
 

laia 

 

 

 

 

       

 

PREFEITURA 

 

 

PORTO VELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO - IPAM 

RESTAÇÃ
211=
o eE CONTAS 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Ir 
EXERCÍCIO 2017 

HILDON DE LIMA CHAVES - Prefeito do Município de Porto Velho - RO 

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - Diretor-Presidente do IPAM - Porto Velho-RO 

NOEL LEITE DA SILVA - Coordenador Administrativo e Financeiro 

øcicled Cavalcante da Costa 
Procuradora-Geral 

Cana de Freitas Jacarandá 
Controladora Geral 

Obsmar Ozéias Ribeiro 
Contador 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

DAS AÇÕES E RESULTADOS 2017 

Porto Velho-RO 

Fevereiro-2018 



PREETURA 

11 «E LtI'ÓIIIO CIIICIINSTANCLDO - EXERCÍCIO DE 2017 

Portaria n2  92/2018 - Elaboração do Relatório Circunstanciado Sobre as 

Atividades Desenvolvidas no Exercício de 2017, visando a Prestação de Contas 

Anual. 

Comissão de Elaboração 

Noel Leite da Silva - Presidente 

Solange Esteves de Souza Duarte - Membro 

Odilon José Santana Júnior - Membro 

Sidney Brito de Souza - Membro 

Cristiano da Cunha Oliveira - Membro 

Obsmar Ozeias Ribeiro - Membro 

Oquelaine Marques Rodrigues- Membro 

Odalice Pereira da Silveira Tinoco - Membro 

Marcelo Augusto Mendes Barbosa - Membro 

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2018 

2 



191a 
1 LEVURA 

PORTOVELHO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2017 

Relatório de Ações do Exercício de 2017 

Apresentamos o Relatório Circunstanciado das Atividades Desenvolvidas pelo IPAM no 

Exercício de 2017. O objetivo do Relatório Circunstanciado tanto refere-se a tomada de decisão por 

parte dos gestores do IPAM, visando prováveis ajustes na condução do IPAM para o exercício de 2018, 

bem como também, ser um documento que mostre aquilo que foi realizado em termos da aplicação 

dos recursos dos fundos: financeiro e de previdência; daquilo que foi realizado no âmbito da 

compensação previdenciária entre os regimes próprio e geral de previdência; do cálculo a da análise 

atuarial; das despesas relacionados aos gastos com assistência à saúde, dentre outras informações 

importantes que contribuem para mostrar aquilo que foi realizado no exercício de 2017. 

O relatório está dividido em dois tópicos principais, o primeiro está relacionado a tudo que 

diz respeito à Previdência: COMPREV, Investimentos, Despesas, Cálculo Atuarial. A segunda parte é 

relacionada à Assistência à Saúde e todos os procedimentos relativos a despesas, pagamentos de 

prestadores de serviços de saúde, quantitativos por procedimentos realizados em âmbito dos 

procedimentos: clínico, cirúrgico, ambulatório, materiais de alto custo, procedimentos odontológicos 

e demais informações necessárias relacionadas à assistência à saúde no IPAM realizadas no exercício 

de 2017. 

1. Previdência 

1.1 Baseado na Política de Investimentos do Exercício 2016, demonstramos as aplicações e 

investimentos dos recursos do IPAM em 2016, comparando com o exercício anterior. 

Os referidos dados foram extraídos dos demonstrativos das aplicações e investimentos dos 

recursos do Ministério da Previdência Social. No referido relatório onde constam os dados, o IPAM 

figura com 16 aplicações financeiras em onze tipos de fundos, dos quais detalha-se a seguir: 

Quadro 01 - Evolução do Fundo de aplicação 001 de 2016 e 013 de 2017. 

Exercício 2016 Exercício 2017 

Aplicação 001 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1-TP FIC El 

• Valor aplicado: R$ 5.120,12  

Aplicação 013 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1-TP Fpc Fl 

• Valor Aplicado: R$ 23.709.317,37 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 02 - Evolução do Fundo de aplicação 002 de 2016 e 001 de 2017. 
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Exercício 2016 

O Aplicação 004 

• Banco do Brasil - 8809-9 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF TP IPCA VII FI 

• Valor Aplicado: R$ 23.643.809,14 

Exercício 2017 

Aplicação 003 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição:31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF TP IPCA VII Fl 

• Valor Aplicado: 25.054.027,37 

Ma 
COMITRU-DO PROGRESSO 
PdRTOVELO HELATOIHO CIRCUNSTANCIADO - EXEIICICIO DL 2017 

Exercício 2016 

 

Exercício 2017 

  

Aplicação 002 O Aplicação 001 

• Banco do Brasil - 8160-4 • Banco do Brasil 

• Renda fixa • Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 • Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF lRF-M-TP FI • Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 15.143.857,56 • Valor Aplicado: R$ 18.713.131,00 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 03 - Evolução do Fundo de aplicação 003 de 2016 e 002 de 2017. 
Exercício 2016 

Aplicação 003 

• Banco do Brasil - 9143-X 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1-TP FlC El 

• Valor Aplicado: R$ 83.663.943,55  

Exercício 2017 

Aplicação 002 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: - 

• Valor Aplicado: R$ 77.805.712,62 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 04— Evolução do Fundo de aplicação 004 de 2016 e 003 de 2017. 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 05 - Evolução do Fundo de aplicação 005 de 2016 e 004 de 2017. 

Exercício 2016 

 

Exercício 2017 

  

o Aplicação 005 Aplicação 008 

• FOCO DTVM LTDA • Banco do Brasil 

• Renda Variável a Renda Variável 

• Data da posição: 31/12/2016 • Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: ÁQUILLA FlI • Fundo: ÁQUILLA FII 

• Valor atual: R$ 17.165.292,07 • Valor atual: R$ 16.578.413,46 

Fonte:IPAM/DEZ/2017 

Quadro 06— Evolução do Fundo de aplicação 006 de 2016 e 000 de 2017. 

Exercício 2016 

Aplicação 006 

• SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: FI RF IPIRANGA 

• Valor Aplicado: R$ 34.588.106,09  

Exercício 2017 

O Aplicação 000 

• SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: FI RF IPIRANGA 

• Valor Aplicado: R$ 0,00 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 07 - Evolução do Fundo de aplicação 007 de 2016 e 005 de 2017. 

Exercício 2016 

o Aplicação 007 

• FOCO DTVM LTDA 

• Renda Variável 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: CONQUEST FIP 

• Valor Aplicado: R$ 14.653.784,67  

Exercício 2017 

Aplicação 005 

• FOCO DTVM LTDA 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: CONQUEST FlP 

• Valor Aplicado: R$ 11.754.481,46 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

4 



PORTO VELHO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO — EXERCÍCIO DE 2017 

Quadro 08—Evolução do Fundo de aplicação 008 de 2016 e 006 de 2017. 

  

  

              

    

Exercício 2016 

    

Exercício 2017 

  

              

O Aplicação 008 

• Banco do Brasil - 8809-9 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF IMA-135 LP FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 65.796.234,25 

O Aplicação 006 

• Banco do Brasil. 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF IMA-135 LP FIC FI 

• Valor Aplicado: 73.967.222,11 

 

 

 

              

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 09 - Evolução do Fundo de aplicação 009 de 2016 e 007 de 2017. 

