
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTRLOE INTERNO 

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO – RELUCI 

Emitente: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM 

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

ITAPEMIRIM ES – IPREVITA 

Gestor responsável: WILSON MARQUES PAZ 

Exercício: 2019 

1.INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 

59 da lei Complementar n° 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no 

exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo 

no exercício de sua missão institucional. 

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições 

sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

1.2. Gestão Previdenciária: 

Código 
Ponto de 
controle Base legal 

Tipos de 
procedi- 
mento 

Procedimento Visto1 

1.2.1 

Registro por 
competência 
- despesas
Previdenciári
as
Patronais

CF/88, art. 
40; 
LRF, art. 69; 
Lei 
9.717/1998, 
art. 1°; 
Lei 
8.212/1991 
Regime de 
competência 

Auditoria 
Governa- 
mental 
de conformi-
dade 

Verificar se 
foram 
realizados os 
registros 
contábeis 
orçamentários e 
patrimoniais, 
das despesas 
com obrigações 
previdenciárias, 
decorrente dos 
encargos 
patronais da 
entidade 
referentes ás 
alíquotas 
normais e 
suplementares, 
observando o 
regime de 
competência. 

SIM! 
As despesas com 
obrigações previdenciárias, 
decorrentes dos encargos 
patronais referentes ás 
alíquotas normais foram 
repassadas ao IPREVITA e 
devidamente registradas, 
não havendo, no exercício 
de 2019, a incidência de 
alíquota Suplementar.  

Avaliar se as SIM! 



 
 
 
 
 
 
 
1.2.8 

 
 
Medidas de  
Cobrança- 
Crédito 
Previdência-
rios a 
receber 
e Parcela- 
mentos a 
Receber 

 
 
 
 
 
LRF 

 
 
 
Conformida-
de 
(Verificação 
documental) 
 

obrigações 
previdenciárias 
não recolhidas 
pelas unidades 
gestoras foram 
objeto de 
medidas de 
cobrança para a 
exigência das 
obrigações não 
adimplidas pelo 
gestor do RPPS 
e pelo Controle 
Interno. 

Não  houve  ocorrência  de  
parcelamentos  de  débitos  
com o RPPS, entretanto, as  
contribuições  alusivas  do  
mês  de  dezembro/2019  
foram  reconhecidas  pelo  
IPREVITA  como  Direito  a  
Receber  em  razão  do  
que dispõe  o  art.  18  da  
Lei Municipal n° 
2.539/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrituração 
Contábil  
Registro das 
provisões 
matemática 
prevideciá- 
rias 

 
 
LC 101/2000, 
art. 69; Lei 
4.320/1964 
art. 100 Lei 
9.717/98, 
art.  
1°. Norma 
Brasileira de 
contabili-
dade 
NBC TSPEC, 
MCASP, 
Portaria MPS 
403/2008, 
art. 17 e 
demais 
correlatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformi-
dade 
(Verificação 
documental) 

 
 
 
Avaliar se o 
RPPS realiza 
escrituração 
contábil 
obedecendo ás 
normas de 
contabilidade e 
atuária que 
preservem seu 
equilíbrio 
financeiro e 
atuarial, em 
especial ao 
registro das 
provisões 
matemáticas 
previdenciárias. 

SIM. As receitas e despesas 
foram contabilizadas 
segundo a Lei 4.320/64; Lei 
9.717/98; Portarias e 
Normas Brasileiras de 
Contabilidade e Portaria 
MPAS n° 95/07, que 
alterou a Portaria MPS n° 
916/03 (Revogadas pela 
Portaria MPS 509. 
12/12/2013). Verificou-se, 
que as provisões 
matemáticas estão 
reconhecidas nos 
demonstrativos contábeis. 

, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Escrituração 

 
 
 
 
 
Normas 
Brasileiras de 

 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 

Avaliara se os 
registros e as 
demonstrações 
contábeis 
foram 
realizados de 
acordo as 

SIM! 
Após análise dos 
registros e das 
demonstrações 
contábeis, 
constatou-se que a 
escrituração 



1.2.16 Contábil Contabilidade e 
MCASP 

documental) normas 
brasileiras de 
contabilidade 
aplicadas ao 
setor público e 
o Manual  de 
Contar- 

contábeis, segue as 
normas brasileiras 
de contabilidade 
aplicadas ao setor 
público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciliação9 
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) 

SIM! 
As contribuições 
alusivas ao mês de 
dezembro/2019, 
foram reconhecidas 
e contabilizadas pelo 
IPREVITA como 
Direito a Receber e 
devidamente 
informadas na 
Declaração de 
Quitação – DELQUIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciliação 
de contas 

