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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

Emitente: Controladoria Geral do Município de São Gabriel da Palha

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha – SGP-PREV

Gestor responsável: Aldivino Antunes Pinto

Exercício: 2019

1. INTRODUÇÃO

O  presente  relatório  tem  por  objetivo  apresentar  as  atividades  executadas  pela

Controladoria Geral do Município da Prefeitura de São Gabriel da Palha, conforme

as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2019) e as atividades

não planejadas, mas que exigiram atuação direta da equipe da Controladoria.  

Com  base  no  exposto  acima  e  considerando  a  relevância  de  cada  atividade

administrativa, foram selecionadas para serem desenvolvidas e acompanhadas as

seguintes atividades no exercício de 2019:

2019
Controladoria
Geral  do
Município

ATIVIDADES  A  SEREM
DESENVOLVIDAS

Relatório  e  Parecer  conclusivo  da

Controladoria  Geral  do  Município  sobre  as

contas  do  Poder  Execu vo  referente  ao

exercício de 2019.

Atendimento  de  consultas  técnicas  e

assessoramento  às  demais  unidades  do

órgão/en dade.

Acompanhamento de diligências e trabalhos

decorrentes  de  demandas  externas  (TCE  –

CGU - TCU).

Auditoria  em  processos  de  licitação

(execução dos contratos).
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Auditoria  em  documentos  apresentados

sobre os cer ficados de conclusão de cursos.

Revisão das Instruções Norma vas.

Elaboração  do  Planejamento  Anual  de

Auditoria Interna para o exercício de 2020.

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2019, a Controladoria Geral do Município foi responsável pela realização
de  auditorias,  revisão  e  edição  de  instruções  normativas,  bem  como  pelo
acompanhamento dos processos de licitação da Prefeitura de São Gabriel da Palha.
No que se refere ao SGP-PREV foi realizada auditoria de conformidade dos itens
conforme tabela abaixo.

1. Itens de abordagem 

Item
Ponto de
Controle Base Legal

Tipo de
Procedimento Procedimento

1
Parcelamento de

débitos
previdenciários

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

• Lei 8.212/1991
• Lei Local
• Regime de
competência

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Verificar se os parcelamentos de débitos
previdenciários:

a) estão  sendo  registrados  como
passivo da entidade;
b) estão sendo registrados como ativo a
receber no RPPS;

c) se as parcelas estão sendo pagas
tempestivamente.

2
Despesa

Administrativa

• Lei 9717/98,
art. 6, VIII;
• Portaria

403/2008, art. 15.
• Lei Local.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

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

3
Disponibilidades
financeiras -
contas específicas

LC  101/2000,  art.
43, § 1º.

Conformidade
(Verificação
documental)

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 respectivos
fundos.
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4

Disponibilidades
financeiras –
Llimites e
condições de
proteção e
prudência  nas
aplicações

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.

Auditoria
Governamental
de
conformidade

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.

5
Disponibilidades
financeiras –
vedações

LC  101/2000,  art.
43, § 2º.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

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.

6
Equilíbrio
Financeiro  e
Atuarial

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

Auditoria
Governamental

de
conformidade

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

7
Equilíbrio financeiro
e  atuarial  –  Plano
de Equacionamento

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

Conformidade
(Verificação
documental)

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.

8
Escrituração
Contábil

Normas
Brasileiras  de
Contabilidade  e
MCASP

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  os  registros  e  as
demonstrações  contábeis  foram
realizados  de  acordo  as  normas
brasileiras de contabilidade aplicadas ao
setor público e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público.

9
Conciliação  de
contas

IN
regulamentadora
da  remessa  de
prestação de
contas

Conformidade
(Verificação
documental)

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

Quanto  ao  item 6, podemos  constatar  que  o  SGP-PREV  não  possui  equilíbrio
financeiro e atuarial conforme demonstrado nas tabelas nº 04 e 05 do RELUCI.