Exercício 2016 

Aplicação 009 

• Banco do Brasil - 8809-9 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC El 

• Valor Aplicado: R$ 85.919.440,51  

Exercício 2017 

Aplicação 000 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 93.068.094,83 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 10— Evolução do Fundo de aplicação 010 de 2016 e 014 de 2017. 

Exercício 2016 

o Aplicação 010 

• Banco do Brasil - 8808-0 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RE PERFIL FIC Fl 

• Valor Aplicado: R$ 23.045.146,81  

Exercício 2017 

Aplicação 000 

• Banco do Brasil - 8808-0 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC Fl 

• Valor Aplicado: R$ 4.694.556,44 

Fonte:IPAM/DEZ/2017 

Quadro 11 - Evolução do Fundo de aplicação 011 de 2016 e 2015, e 008 de 2017. 

Exercício 2016 

Aplicação 011 

• Caixa Econômica Federal - 2378-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. Dl LP 

• Valor Aplicado: R$ 46.128.141,21  

Exercício 2017 

c Aplicação 000 

• Caixa Econômica Federal - 2378-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 

• Valor Aplicado: R$ 50.713.246,98 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 12 - Evolução do Fundo de aplicação 012 de 2016 e 000 de 2017. 

          

   

Exercício 2016 

    

Exercício 2017 

 

          

o Aplicação 012 

• Banco do Brasil - 7219-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 
• Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 2.489.260,75 

Aplicação 000 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: - 

• Valor Aplicado: - 

 

 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 
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Exercício 2016 

O Aplicação 014 

• Banco do Brasil - 8809-9 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF lRF-M1 TP FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 46,366.655,58 

Exercício 2017 

O Aplicação 011 

• Banco do Brasil 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 12.594.018,57 

Aplicação 015 

• Banco do Brasil - 9143-X 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF TP IX FI 

• Valor Aplicado: R$ 8.271.852,25 

O Aplicação 011 

• Banco do Brasil - 9143-X 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF TP IX FI 

• Valor Aplicado: 8.613.271,96 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 17— Evolução do Fundo de aplicação 000 de 2016 e 010 de 2017. 

  

Exercício 2017 Exercício 2016 

 

  

Aplicação 000 O Aplicacão 002 

• Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal - 755-8 

• Renda fixa • Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 • Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: - • Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 

• Valor Aplicado: - • Valor Aplicado: R$ 82.326.628,68 

laia 
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Quadro 13— Evolução do Fundo de aplicação 013 de 2016 e 009 de 2017. 

  

   

             

     

Exercício 2016 

    

Exercício 2017 

  

            

 

O Aplicação 013 

• Banco do Brasil 9143-X 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 21.813.268,58 

o Aplicação 000 

• Banco do Brasil - 9143-X 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI 

• Valor Aplicado: 24.517.971,74 

 

  

             

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 14— Evolução do Fundo de aplicação 014 de 2016 e 015 de 2017. 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 15— Evolução do Fundo de aplicação 015 de 2016 e 011 de 2017. 

Exercício 2016 

 

Exercício 2017 

  

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Quadro 16— Evolução do Fundo de aplicação 016 de 2016 e 016 de 2017. 

Exercício 2016 

Aplicação 016 

• Banco do Brasil - 7219-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI 

• Valor Aplicado: R$ 1.433.830,06  

Exercício 2017 

Aplicação 003 

• Banco do Brasil - 7219-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC Fl 

• Valor Aplicado: R$ 3.541.225,95 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 
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Quadro 18— Evolução do Fundo de aplicação 000 em 2016 e 012 de 2017. 

Exercício 2016 Exercício 2017 

Aplicação 000 

• Caixa Econômica Federal - 2378-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2016 

• Fundo: - 

• Valor Aplicado: - 

Aplicação 012 

• Caixa Econômica Federal - 2378-2 

• Renda fixa 

• Data da posição: 31/12/2017 

• Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TP Fl RF LP 

• Valor Aplicado: R$ 38.977.669,41 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

O resultado financeiro das aplicações dos referidos fundos em dezembro de 2016 Com R$ 

490.132.367,60 (quatrocentos e noventa milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e 

sete reais e sessenta centavos), somado com o saldo da Conta-Corrente de R$ 2.964.498,59 (dois 

milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove 

centavos) o patrimônio total no encerramento de 2016 foi de R$ 493.096.866,19 (quatrocentos e 

noventa e três milhões, noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos). 

No exercício de 2017 o saldo aplicado, até o encerramento do exercício, foi de R$ 566.628.989,94 

(quinhentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais 

e noventa e quatro centavos), e um saldo em conta-corrente de R$ 1.252.207,56 (um milhão, 

duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), finalizando o 

encerramento do exercício de 2017 com o patrimônio total de R$ 567,886.324,23 (quinhentos e 

sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e três 

centavos). 

Os resultados comparados das receitas (patronal/segurados) e dos investimentos realizados 

entre os anos de 2016 e 2017 resultou no crescimento do Fundo Previdenciário em 2017 de 15,17%. 

Em 2016 as incertezas nas maiores potências mundiais trouxeram volatilidades no mercado 

doméstico, sendo as principais as eleições nos Estados Unidos, aumento da taxa básica de juros 

americano, fraco crescimento nos dados chineses, a saída do Reino Unido da União Europeia. No 

mercado interno, houve pressão popular que culminou com o impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff, passando o poder do país para o vice-presidente da República Michel Temer. Mesmo com as 

incertezas referentes às políticas fiscais, e sobre até onde chegará a Operação Lava Jato da Polícia 

Federal, houve aumento na expectativa de melhoria da economia no médio prazo, onde abriu espaço 

para queda da inflação, e consequentemente corte na taxa básica de juros - Taxa Selic, que encerrou 

o ano de 2016 em 13,75% a.a.. 

Em 2017 os principais fatos que afetaram direta ou indiretamente o mercado financeiro 

foram: A Reforma Trabalhista, que alterou a Lei Trabalhista, que afetou profundamente a atuação das 
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Percentual do Crescimento Anual do Fundo Previdência 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

39,71% 

o 

25,28%
24,24% 

5,17% 

-1 

2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 

0,00% 

2009 

34,38% 

7,68% 

Ma 
PORTO VELHO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2017 

empresas no Brasil; Outro assunto que causou mal-estar e impactou consideravelmente a imagem do 

Governo foi a dificuldade em dar andamento na proposta da Reforma da Previdência, que acabou 

sendo adiada para o ano de 2018; A queda dos Juros, onde a Taxa Selic saiu de 13,75% em 2016 para 

7,00%a.a. em 2017; Eleição de Donald Trump, os EUA assumiram uma política externa mais agressiva, 

com a saída do país de vários acordos. Na Europa o aumento do clima separatista, com o Reino Unido 

saindo do bloco. 

Assim, o crescimento do patrimônio do instituto entre 2016 e 2017 foi de 15,17%, levando 

em consideração as receitas de contribuições patronais e dos segurados do RPPS, e dos rendimentos 

das aplicações no período. 