 
 
 
 
 
 
 
 
IN 
regulamentadora 
de remessa de 
prestação de 
contas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

 
 
 
 
 
Consistência 
do saldo 
devedor da 
declaração de 
quitação 
(DELQUIT) com 
a diferença das 
contribuições 
devidas e 
recebidas pelo 
RPPS 

SIM! 
Após análise, 
constatou-se que 
todas as 
contribuições 
devidas ao IPREVITA 
foram recolhidas e 
repassadas, 
considerando-se as 
alíquotas de 
contribuições 
alusivas ao mês de 
dezembro/2019, que 
foram reconhecidas 
e contabilizadas pelo 
IPREVITA como 



(DEMREC) Direito a Receber. 

 

1.5. Demais atos gestão: 

Código Ponto de 
controle 

Base legal Tipo de  
procedimento 

Procedimento Visto 

 
 
 
 
 
 
1.5.1 

 
 
 
Documentos 
integrantes da 
PCA- 
compatibilidade 
com o 
normativo do 
TCE 

 
 
 
 
IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas 

 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se os 
documentos 
integrantes da 
PCA estão em 
conformidade 
com o requerido 
no anexo 
correspondente 
da IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas. 

SIM! 
Os 
documentos 
apresentados 
pelo gestor 
responsável do 
IPREVITA estão 
dentro dos 
parâmetros 
previstos na 
Instrução 
Normativa TC 
n° 43/2017 

 

 

 

 

 

 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária: 

Código Ponto de 
controle 

Base legal Tipo de  
Procedimento 
sugerido 

Procedimento Visto 

 
 
 
 
2.2.9 

 
 
 
Déficit 
orçamentário- 
medidas de 
contenção 

 
 
 
 
 
LC 101/2000, 
art. 9°. 

 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se foram 
expedidos atos de 
limitação de 
empenho e 
movimentação 
financeira, nos casos 
e condições 
estabelecidas em lei, 
com vistas à 
contenção de déficit 
orçamentário e 
financeiro. 

SIM! 
Item verificado, 
não foi 
necessário 
emitir atos de 
limitação de 
empenho ao 
longo do 
exercício, em 
relação às 
despesas 
previdenciárias. 

 

 

2.5. Gestão Previdenciária: 



Código Ponto de 
controle 

Base legal Tipo de  
Procedimento 
sugerido 

Procedimento Visto 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.7 

 
 
 
 
 
 
Servidores 
cedidos 

 
 
 
 
 
CF/88, art. 69. LEI 
9717/1998 art. 1° 
ON MPS-SPS 
02/2009, art. 32, I, 
II e III> 

 
 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

 
 
 
 
Verificar se o 
RPPS é 
cientificado 
formalmente 
ou é parte do 
contrato/termo 
de cessão de 
servidores. 

SIM! 
Após análise dos 
Convênios e Termos 
de Cooperação 
Técnica com cessão 
de pessoal firmados 
pelo Município de 
Itapemirim, ES, 
constata-se que em 
nenhum momento o 
IPREVITA é parte 
integrante  e nem 
mesmo  é 
cientificado acerca da 
existência de servidor 
cedido a outro entre 
público. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.5.12 

 
 
 
 
 
Orçamento 

 
 
 
 
 
Lei 4.320/64 e 
MCASP 

 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Verificar se o 
orçamento está 
utilizando a 
correta fonte de 
recursos definida 
por Resolução 
deste Tribunal, 
aplicáveis a 
gestão 
Previdenciária. 

 
 
 
 
 
 
SIM! 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.13 

 
 
 
 
 
 
 
Orçamento 

 
 
 
 
 
 
 
Lei 4.320/64 e 
MCASP 

 
 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Verifica se no 
orçamento do 
RPPS que recebe 
cobertura de 
insuficiência 
financeira para  
complementação 
da folha de 
benefícios possui 
despesa fixada 

SIM! Após análise das 
demonstrações 
contábeis restou 
constatado que não 
há insuficiência 
financeira no 
IPREVITA para custeio 
da folha de 
benefícios. 



no mesmo 
montante 
correspondente 
na fonte de 
recursos do 
tesouro. 

 
 
 
 
2.5.20 

 
 
 
Plano 
Amortização 
-intuição por lei 

Art. 40 da 
CF/88, Lei 
9.717/1998, 
art. 1°, inciso I 
e art. 69 da 
LRF. Portaria 
MPS 
403/2008, art. 
18,§1°. 

 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Verificar se foi 
instituído por lei 
plano de 
amortização 
para 
equacionamento 
do déficit 
atuarial com 
prazo máximo de 
25 anos. 

