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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, havendo apenas um servidor comissionado. Como a situação da prefeitura 
exigia maior empreendimento quanto as atividades inerentes a implantação dos sistemas de 
controle, a dedicação maior do tempo foram para tais ações, como descrito mais 
detalhadamente no RELACI prefeitura. 

Informo que nenhuma verificação ou averiguação foi feito no órgão INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM ES – IPREVITA,  , para o ano de 2019, 
estão sendo projetadas ações de verificação de controle interno, que serão feitas através de 
auditorias, ressalto que as auditorias que serão realizadas no órgão, não serão apenas em 
relação à conformidade, também serão avaliadas as ações no que tange à gestão e qualidade do 
gasto.  

Utilizaremos metodologias comparativas, objetivando identificar pontos, tais como: 

1) Avaliação do Déficit Atuarial x Capacidade Financeira do Município; 
2) Avaliação dos Novos Planos de Carreira ( 2017 e 2018) x Déficit Atuarial; 
3) Processos de Transposição de Cargos; 
4) Verificação e Averiguação das Contribuições Previdenciárias do Servidor e Patronal 

da Administração Direta.  

Por todo exposto, apresenta-se o presente relatório em forma de justificativa pela ausência do 
relatório das atividades inerentes ao Controle Interno.  

Itapemirim-ES, 29 de março de 2019. 

 

FERNANDO SANTOS MOURA 
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL 


		2019-03-29T16:38:47-0300
	FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777


		2019-03-29T17:15:24-0300
	WILSON MARQUES PAZ:99187019787