Gráfico 01: Relação percentual de crescimento entre os períodos de 2010 a 2017. 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Os resultados dos percentuais de crescimentos conforme gráfico acima apresentaram uma 

média de crescimento anual em torno de 26%. O ano de 2012 foi um ano que comparado a 2011 teve 

um crescimento de aproximadamente 40%, o que credenciou o IPAM no ano de 2012 a excelentes 

resultados tantos de receitas como de retornos do investimento no referido ano. Em 2013 o resultado 

não refletiu o mesmo desempenho que o ano anterior. Os investimentos refletem negativamente as 

consecutivas altas na taxa básica de juros - Taxa SELIC, impactando o contexto macro e 

microeconômico, dois quais refletiram em boa parte dos RPPS do Brasil. Ainda assim, em 2013 o 

fundo previdencário do IPAM teve tímido crescimento de 3,59% em relação ao ano anterior. Em 

2014, o mercado esperava um aumento mais firme da taxa SELIC, por outro lado o governo optou por 

elevá-la gradualmente e em níveis menores do que o esperado pelo mercado, deixando a inflação 
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muito próxima do teto da meta. Com  isso a carteira de investimentos do instituto teve um 

desempenho próximo do esperado, levando em conta que a renda fixa representa 90% dos recursos 

do IPAM. Em 2015, houve forte volatilidade nos fundos de títulos públicos, principalmente os 

indexados ao IPCA, onde os mais longos tiveram concentraram a maior parte da volatilidade. 

Incertezas na política fiscal, a base governista sem apoio no Senado Federal e na Câmara dos 

Deputados, refletiu negativamente para o Brasil no exterior, ocasionando no corte do Grau de 

Investimentos do Brasil de duas agências de Rating internacionais. Inflação (IPCA) fechou o ano de 

2015 em 10,87%, pressionando a taxa de juros futuro. Em 2016 as incertezas nas maiores potências 

mundiais trouxeram volatilidades no mercado doméstico, sendo as principais as eleições nos Estados 

Unidos, aumento da taxa básica de juros americano, fraco crescimento nos dados chineses, a saída do 

Reino Unido da União Europeia. No mercado interno, houve pressão popular que culminou com o 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff, passando o poder do país para o vice-presidente da 

República Michel Temer. Mesmo com as incertezas referentes às políticas fiscais, e sobre até onde 

chegará a Operação Lava Jato da Polícia Federal, houve aumento na expectativa de melhoria da 

economia no médio prazo, onde abriu espaço para queda da inflação, e consequentemente corte na 

taxa básica de juros - Taxa Selic, que encerrou o ano de 2016 em 13,75% a.a., com expectativa de 

mais cortes para o ano de 2017. Assim, o crescimento do patrimônio do instituto entre 2015 e 2016 

foi de 24,24%, levando em consideração as receitas de contribuições patronais e dos segurados do 

RPPS, e dos rendimentos das aplicações no período. 

Gráfico 02: Evolução dos Investimentos nos períodos de 2010 a 2017 

Fonte: IPAM/DEZ/2017 

Comparando os anos de 2010 a 2017 houve uma evolução do Fundo de Previdência 
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Social na ordem de 314,90%. 

1.2 COM PREV - Compensação Previdenciária 

A Compensação Previdenciária do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho, tem o propósito de fazer um acerto de contas entre o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) e o Ipam (RPPS). Por essa razão, os RPPS, de um lado, ficam responsáveis 

pelo pagamento integral dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das pensões por morte 

dela decorrentes e, de outro lado, tornam-se titulares do direito de se compensar com o RGPS 

relativamente aos períodos de contribuição a ele vertidos. Essa compensação está prevista na 

Constituição Federal e regulamentada pela Lei no 9.796/1999. 

Uma das finalidades da Compensação Previdenciária é a captação de recursos financeiros que 

aumenta a capitalização para o Fundo de Previdência, podendo assegurar uma parte do pagamento 

dos servidores aposentados e pensionistas do RPPS e RGPS, dessa forma ela ainda tem o intuito de 

amortizar o deficit atuarial, e contribuir para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

Após efetivação de um novo convênio com MPAS/INSS e o RPPS, essa equipe que hoje 

integram a Compensação Financeira do Ipam, passou a operacionalizar os sistemas a partir do 

exercício de 2016, no período de 2017 foram enviados 169 processos, os quais estão em análise pelo 

INSS e MPS. Vale ressaltar que os processos de aposentadorias mesmo sem homologação do Tribunal 

de contas estão sendo enviados através de requerimento, dentro do prazo legal, para que não haja a 

prescrição, que são de 05(cinco) anos, a contar da data da concessão da aposentadoria com a devida 

publicação, e desta forma garantir a receita sobre o valor a ser compensado pelo Regime lnstituidor,  

para complemento do pagamento mensal dos aposentados deste RPPS. 

Com a emissão da portaria n° 288 de 30 de junho de 2015 expedida pelo Ministério de 

Previdência Social, onde tornou a proporcionalidade entre os Regimes fato impeditivo de receber o 

fluxo mensal, como este RPPS até o exercício de 2016, nunca havia analisado os processos do Regime 

Instituidor, ocorreu bloqueio dos fluxos mensais devido ao índice de proporcionalidade, sendo assim, 

a equipe do Comprev com base nas legislações e orientações do próprio INSS analisou todos os 

processos enviados a este RPPS e indeferiu 10 processos os quais não eram passíveis de 

Compensação Financeira, e aprovou 05 processos para pagamento do fluxo atrasado, o que gerou um 

pagamento no valor total de R$ 93.009,59 (noventa e três mil, nove reais e cinquenta e nove 

centavos). 

No exercício de 2017, houve um crescimento quanto ao envio de requerimentos ao Regime 

Instituidor totalizando 159 processos enviados e escaneados, aguardando somente a análise e 
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aprovação do INSS, contudo existe um total de 323 processos esperando autorização e liberação do 

INSS. Nos meses de novembro e dezembro, houve um repasse de R$ 84.756,33 referente aprovação 

de 05 processos. No decorrer deste período ocorreram glosas no total de R$ 173.436,75 referente a 

processos já compensados em que os segurados vieram a óbito. Neste período de 2017, Houve um 

repasse referente ao Pro rata que estava em atraso de R$ 1.283.159,92. 

Considerando o repasse do Fluxo Passivo e o Fluxo Mensal (pró-rata) mais juros e correção 

monetária, referente ao período de maio/2008 a dezembro/2017, foi constando como Saldo de 

Compensação Previdenciária um montante que perfazem R$ 18.713.131,00 (Dezoito milhões, 

setecentos e treze mil cento e trinta e um reais). 

1.3 Censo Previdenciário 

Relatório do Censo Cadastral Previdenciário de 2017, a Comissão está labutando na fase de 

conclusão efetuando tratamento minucioso na documentação dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Porto Velho - RPPS, 

onde até o presente momento já foram efetivados o quantitativo e o percentual conforme quadro 

infra 

Quadro 19: Quantitativo de Servidores Recadastrados em 2015 e 2017 

*Quantitativo retirado das Folhas de Pagamentos de cada Órgão, mês de Dezembro de 2017 e 

Sistema Online de Recadastramento do Censo Cadastro! Previdenciário. 

Ressaltamos que o horário de atendimento nos dias de grande demanda ultrapassava o 

horário de expediente para dar conta de atender até o último servidor que estivesse presente. Na 

última semana recebemos também colaboração de alguns servidores estatutários deste Instituto, 

além da Comissão, que se dispusera a receber documentação em algumas secretarias e trouxeram 

para a Comissão que efetuou o tratamento e os autenticou. 