SIM. Até o dia  
26/09/2019, o plano 
vigente foi 
estabelecido na Lei nº 
2.839/2014 c/c Lei nº 
2.907/2015, 
compatível com o 
parecer do atuário 
inserto na avaliação 
atuarial de 2014, 
estudo esse 
posicionado com 
dados em 
Agosto/2013 e com 
data de cálculo 
referenciado em 
Dezembro/2013, o 
qual evidenciou um 
déficit atuarial de R$ 
18.737.866,19; e, a 
partir do dia 
27/09/2019,  o plano 
vigente foi 
estabelecido na Lei nº 
3.160/2019, 
compatível com o 
parecer do atuário 
inserto na avaliação 
atuarial de 2019, 
estudo esse 
posicionado com 
dados em 
Agosto/2018 e com 
data de cálculo 
referenciado em 
Dezembro/2019 e, 
evidenciou um déficit 
atuarial de R$ 
93.225.182,96. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verificar se 
houve  a correta 
contabilização 
dos repasses das 
amortizações do 

SIM. No exercício de 
2019, houve repasse 
de aporte financeiro 
para cobertura do 
déficit atuarial por 



 
2.5.22 

Contabilização da 
amortização do 
déficit atuarial 

MCASP e 
Portaria MPS 
403/2008, art. 
17. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

déficit ao RPPS 
pela Unidade 
Gestora 
devedora, bem 
como do 
reconhecimento 
da receita pelo 
RPPS em conta 
específica do 
plano de contas. 

parte do Executivo 
Municipal. 
Atualmente, o Plano 
de Amortização para 
equacionamento do 
Déficit Atuarial do 
RPPS de Itapemirim, 
vigente no exercício 
de 2019, está 
estabelecido no art. 
2º da Lei n. 
2839/2014 c/c art. 1º 
da Lei n. 2907/2015, e 
foi estabelecido 
através de aportes 
financeiros crescentes 
ao longo do período 
entre 2016 e 2042. É 
importante ressaltar 
que durante o ano de 
2019, foi aprovado 
novo plano de 
amortização – Lei n. 
3160/2019. 
No exercício de 2019, 
houve  repasse de 
aporte financeiro para 
cobertura do déficit 
atuarial por parte do 
Executivo Municipal 
no valor igual a R$ 
1.734.066,44, tendo 
em vista que no 
exercício de 2018 não 
houve o devido 
repasse, conforme 
determinava a Lei n. 
2839/14 c/c Lei n. 
2907/15. Como o 
repasse ocorreu com 
atraso de 496 dias, o 
Executivo Municipal 
pagou multa no valor 
total de R$ 
506.694,20. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segregação de 

 
 
 
 
Art. 40 da 
CF/88, art. 1°, 

 
 
 
 
 
 

Verificar se 
houve separação 
financeira, 
orçamentária e 
contábil do Plano 
Financeiro e do 

SIM. O RPPS não 
possui segregação de 
massa. Entretanto é 
importante ressaltar 
que ao longo de 2020, 
estaremos analisando 



 
2.5.33 

planos 
estabelecimento 
por lei 

50, III e 69 da 
LRF. Portaria 
MPSc403/08, 
art. 21 caput. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Plano 
Previdenciário 
foi 
implementada 
por lei, e que 
permita a 
emissão de 
demonstrações 
contábeis 
segregadas para 
cada plano. 

os pontos da Reforma 
da Previdência, e 
averiguando a 
necessidade de 
segregação ou não.  

 
 
 
 
 
 
 
2.5.25 

 
 
 
 
 
 
Recadastramento 
dos inativos e 
pensionistas  

 
 
 
 
Lei Federal 
10.887/2004, 
em seu art. 9°, 
inciso II. 
Portaria MPS 
403/2008, 
arts. 12 a 14. 

 
 
 
 
 
Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade. 

Verificar se RPPS 
realiza 
recadastramento 
anual dos 
aposentados e 
pensionistas, 
com a 
atualização de 
todos os dados 
cadastrais 
necessários para 
manutenção de 
base de dados 
adequada, e não 
apenas “prova 
de vida”. 

SIM. As ações 
referentes ao 
recadastramento dos 
aposentados e 
pensionistas são 
realizadas com base 
na Portaria IPREVITA 
nº 12, de 16 de março 
de 2017 - que 
regulamentou o art. 
99-A da Lei Municipal 
nº 2.539, de 30 de 
dezembro de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
2.5.31 

 
 
 
 
 
Comitê de 
investimentos 
- instituição 

 
 
 
 
 
Portaria MPS 
519/2011, art. 
3°- A, alíneas 
“b” e “c”. 

