Controle do TCE - ES 

em consulta de vínculos e a declaração de acumulação (o que já se encontra implementada). 
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3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na 

UG 

 

Não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos 

no exercício de 2020 no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria 

de Jetibá. 

 

 

Santa Maria de Jetibá, 17 de março de 2021. 
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