Com o objetivo de alcançar o máximo de servidores possível, a Comissão do Censo Cadastral 

Previdenciário enviou uma equipe que esteve de forma itinerante realizando recadastramento nos 

distritos da BR-364 e Baixo Madeira, no período de 19/10/2017 a 29/11/2017, registrando 526 

atendimentos somando as localidades de São Carlos, Nazaré, Demarcação, Calama, Nova Califórnia e 

Ano Unidade de Total de Convocados Total de Atualizações Percentual de 
Atendimentos Atualizações 

2015 Todas as Secretarias 12.156 10.171 84% 

2017 Todas as Secretarias 11.872 10.638 89,60% 

2015 IPAM 60 24 40% 

2017 IPAM 24 24 100% 

2015 IPAM APOSENTADOS 1.260 957 76% 

- 2017 IPAM APOSENTADOS 1.231 995 80,83% 

2017 PENSIONISTAS 581 304 52,33% 

2015 CÂMARA MUNICIPAL 157 48 31% 

2017 CÂMARA MUNICIPAL 64 56 87,50% 
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Extrema. 

Os Servidores Estatutários Ativos, os Aposentados e os Pensionistas que no responderam ao 

Censo Cadastral Previdenciário, procederemos através de divulgação por "Nome e Matrícula" no 

Diário Oficial do Município, solicitando a presença dos mesmos para que seja devidamente finalizado 

o recadastramento. 

Fica registrado o agradecimento da Comissão a todas os servidores que contribuíram de 

forma direta ou indireta nos trabalhos de realização do Censo Cadastral Previdenciário de 2017. 

ATENÇAO SERVIDOR! 
O Censo Cadastral Previdenciário e OBRGATORIO 

Você é solidário para uma boa administração 

IPAM 
CENSO 
PREVIDENCIÁRIO 

2017 

Acompanhe as informações 
através do Site: www.ipam.ro.gov.br  

Facebook: @ipamportovelho 

ou ainda pelo telefone 

69 3211-8159 

De 10/08/2017 

a 29/09/2017 
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1.4 Evolução do Quantitativo de Segurados: Ativos, Aposentados e Pensionistas 

No exercício de 2017 não ocorreu aumentos significativos nos números de servidores ativos, 

aposentados e pensionistas o gráfico a seguir ilustra bem essa relação, observa-se que o número de 

servidores ativos, as informações previstas nos anos anteriores foram retiradas dos relatórios 

atuariais. 

Quadro 20-Evolução Quantitativa dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas - 

2011 a 2017 

Fonte: CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

-DRAA:2017 

Diferentes das análises realizadas nos anos anteriores em 2017, houve uma leve diminuição 

iDemais anos informados por outros fontes acreditadas nos Relatórios Circunstanciado dos 
respectivos anos 

Ano Pensionistas Aposentados Ativos 

2011 396 680 10.113 

2012 420 723 12.249 

2013 473 777 12.739 

2014 502 871 12.851 

2015 522 983 12.739 
2016 560 1.062 12.188 
2017' 580 1.231 11.793 
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10.113 
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12.851 39 

777 
473 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.060 

£..560 

2010 201 1 

11.793 

1053 
554 

12.739, 

983 
522 

Tabela 01: Total dos Repasses das Receitas: Patronal /Servidores e Resultados de Aplicações 

Renda Fixa - 2010 a 2017-Fonte: IPAM/DEZ/2017. 

Como se percebe na tabela 01, no ano de 2017 houve um aumento nas receitas 

Patronal/servidor,  de R$ 5.983.547,15 no percentual de 5,67%, bem com um aumento no resultado 

de aplicação de renda fixa, comparando com o ano de 2016, no percentual de 2,50%. 

15 

Período Patronal/servidor Resultado de Aplicações Renda Fixa Total 
R$ 56. 425.398,19 

R$ 68.905.976,47 

R$ 21.776.375,30 

R$ 46.017.285,26 

R$ 78.201.773,49 

R$ 114.923.261,73 

2011 

2012 

R$ 78.776.035,45 

R$ 82.286.283,20 

R$ 85.861.277,76 

R$ 105.382.529,27 

R$ 5.819.265,88 

R$ 14.277.620,61 

R$ 26.992.538,55 

R$ 49.840.670,61 

R$ 84.595.301,33 

R$ 96.563.903,81 

R$ 112.853.816,31 

R$ 155.223.199,88 

2013 

2014 

2015 

2016 

R$ 111.366.076,42 R$ 51.085.851,10 R$ 162.451.927,52 2017 
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dos números obtidos em 2017, tanto em relação aos servidores ativos, os aposentados e 

pensionistas. Nada que mereça uma análise mais pormenorizada. 

Gráfico 3: Evolução Quantitativa dos Servidores: Ativos, Aposentados e Pensionistas - 2011 

a 2017 

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

(X)O 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

o Pensionista : Aposentados 1 Ativos 

Fonte: CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

-DRAA:2017 

1.5 Repasses das Receitas 

Abaixo segue o detalhamento dos valores dos Repasses: Patronal, Servidores e Totais de 

Repasses totais de 2010/2017. 

Quadro 21 - Receitas Patronal/Servidor e Resultado de Aplicações em Renda Fixa 



Quadro: 22- Quantitativo da Po 0,  ulação .or Segmento do Grupo 1 

  

Servidores Aposentados 

 

Pensionistas Servidores Ativos 

  

   

    

5.610 1.040 484 

   

0* 
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1.5 Análise Atuarial 2017 

A avaliação Atuarial periódica de um Plano de benefícios de Regime Próprio de Previdência 

Social, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei n. 9.717/98 e Portaria MPS n9. 204/08 é 

essencial para a revisão dos planos de custeio e de benefícios do plano previdenciário, no sentido de 

manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial. Uma avaliação atuarial tem muitos objetivos que 

se transformam efetivamente em decisão por parte dos gestores dos Regimes Próprios de 

Previdência Social, visando atingir o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência. Desta 

maneira, o IPAM realizou uma parceria com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que a mesma 

pudesse realizar o trabalho relativo aos cálculos atuariais do IPAM. O parecer a seguir foi produzido 

por profissionais atuariais da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em Brasília. 

A parte relativa a este relatório será dividida em: plano financeiro, plano previdenciário, 

fundo previdenciário, amortização do déficit técnico, plano de custeio anual e despesas 

administrativas, finalizando com o parecer final e conclusivo da avaliação atuarial realizada pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

1.5.1 Distribuição da População dos Grupos / e II 

a) Grupo 1 

Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS -  IPAM: 2017 

De acordo com os dados acima constata-se que o total de aposentados e pensionistas 

representa uma parcela de 21,36% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 3,68 

servidores ativos para cada servidor aposentado ou dependente em gozo de benefício. Os ativos 

representam uma proporção de 78,64%. 