 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

 
 
 
 
Verificar se 
houve a 
instituição do 
Comitê de 
Investimento. 

SIM. O IPREVITA 
possui um comitê de 
Investimentos desde 
de 2012, onde até 
30/01/2019 era 
composto por 03 
(três) membros. A 
partir de 31/01/2019, 
através da Portaria 
IPREVITA n. 16/2019, 
passou a ser composto 
por 05 (cinco) membros, 
todos integrantes da 
Estrutura Técnico-
Administrativa do 
IPREVITA, indicados 
pelo seu Diretor 
presidente. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SIM. O Comitê de 
Investimentos do RPPS 
de Itapemirim faz suas 



 
 
 
2.5.32 

 
 
Comitê de 
investimentos 
- Reuniões 

 
Portaria 
MPS 519, 
de 24 de 
Agosto de 
2011, art. 
3° A, 
alíneas “b” 
w “c”. 

 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Verificar se houve 
periodicidade das 
reuniões e que as 
liberações foram 
registradas em atas. 

reuniões bimestrais, 
as quais seguem um 
cronograma pré-
estabelecido, que na 
forma exigida pela 
Portaria MPS nº 440, 
de 09 de outubro de 
2013, é divulgado nos 
meios de comunicação 
local e disponibilizado 
no site oficial do 
IPREVITA - 
http://www.iprevita.c
om.br/wp-
content/uploads/2018
/07/Calend%C3%A1rio
.pdf, informando as 
datas, horários e locais 
de realização das 
mesmas. As atas 
dessas reuniões estão 
disponíveis no 
endereço: 
http://www.iprevita.c
om.br/reunioes. 
 

 
 
 
 
2.5.33 

 
 
Comitê de 
investimentos 
– Certificados 
dos membros 

 
 
Portaria 
MPS 
519/2011, 
art.3°- A, 
alínea “e”. 

 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

 
Verificar se a maioria dos 
membros possui 
certificação para operar 
no mercado brasileiro de 
capitais. 

SIM. Dos 3 (três) 
membros que compõe 
o Comitê de 
Investimentos do 
IPREVITA instituído 
pala Portaria n° 16, de 
31 de janeiro de 2019, 
3 (três) possuem 
certificação para 
operar no mercado 
brasileiro de capitais.   

 
 
 
 
 
 
2.5.34 

 
 
 
 
 
Política de 
Investimento  

 
 
 
Lei 
9.717/98, 
art. 1°, § 
único e 6° , 
IV e VI ; 
Resolução 
CMN 
3992/2010, 
art. 4° 

 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

 
Verificar se foi instituída 
no exercício anterior, a 
Política de Investimento 
para exercício financeiro 
subsequente. 

SIM. 
 

 

 

http://www.iprevita.com.br/wp-content/uploads/2018/07/Calend%C3%A1rio.pdf
http://www.iprevita.com.br/wp-content/uploads/2018/07/Calend%C3%A1rio.pdf
http://www.iprevita.com.br/wp-content/uploads/2018/07/Calend%C3%A1rio.pdf
http://www.iprevita.com.br/wp-content/uploads/2018/07/Calend%C3%A1rio.pdf
http://www.iprevita.com.br/wp-content/uploads/2018/07/Calend%C3%A1rio.pdf
http://www.iprevita.com.br/reunioes
http://www.iprevita.com.br/reunioes


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
Despesa 
Administrativa- 
fixação em lei  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lei 9.717/98, 
art. 6. Portaria 
MPS 403/08, 
art. 15. Lei 
Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformidade 
(Verificação 
documental) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar se o 
percentual para 
despesa 
administrativa 
foi fixado em lei 
. 

De acordo com o 
previsto no art. 89 da 
Lei Municipal n° art. 89 
da Lei Municipal n° 
2.539/2011, o 
percentual para 
despesa administrativa 
do RPPS foi fixado em 
2% (dois por cento) do 
valor total da 
remuneração e 
proventos e pensões 
pagos  aos segurados e 
dependentes no 
exercício financeiro 
anterior, destinado , 
exclusivamente, ao 
custeio das despesas 
correntes e de capital 
necessárias à 
organização e ao 
funcionamento do 
IPREVITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PARECER CONCLUSIVO: 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. 

WILSON MARQUES PAZ, Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Itapemirim, ES – IPREVITA, relativa ao exercício de 2019, com 

o objetivo de: “I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, 

eficiência e economicidade da gestão financeira, orçamentária e patrimonial do 

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

IPREVITA; E II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional”. 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, a 

referida prestação de contas não apresentam distorções relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itapemirim-ES, 30 de março de 2020. 

 

FERNANDO SANTOS MOURA 

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL 
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