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Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Itapemirim-ES

Autarquia Municipal
CNPJ N® 05.129.529/0001-23

Itapemlrlm, ES, 12 de fevereiro de 2019.

OFÍCIO IPREVITA N° 28/2019.

Ao Excelentíssimo Senhor

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

MD Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Rua Conselheiro José Alexandre Buaiz, 157

Enseada do Suá, CEP: 29.020-000

VITÓRIA/ES

REFERÊNCIA: Pedido de prorrogação do prazo previsto na IN TC n" 43/2017 (alterada pela
IN n° 47/2018) para o envio da remessa Folha de Pagamento referente ao mês de

janeiro/2019.

Excelentissimo Senhor Presidente,

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, ES - IPREVITA,

por intermédio de sua Diretoria Executiva, nomeada na forma da Lei pelo Decreto n°
12.389/2017, CONSIDERANDO que os gestores municipais têm até o dia 15 deste més de

fevereiro para enviarem a remessa "Folha de Pagamento" referente ao més de janeiro/2019,
conforme regulamentado na Instrução Normativa TC n° 43, de 5 de dezembro de 2017, alterada
pela instrução Normativa TC n° 47, de 3 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO que as informações a serem prestadas são aquelas relativas à remuneração

dos servidores públicos em atividade, bem como, as relativas aos benefícios previdenciários
pagos aos Inativos e pensionistas;

CONSIDERANDO, ainda, que os dados deverão ser enviados por meio de arquivos estruturados

em formato XML, o que requer adequação do Sistema de Folha de Pagamento para atendimento

ao layout exigido na citada IN TC n" 43/2017;
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CNP3 N® 05.129.529/0001-23

CONSIDERANDO, finalmente, que o envio da remessa Folha de Pagamento exigida por esse
egrégio Tribunai de Contas coincide com um período de grande voiume de trabalho na área
administrativa deste iPREVITA, como por exemplo, a abertura do Exercício Financeiro de 2019,
a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, o preenchimento da DiRF a ser enviada
obrigatoriamente até o dia 28/02/2019, e da RAiS 2019 a ser enviada até o dia 31/03/2019, as
quais demandam uma sobrecarga devido às inúmeras informações a serem lançadas em
sistema para que os arquivos sejam gerados nos parâmetros exigidos para os cadastros de
Cargos, Servidores, Tabelas e Rubricas:

Solicitamos a prorrogação da data de envio da remessa Folha de Pagamento, estimando-se um
prazo de até 90 (noventa) dias para a conclusão de todos os cadastros e adequações do
Sistema de Folha de Pagamento para geração dos arquivos dentro dos parâmetros exigidos.

Respeitosamente,

Wilsonstoques P
Diretor Presiéünfe

Alexandr

Diretor Al

aciel Ribeiro

tivo Financeiro

José Car

Diretor Pré

es Coutinho
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