A composição das despesas com pessoal por segmento, relativos aos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas desse grupo correspondem: 

• Servidores ativos: 

o Folha mensal = R$ 19.601.622,69 

o Remuneração média = R$ 3.494,05 

• Servidores aposentados: 
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o Folha mensal = R$ 2.909.237,19 

o Remuneração média = R$ 2.797,34 

• Pensionistas: 

o Folha mensal= R$ 845.173,24 

o Remuneração média = R$ 3.273,90 

b) Grupo II 

Quadro: 23 Quantitativo da População por Segmento do Grupo II 

Servidores Ativos 

 

Servidores Aposentados 

 

Pensionistas 

   

    

6.666 13 70 

Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - IPAM: 2017 

De acordo com os dados acima constata-se que o total de aposentados e pensionistas 

representa uma parcela de 1,23% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 80,31 

servidores ativos para cada servidor aposentado ou dependente em gozo de benefício. Os ativos 

representam uma proporção de 98,77%. 

A composição das despesas com pessoal por segmento, relativos aos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas desse grupo correspondem: 

• Servidores ativos: 

o Folha mensal = R$ 14.857.190,42 

o Remuneração média = R$ 2.228,80 

• Servidores aposentados: 

o Folha mensal = R$ 17.010,95 

o Remuneração média = R$ 1.308,53 

• Pensionistas: 

o Folha mensal= R$ 66.800,88 

o Remuneração média = R$ 2.213,81 

Considerando as informações descritas anteriormente, verifica-se que a despesa atual com 

pagamento de benefícios previdenciários do Município de Porto Velho representa 0,56% do total de 

gastos com pessoal e 0,56% da folha de pagamento dos servidores ativos. 

Para alinhar os pressupostos dos custeios relacionados aos grupos l e II a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL preparou um plano de custeio para cada grupo, previsto no item 1.5.3. 

1.5.2 Plano Financeiro e Previdenciário - Grupos / e II - Reserva Matemática 

O quadro a seguir apresenta a consolidação relativa ao total do passivo das provisões 
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matemáticas a longo prazo. 

Quadro 24 - Plano Financeiro e Previdenciário Consolidação do Passivo - Provisões 

Matemáticas a Longo Prazo Todos os Participantes 

Titulo Valor (R$) 

Total do Passivo - das Provisões Matemáticas a Longo Prazo - Consolidação 

• Plano Financeiro de provisões de Benefícios Concedidos 
• Plano Financeiros de provisões de Benefícios a Conceder 
• Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos 
• Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder 

• Plano Previdenciário - Amortização 

• Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro 

• Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário 

(+) R$ 590.423.016,73 

R$ 60.508.851,01 

R$ 292.964.750,63 

R$ 16.292.846,47 

R$ 220.656.568,62 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$0,00 

ga 
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Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - IPAM: 2017 

Quadro 25 - Plano Financeiros Provisões Matemáticas de Todos os Participantes 

Título Valor (R$) 

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Ativo do Plano Financeiro 
- consolidação do Plano Financeiro (+) R$ 353.473.601,64 

• Plano Financeiros Provisões de Benefícios Concedidos R$ 60.508.851,01 

• Plano Financeiros Provisões de Benefícios a Conceder R$ 292.964.750,63 

Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - IPAM: 2017 

O plano financeiro retratado no quadro acima relativo aos benefícios concedidos são 

compostos pelas: 

• Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano financeiro do IPAM 

representa financeiramente R$ 1.182.848.545,10. 

• Contribuições do ente para o plano financeiro do IPAM, que neste caso de acordo 

com o relatório atuarial de 2017, foi de R$ 0,00. 

• Contribuições dos aposentados para o plano financeiro do IPAM, que foram de R$ 

21.041.307,14. 

• Contribuição dos pensionistas que foi de R$ 2.730.096,61 

• Compensação previdenciária que foi de R$ 19.280.431,29 

• Cobertura de insuficiência financeira que foi informado em R$ 1.079.287.859,05. 

A composição dos benefícios a conceder são: 

• Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano financeiro do IPAM 

representa financeiramente R$ 6.150.510.058,16. 

• Contribuições do ente para o plano financeiro do IPAM, que neste caso de acordo 

com o relatório atuarial de 2017, será de R$ 259.001.626,17. 

• Contribuições dos servidores ativos para o plano financeiro do IPAM, que será de R$ 
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272.719.343,91 

• Compensação previdenciária que será de: R$ 100.253.313,95 

• Cobertura de insuficiência financeira que foi informado será de: R$ 5.225.571.023,50. 

Quadro 26- Plano Previdenciário Provisões Matemáticas de Todos os Participantes 

Título Valor (R$) 

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Ativo do Plano Financeiro 

- Consolidação do Plano Previdenciário (+) R$ 236.949.415,09 

• Plano Financeiros Provisões de Benefícios Concedidos R$ 16.292.846,47 

• Plano Financeiros Provisões de Benefícios a Conceder R$ 220.656.568,62 

Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - IPAM: 2017 

Da mesma forma a composição das provisões matemáticas do plano previdenciário dos 

benefícios concedidos são: 

• Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do 

IPAM representa financeiramente R$ 16.562.820,44 

• Contribuições do ente para o plano previdenciário do IPAM, que neste caso de 

acordo com o relatório atuarial de 2017, foi de R$ 0,00 

• Contribuições dos servidores aposentados para o plano previdenciário do IPAM, que 

foi de R$ 0,00 

• Contribuição dos pensionistas que foi de R$ 0,00. 

• Compensação previdenciáriá para o IPAM que foi de: R$ 269.973,97 

• Aportes financeiros para cobertura do deficit atuarial - Plano de Amortização foi de 

R$ R$ 0,00 

As provisões matemáticas do plano previdenciário dos benefícios a conceder são: 

• Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do 

IPAM representa financeiramente R$ 607.754.306,40 

• Contribuições do ente para o plano previdenciário do IPAM, que neste caso de 

acordo com o relatório atuarial de 2017, será de R$ 209.474.098,64 

• Contribuições dos servidores ativos para o plano previdenciário do IPAM, que foi de 

R$ 167.717.243,95 

• Compensação previdenciária para o IPAM será de: R$ 9.906.395,19 

• Aportes financeiros para cobertura do deficit atuarial - Plano de Amortização foi de 

R$ R$ 0,00. 

1.5.3 Plano de Custeio 
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a) Custo dos Benefícios Previdencirios - Grupo 1 

Os custos dos benefícios previdenciários a serem suportados pelo Fundo Financeiro do Grupo 1 

Quadro 27- Receita de Contribuição Mensal do Fundo Financeiro do Grupo 1 

Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - IPAM: 2017 

Como pode ser constatado nos resultados previstos no quadro acima, chega-se a conclusões 

que existe um deficit financeiro de 1,67%, que são relativos a diferença dos valores totais da 

contribuição que é de R$ 3.989.545,97, menos os valores relativos às aposentadorias e auxílios que 

perfazem um valor de R$ 4.316.977,00. Essa diferença chega ao valor de R$ 327.431,03, que 

corresponde ao deficit percentual de 1,67%. 