 Tabela nº 04 –  Capacidade Financeira 
Item Valor

Receita de Contribuição 8.609.927,68

(+) Compensação Previdenciária 370.845,60

(-) Receita de aportes atuariais parcelados – acordos 1070/2014, 614/2017, 

318/2018, 327/2018 e 172/2019

1.558.572,60

(-) Receita de Contribuição decorrente de alíquota suplementar destinada a

formar reservas e amortizar o déficit atuarial

0,00

= Receita de Contribuições Líquida (de corrente da arrecadação das 
alíquotas normal de custeio) 7.422.200,68

Despesas Previdenciárias Liquidada 12.453.532,88

Resultado Negativo - (5.031.332,20)
  Fonte: RELUCI
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  Tabela nº 05 – Capacidade de Formação de Reservas
Formação de Reservas

(=) Saldo do Exercício Anterior 16.679.749,11
(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras 2.410.571,73
(+) Receita de aportes atuariais parcelados – acordos 1070/2014, 614/2017, 
318/2018, 327/2018 e 172/2019.

1.558.572,60

(=) Saldo Aplicado que deveria existir para amortização do déficit atuarial 20.648.893,44
(=) Saldo das Aplicações Financeiras existentes 15.398.625,53
(=) Variação das Reservas do RPPS (5.250.267,91)

  Fonte: RELUCI

Em relação ao item 07, constatamos que o SGP-PREV solicitou mensalmente ao
Ente a diferença relativa a insuficiência financeira. 

Foi realizada a revisão da legislação previdenciária e sancionada a Lei nº 2.857,  de
20 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional e de
Governança do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha – SGP-PREV e das Unidades que o Integram;

Em continuidade ao processo de revisão da  legislação previdenciária, no exercício
de  2019  o  Município  em conjunto  com o  SGP-PREV  tomou as  providências  no
sentido de encaminhar os projetos de Leis à Câmara Municipal,  vindo se consolidar
no início de 2020, conforme relação das leis, abaixo:

- Lei Complementar nº 67, de 17 de janeiro de 2020, que Dispõe sobre tempo de
contribuição e demais requisitos para aposentadoria dos servidores municipais, bem
como cálculo de proventos, reajustes, regras de transição e pensões por morte;

- Lei nº 2.873, de 17 de janeiro de 2020, Altera o Art. 3º, da Lei nº 2.624, de 25 de
outubro de 2016, que Institui o Plano de Custeio do Regime de Previdência Social
dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  São  Gabriel  da  Palha  e  dá  outras
providências;

Foi nomeada Comissão Especial conforme Portaria nº 3217 de 17 de outubro de
2019, para efetuar o levantamento e avaliação dos terrenos do loteamento “Jovelino
de Souza Valentim” que pertence ao patrimônio do Município de São Gabriel  da
Palha-ES, que após alienação os valores serão transferidos para o SGP-PREV, o
Processo Administrativo nº 7560/2019, de 10 de outubro de 2019, que encontra-se
em trâmite.

Diante  das  informações  citadas  acima  entendemos  que  tanto  o  Ente  quanto  a
Autarquia estão instituindo medidas  com vistas de melhorar o reequilíbrio do regime
próprio de previdência, no entanto, as medidas tomadas não foram suficientes para
reequilibrar o RPPS. 
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3 -  TOMADAS  DE  CONTAS  ESPECIAIS  E  PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO SGP-PREV

A  Controladoria  Geral  do  Município  não  realizou  nenhuma  Tomada  de  Contas

Especial  e  Procedimentos  Administrativos  nos  moldes  da  Instrução  Normativa

32/2014 do TCEES, no exercício de 2019 no Instituto de Previdência.

Impende registrar que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao

disposto  na  Constituição  Federal,  Constituição  Estadual,  nas  normas  gerais  de

Direito Financeiro contidas na Lei Federal N.º 4.320/64, Lei Complementar Federal

N.º  101/2000, na Lei  Orgânica do Município e demais legislações, bem como as

normas específicas do TCEES. 

Nesse sentido, determina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, que a

fiscalização do Município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante

controle externo e pelos Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo Municipal,

na forma da Lei.

A  Lei  nº  4.320,  de  17  de  março  de  1964,  artigo  75,  destaca  a  importância  da

atividade do controle interno, particularmente em relação à execução orçamentária,

que  compreende  a  legalidade  dos  atos,  a  fidelidade  funcional  dos  agentes

administrativos e o cumprimento do programa de trabalho.

