
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE 

INTERNO – RELACI 

Emitente: Controladoria Geral do Município de Itapemirim – CGM 
Unidade Gestora: IPREVITA 
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 

1 RELATÓRIO 

O Controle Interno do município é representado pela Controladoria Geral Municipal, que 

também se responsabiliza pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Itapemirim e Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim. Este que subscreve assumiu a Controladoria Geral 

na data de 21 de dezembro de 2018, encontrando a Unidade Central de Controle Interno, 

iniciando um processo de organização, em relação aos atos normativos expedidos pelo TCE. 

A Controladoria Geral contava desde o início com quadro de pessoal insuficiente para o 

desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao Controle Interno, pois, em seu quadro não 

há servidor efetivo. Ao final do ano 2019, a Controladoria Geral Municipal conta com dois 

servidores comissionados. Durante o ano de 2019, foi realizado concurso público, e durante 

2020 serão realizadas algumas nomeações.  

Informo que nenhuma verificação ou averiguação foi feita em relação a auditoria e 

levantamento de achados durante o ano de 2019.  

A Controladoria Geral Municipal ao longo do Exercício de 2019, realizou apenas inspeções em 

Processos referentes a Declarações de Informações Previdenciárias e Repasses e análise do 

plano de investimentos. 

Durante o ano de 2019, a Controladoria Geral acompanhou e vem acompanhando o processo 

6014/2018 – TCEES.  

Durante o ano de 2019, a Controladoria Geral Municipal acompanhou e inspecionou os 

Balancetes de Verificação, objetivando subsidiar o Parecer de Controle Interno ao final do 

Exercício.  

Não foram desenvolvidas outras atividades de Controle Interno ao longo do ano de 2019. 

Pretende-se durante o ano de 2020, realizar as seguintes inspeções e atividades: 

1) Participação na Elaboração da Reforma da Previdência Municipal;

2) Conclusão do Processo TCEES 6014/2018.

Por todo exposto, apresenta-se o presente relatório das atividades inerentes ao Controle 

Interno.  

Itapemirim-ES, 07 de Abril de 2020. 

FERNANDO SANTOS MOURA 

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL 
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