É importante frisar que o valor correspondente aos auxílios são médias mensais das despesas 

informados pelo IPAM a CAIXA ECONÔMICA. Esse valor é de R$ 562.566,57, que somados a R$ 

3.754.410,43 (valores das aposentadorias mais as pensões), chegam no total de das despesas 

previdenciá rias de R$ R$ 4.316.977,00. 

b) Custo dos Benefícios Previdenciários - Grupo II 

Os custos dos benefícios previdenciários a serem suportados pelo Fundo Financeiro do Grupo II 

Valor da Base de
Percentual 

Discriminação Base de Cálculo
Cálculo

de Receita 
Contribuição 

Servidores Ativos Folha de salários R$ 19.601.622,69 11,00% R$ 2.156.178,50 

Servidores Valor que excede teto do 
R$550.371,14 11,00% R$60.540,83 

aposentados INSS - aposentados 

Pensionistas Valor que excede teto do 
R$ 78.914,65 11,00% R$ 8.680,61 

INSS - Pensionistas 

Município - CN Folha de salários R$ 19.601.622,69 9,00% R$ 1764.146,04 

Município - SC Folha de salários R$ 19.601.622,69 0,00% R$ 0,00 

Total Receita de Contribuição R$ 3.989.545,97 

Município - Tx de 
Folha de salários R$ 19.601.622,69 2,00% R$ 392.032,45 

Administração 

Total da Receita R$ 4.381.578,43 
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Fonte: PEMCAIXA- PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - IPAM: 2017 

O resultado obtido no plano de custeio do grupo 2 foi diferente do resultado obtido no plano 

de custeio do grupo 1, obtendo um percentual de superavit de 19,93%, isso corresponde a diferença 

do total das receitas menos as despesas, que neste caso são de: R$ 3.470.639,68 (receitas), contra R$ 

2.960.426,49 (despesas), o que resultou de um saldo positivo no grupo II de R$ 510.213,20. 

Valor da Base de
Percentual 

Discriminação Base de Cálculo
Cálculo

de Receita 
Contribuição 

Servidores Ativos Folha de salários R$ 14.857.190,42 11,00% R$ 1.634.290,95 

Servidores Valor que excede teto do 
R$0,00 11,00% R$0,00 

aposentados INSS - aposentados 

Pensionistas Valor que excede teto do 
R$ 0,00 11,00% R$ 0,00 

INSS - Pensionistas 

Município - CN Folha de salários R$ 14.857.190,42 12,36% R$ 1.836.348,74 

Município - SC Folha de salários R$ 14.857.190,42 0,00% R$ 0,00 

Total Receita de Contribuição R$ 3.470639,68 

Município - Tx de 
Folha de salários R$ 14.857.190,42 2,00% R$ 297.143,81 

Administração 

Total da Receita R$ 3.767.788,49 

21 



mgeL 

PREFEITURA 
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DA ANÁLISE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017 

1 -FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O Orçamento do Fundo de Previdência Social teve sua Receita Orçamentária 
inicialmente prevista em R$ 168.734.530,00 (cento e sessenta e oito milhões, setecentos e 
trinta e quatro mil e quinhentos e trinta reais) e sua Despesa Fixada em montante de igual 
valor, conforme autorização legislativa contida na Lei Orçamentária Anual n° 2.379 de 26 de 
dezembro de 2016 e alterações. 

2 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA EM 
RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR 

A Receita Prevista para o exercício de 2017 teve um aumento da ordem de 
23,14%, em relação ao exercício de 2016, já a Receita Realizada no exercício em comento 
atingiu a cifra de R$ 165.797.518,75 (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e 
noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). A Receita 
Prevista e Realizada no exercício de 2017 teve o comportamento na seguinte proporção 
mediante a Receita Prevista e Realizada em 2016. Verifica-se que a Receita Realizada no 
exercício de 2017, comparativamente a Receita Realizada em 20161  teve um crescimento 
na ordem de R$ 3.253.443,19 (Três milhões duzentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e dezenove centavos) que em termos percentuais corresponde 2,001% 
a maior que a receita do exercício anterior, constata-se que houve um aumento em receitas 
patrimoniais e em outras receitas correntes comparadas com 2016. 

No exercício de 2017 houve um déficit de arrecadação na ordem de R$ 
2.937.011,25 (Dois milhões novecentos e trinta e sete mil onze reais e vinte e cinco 
centavos). 

Informamos que os Termos de Parcelamentos celebrados tanto com a Prefeitura 
Municipal de Porto Velho, bem como com a Câmara Municipal de Porto Velho, vem sendo 
efetivamente repassados ao Fundo de Previdência Social do IPAM, conforme consta nas 
razões contábeis e no Balancete da Receita do exercício, devidamente registrado na 
contabilidade do Fundo de Previdência Social e que no ano de 2017 atingiu o montante de 
R$ 6.890.829,72 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e vinte e nove reais e 
setenta e dois centavos). 
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COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA EM 
RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR 

1.2- DA RECEITA ARRECADADA 

As Receitas por fonte e participação absoluta e relativa, de cada uma delas no montante da 
Receita Arrecadada estão demonstrada conforme abaixo. 

Os dados do quadro acima revelam que a Fonte de Receita mais expressiva na composição 
da Receita Arrecadada Total é a referente às Receitas Correntes de Contribuições Sociais, 
que representa sozinha 66,17% do montante total da Receita Arrecadada pelo Fundo de 
Previdência Social no exercício 20171  e atingiu o montante no período de R$ 111.366.076,42 
(cento e onze milhões, trezentos e sessenta e seis mil, setenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos) com variação positiva de apenas 0,001% em relação à do exercício 2016. Já A 
Receita Patrimonial teve também um crescimento muito baixo de apenas 2,50%, conforme 
pode ser visualizado no quadro acima. 
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As Receitas Correntes Intra-orçamentárias, que é a Contribuição Patronal para o Fundo de 
Previdência Social, atingiu no exercício de 2017 o montante de R$ 61.949.141,51 (sessenta 
e um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e 
um centavos), e sozinha representa 37,36% do total da Receita do exercício, e cresceu um 
crescimento ínfimo de apenas 0,03% em comparação com o exercício anterior. 

No geral as receitas se comportaram em valores reais bastantes semelhantes às do 
exercício anterior com crescimento geral de apenas 2,00% em relação a exercícios 
anteriores. 

1.3—MOVIMENTAÇÃO Dos CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A movimentação orçamentária dos Créditos Autorizados para o exercício 2017 está 
devidamente representada através dos valores constantes no quadro demonstrativo abaixo, 
no qual verificamos que no período ocorreu um saldo de Dotação Orçamentária no montante 
de R$ 79.996.435,97 (Setenta e nove milhões novecentos e noventa e seis mil quatrocentos 
e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) que corresponde a 47,41% 
aproximadamente do valor da Dotação do Fundo no exercício 2017, implicando que 
somente 52,59% da dotação inicial foi efetivamente empenhada no exercício em análise. A 
dotação orçamentária inicial do Fundo sofreu alterações em virtude da abertura de créditos 
suplementares no valor de R$ 14.383.000,00 (quatorze milhões e trezentos e oitenta e três 
mil reais), e anulações de mesmo valor, implicando em alterações de fundo qualitativo, 
finalizando o exercício no mesmo montante que iniciou em R$ 168.734.530,00 (cento e 
sessenta e oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil 
quinhentos e trinta reais). 

Constatamos também que houve um aumento no montante da despesa empenhada no 
exercício em relação ao exercício anterior, na ordem de 20,16% a maior, passou de R$ 
73.850.240,85 (setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta reais 
e oitenta e cinco centavos) em 2016, para R$ 88.738.094,03 (oitenta e oito milhões 
setecentos e trinta e oito mil e noventa e quatro reais e três centavos) em 2017. 