Ao  mesmo tempo,  a  Lei  Complementar  nº  101/2000  –  Lei  de Responsabilidade

Fiscal determina, no artigo 59, que o Sistema de Controle Interno de cada Poder, o

Legislativo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento

das normas de Gestão Fiscal. 

Nessa vertente, a Constituição do Estado do Espírito Santo define no artigo 29, que

a fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara
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Municipal, mediante controle externo, e pelos Sistemas de Controle Interno do Poder

Executivo  Municipal,  na forma da lei.  Sendo que  o  controle  externo da Câmara

Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Por fim, a Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha estabeleceu no artigo

56 que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do

Município e das entidades de sua administração pública direta e indireta, quanto à

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de

receitas, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e

pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Ainda  nos  termos da  Lei  Orgânica  do  Município  de  São  Gabriel  da Palha  ficou

expressamente estabelecido no artigo 59 que os Poderes Legislativo e Executivo

manterão,  de  forma  integrada,  Sistema de  Controle  Interno  com a  finalidade  de

avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos

programas de Governo e dos orçamentos do Município, comprovar a legalidade e

avaliar  os  resultados  quanto  à  eficácia  e  eficiência  da  gestão  orçamentária,

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal,  bem

como da aplicação de recursos públicos municipais por entidade de direito privado,

exercer o controle das operações de crédito, dos direitos e haveres do Município e

apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Coadunando com esses  dispositivos  legais,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do

Espírito Santo - TCEES publicou a Resolução de nº 227, de 25 de agosto de 2011 e

alterações, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do

Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprova o “Guia de orientação

para  implantação  do  Sistema  de  Controle  Interno  na  Administração  Pública”,

estabelece prazos e dá outras providências. 
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Deste modo, para assegurar o cumprimento do ordenamento legal e recomendações

do TCEES, o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha, foi

instituído por meio da “Lei nº 1.923, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre o

sistema de controle interno municipal nos termos do art. 31 da Constituição Federal,

art. 59 da Lei Complementar Nº 101/2000 e art. 59 da Lei Orgânica do Município e

cria a unidade de controle interno do município de São Gabriel da Palha e dá outras

providências”, vindo essa Lei a ser revogada pela nº 2.316, de 25 de julho de 2013,

a  qual  seguiu  as  diretrizes  recomendadas  pelo  TCEES,  sendo  que  o  Controle

Interno Municipal foi estruturado por meio da Lei nº 2.337, de 19 de setembro de

2013.

Com isso, a Controladoria Geral do Município de São Gabriel da Palha tem como

missão garantir  serviço de auditoria e controle  interno com excelência,  mediante

ações preventivas de orientação, fiscalização e avaliação de resultados,  e ainda,

pautando-  se  sempre  pela  ética  e  transparência,  com  o  objetivo  de  exercer  o

controle interno por meio de auditoria preventiva.

Consequentemente,  atua  para  garantir  o  cumprimento  das  normas,  visando

assegurar  os  Princípios  fundamentais  da  Administração  Pública,  quanto  a

Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade,  Publicidade  e  Eficiência.  E  dessa

perspectiva, consolidar a transparência e o controle social sobre a gestão pública.

Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as

atividades da Controladoria Geral do Município, no ano de 2019, foram balizadas

pelo  compromisso  de  agregar  valor  à  gestão  das  diversas  áreas  desta

Administração Municipal  e  pelo  cumprimento do PAAI,  atentando sempre para o

cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

A Controladoria Geral do Município cumpriu com as suas atribuições e competências

no ano de 2019, ao assistir a Administração do Município de São Gabriel da Palha e
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do SGP-PREV na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias

na  execução  dos  trabalhos  nas  diversas  áreas,  nos  controles  internos

administrativos  e  ao  sugerir  soluções  para  as  inconsistências  detectadas,

contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo

de governança.

São Gabriel da Palha, 06 de abril de 2020.

Ilza Lúcia da Conceição

Controladora Geral do Município
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