Houve no exercício um saldo de dotação orçamentária da ordem de 79.996435,97 (setenta 
e nove milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 
noventa e sete centavos) com um aumento de 26,61 em relação ao saldo do exercício 
anterior que atingiu o valor de R$ 63.181.179,15 (sessenta e três milhões, cento e oitenta e 
um mil, cento e setenta e nove reais e quinze centavos). 
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1.4 — DA DESPESA FIXADA E REALIZADA 

1.4.1-A Despesa Fixada para o exercício de 2017 em relação à Despesa Fixada do exercício 
2016, teve um acréscimo de R$ 31.703.110,00 (Trinta e um milhão, setecentos e três mil, 
cento e dez reais), o que representa um aumento de 20,16%, passou de R$ 137.031.420,00 
(cento e trinta e sete milhões, trinta e um mil, e quatrocentos e vinte reais) em 2016 para R$ 
168.734.530,00 (cento e sessenta e oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil, 
quinhentos e trinta reais) em 2017, dentM todas destacamos as Outras Despesas Correntes 
que teve uma variação a maior de 95,51% passou de 8.910.000,00 (oito milhões novecentos 
e dez mil) em 2016 para R$ 17.029.000,00 (dezessete milhões e vinte e nove mil) em 2017. 

A Despesa Realizada no exercício 2017 alcançou o montante de R$ 88.479.817,76 (oitenta 
e oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e 
seis centavos), enquanto que no exercício de 2016 foi de R$ 73.850.240,85 (setenta e três 
milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) 
com um aumento da ordem de 19,81% e se deu principalmente em virtude da variação 
ocorrida em outras despesas correntes que aumentou sozinha 19,68% passou de R$ 
67.888.247,30 (sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta 
e sete reais e trinta centavos) em 2016 para R$ 81.248.001,52 (oitenta e um milhão, 

MOVIMIENTAÇAO DOS CREDITOS ORÇAMENTARIOS 
AN* YRASO 

Dotação Inicial O 6 1'A • - 
[7»Tiii' - - 

(+) Créditos Suplementares 3.300.000,00 14.383.000,00 11.083.000,00 335,85 

(+) Créditos Especiais - - - - 
(-) Anulações de Dotações 3.300.000,00 14.383.000,00 11.083.000,00 335,85 
=) Despesa Autorizada 137.031.420,00 168.734.530,00 31.703.110,00 23,14 

(-) Despesa mpenhada 7 .851.24.,85 88.738.094,03 14.887. ;53,18 20,16 
Tj 
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duzentos e quarenta e oito mil um real e cinquenta e dois centavos) em 2017. 
No que se refere às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, ocorreu uma 

variação à maior na ordem de 21,30%, passou de R$ 5.961.993,55 (cinco milhões, 
novecentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco 
centavos) em 2016 para R$ 7.231.816,24 (sete milhões, oitocentos e dezesseis reais e vinte 
e quatro centavos) em 2017. 

Já a despesa de capital alcançou apenas 1,62% do valor total previsto para o 
exercício gastou no exercício o valor de R$ 258.276,27 (duzentos e cinquenta e oito mil, 
duzentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) com investimentos. 

o 

1.4.2-Ficou em restos a pagar, o montante de R$ 362.847,73 (trezentos e 
sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) 
caracterizados da seguinte forma: 

1.4.3- Processados, no exercício no montante de R$ 20.144,04 (vinte mil, 
cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos), e em exercícios anteriores R$ 15.358,72 
(quinze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), tudo em 
conformidade com os dados registrados nos anexos 13 e 17 da lei 4320/04 e Relação de 
Restos a Pagar Anexo TC-1 0-B (Restos a Pagar Processados), parte integrante desta 
Prestação de Contas, demonstrado no quadro da movimentação do período abaixo. 
Informamos que ao final do exercício de 2017 e em Resto a Pagar Não processados foi 
inscrito o valor de R$ 327.344,97 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e quatro 
reais e noventa e sete centavos) para pagamento no exercício seguinte, conforme pode ser 
comprovado no anexo TC-1 0-A. 

1.4.4 - Cabe mencionar que o valor dos restos a pagar transferidos para o 
exercício seguinte é - 15,19% menor que o recebido do exercício anterior. Houve no período 
um valor a maior 26,36% maior que os pagos no exercício anterior. 

1.4.5 - Verificamos também que o valor dos Restos a Pagar inscritos no 
exercício de 2017 foi - 14,53% menos que os inscritos ao final do exercício de 2016. 

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS APAGAR 

DISCRIMINAÇÃO
2016 VALOR 

2017
VAR% 

Saldo recebido do Período Anterior 366380.16 421.927,15 15,16 

(+)Inscrjc8es - Anew 17 Iai4.320164. 406.568.43 347.489.01 (34,53) 

(4 Baixas) 3MÁM44 406.568,43 15.82 

Panwitos—Azco is Lei 4.320164 198.094.70 250.305.03 26,3 

Cancelarrsxtos—Amxo 15 Lei4.320/64 152.926.74 156.263.40 2,18 

Saldo Para o Exercício Segutnte 421.927,15 362.847,73 (15,19) 
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2- DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA NO EXERCÍCIO 
2017 

DESPESA EXECUTADA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

2.1 Analisando-se os valores do demonstrativo acima verificamos que o montante da 
despesa realizada no exercício de 2017 cresceu 20,16% em relação ao exercício de 2016, 
passou de R$ 73.850.240,85 (setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e 
quarenta reais e oitenta e cinco centavos) em 2016, para R$ 88.738.094,03 (oitenta e oito 
milhões, setecentos e trinta e oito mil, noventa e quatro reais e três centavos) em 2017. 

Constatamos que 99,71% foram da categoria Despesas Correntes e apenas 0,29% 
com Despesas de Capital. 

Das Despesas Correntes, 8,07% foram com Despesas de Pessoal e Encargos 
Sociais, e 91,93% com Outras Despesas Correntes. 

Do quadro acima, conclui-se também que, das despesas executadas, a que mais se 
destacou durante o exercício de 2017 foi a do grupo Outras Despesas Correntes, que da 
totalidade das despesas executadas no exercício correspondem a 91,93% atingindo um 
montante R$ 81.248.001,52 (oitenta e um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, um real e 
cinquenta e dois centavos), representando 91,83% das categorias despesas correntes. 
Merece mencionarmos que deste montante R$ 78.028.802,64 (setenta e oito milhões, vinte 
e oito mil, oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), referem-se a despesas com 
aposentadorias, pensões e encargos sociais, sendo R$ 48.903.245,11 (quarenta e oito 
milhões, novecentos e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) referente 
a aposentadorias, R$ 14.288.304,41 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, 
trezentos e quatro reais e quarenta e um centavos) referente a pensões e R$ e 

ANO ANO í1ç C.t.go.las 
2010 2017 2018 2017 

6901993,66 7.231.016.24 8.07 0.17 21.30 

C. 67,888.24730 01.248.001.62 9103 01.83 1988 

Inveetn4o. - 289.278,27 - 100.00 

-- 
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14.837.253,12 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e três 
reais e doze centavos), referente a outros benefícios previdenciários do RPPS (auxílio-
doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e salário-família), em 2016 esse gasto atingiu 
o montante de R$ 13.320.143,37 (treze milhões, trezentos e vinte mil, cento e quarenta e 
três reais e trinta e sete centavos). 

2.2 - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO 
DE PREVJDÊNCIA SOCIAL 

2.2.1 - No tocante às Despesas Administrativas autorizadas para o ano de 
2017 em conformidade com a lei Orçamentária Anual - LOA n°2.379 de 26 de dezembro de 
2016 e alterações, foi autorizado o montante de R$ 22.518.613,00 (vinte e dois milhões, 
quinhentos e dezoito mil, seiscentos e treze reais), já o montante da despesa administrativa 
efetivamente empenhada em 2017 foi de R$ 10.095.413,95 8.327.726,18 (oito milhões, 
trezentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), ou seja, 
houve um crescimento percentual de 21,23% aproximadamente, vez que no exercício de 
2016 esse valor foi de R$ 8.327.726,18 (oito milhões, trezentos e vinte e sete mil, 
setecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), e representou 44,83% da Despesa 
Administrativa Autorizada para essa rubrica no exercício 2017. 

Em conformidade com a legislação vigente, o valor do limite para a Despesa Administrativa 
em conformidade com a legislação vigente para o exercício de 2017 foi de até R$ 
12.968.626,69 (doze milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis 
reais e sessenta e nove centavos) isto se deu com base no valor das despesas realizados 
no âmbito do Ente Municipal com Remunerações, Subsídios, Proventos e Pensões ano 
anterior com os servidores vinculados ao RPPS que totalizou o montante de R$ 
648.431.334,74 (seiscentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e um mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavo), valor esse 8,51% maior que o 
gasto em 2016 que atingiu o montante de R$ 597.575.425,82 (quinhentos e noventa e sete 
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois 
centavos) valores esses que podem ser constatado junto site do Ministério da Previdência 
Social, daí conclui-se que no exercício de 2017 ocorreu uma sobra (economia) de custeio 
de Despesa Administrativa na ordem de R$ 2:467.080,80 (dois milhões, quatrocentos e 
sessenta e sete mil, oitenta reais e oitenta centavos), valor esse correspondente à 
aproximadamente 19,02% do valor limite permitido para gastos com Despesas 
Administrativas no exercício de 2017 conforme pode ser constatado pelos valores 
constantes no quadro abaixo. 
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Em conformidade com a legislação em vigor essa sobra poderá ter a mesma 
destinação prevista no Parágrafo Único do art. 31 da Lei 404/2010. 

Pelo exposto conclui-se que a Despesa Administrativa incorrida no exercício de 2017 atingiu 
o percentual de 1,62% da despesa com pessoal do exercício anterior, quando em conforme 
lei citada esse percentual poderia ser de até 2%, ou seja, ocorreu uma economia quanto às 
Despesas Administrativas com o custeio do RPPS em termos percentuais no exercício de 
2017 de aproximadamente 0,38% aquém do limite permitido. 

Informamos ainda que, na data de 31/12/2017, existe um saldo financeiro em conta de 
aplicação financeira e conta-corrente de n° 8.808-0 do Banco do Brasil, conta essa 
específica para realização dessa atividade, no montante de R$ 28.403.875,54 (vinte e três 
milhões, cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), 
em fins de 2016, esse valor era de R$ 23.051.266,93 (vinte e três milhões, cinquenta e um 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) conforme extratos 
bancários da referida conta. 

*a4STRATIVO n*EVR9CIM4O NUCAL DO IMEPRÓflO DEPUtToVBuiO.CICIo2tfl6 

LiMITE 

A-REMJNERAÇÂO AUTORIZADO 
SOBRA DOS 2% 

PERÍODO DOS SERVIDORtS ADMN1flAflVk- PERCENTUAL. POR LEI DA DESPESA 
DA DESPESA PORTARIAATIVOS -2015 27 ADMINISTRATIVA INCORRIDA 40212008 E Lei 

40412010 
JANEIRO 56.578.089,69 102.180482 1,24 LXSLSSZBO 429.411,18 

FEVEREIRO 50.347.088,72 614.903,01 1,14 L006S4%37 132.032135 

MARÇO 61.126.088,65 904.518,49 1,15 L034.52%8O 130.003,31 

ABRIL 61.688.903,11 940.340.30 1,82 1.03IS7US 92.037,76 

MAIO 53.636.013,29 829.615,81 1,88 LO70.79i,47 171.025,50 

JUNHO 55.587.748.31 119.814,64 1,29 1.111.75493 392.140,09 

JULHO 53.831.113,08 735.837,89 1,37 107D.622,25 334.984,37 

A008TO 53.142.485,42 634.825,20 1,57 L062S471 227S54,51 r 
SETEMBRO 85.185.958,97 840.185,59 1,51 £115.719,14 275.553,55 

OUTUBRO 53.101.663,61 702.693.53 1,49 1.062.0327 269,139,74 

NOVEMBRO 52.184.024,40 970.492.52 1,86 1.043.68449 73.180,97 

DEZEMBRO 61.243.120,03 1.288.310,93 2.10 £124.262,40 -61.448,53 
TOTAL 646431334j4 10S31.515,89 1,62 12.962.626,69 2.467.080,60 

29 



     

a 
PREFEITURA 

PORTO.  VELHO Cok•TIUSI•D 

   

   

   

   

   

   

   

RELATÓRIO CIRCUJNSTANCIAUO — EXERCÍCIO DE 2017 

     

     

2.2.2 — DA RESERVA TÉCNICA E MATEMÁTICA 

Consiste no montante que a entidade deverá possuir em determinada 
quantidade de anos futuros em recursos financeiros capazes de suportar no futuro os 
benefícios de aposentadorias e pensões de seus segurados, para isso se faz-se 
necessário a Avaliação Atuarial que é o instrumento capaz de mensurar esses valores. 

A Avaliação Atuarial do IPAM é elaborada com base em cálculos 
matemáticos e estatísticos, cuja finalidade é mensurar a real situação do Ente 
Previdenciário em especial os seus aspectos econômicos e financeiros, apontando se o 
órgão está em situação financeira suficientemente equilibrada para atender aos objetivos a 
que se destina, que é o de arcar com o custeio dos planos previdenciários e assistenciais 
de seus segurados e dependentes. 

Cabe lembrar que a Avaliação Atuarial, no exercício de 2017 foi elaborada por PEMCAIXA, 
sob a responsabilidade do atuário Adilson Moraes da Costa devidamente cadastrado sob n° 
MIBA 1.032 MTEIRJ. 

Referente ao exercício de 2017 vedfica-e no Balanço Patrimonial — Anexo 

14 da Lei 4.320/64, que consta um Saldo Financeiros vinculados às ações previdenciárias 
no montante de R$ 567.905.885,42 (quinhentos e sessenta e sete milhões, novecentos e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) ou seja, um valor 
15,41% maior que o saldo final do exercício 2016 que era de R$ 492.091.040,87 
(quatrocentos e noventa e dois milhões, noventa e um mil, quarenta reais e oitenta e sete 
centavos). 

O valor do Passivo Não Circulante que em sua totalidade refere-se às 
provisões matemáticas previdenciárias, aumentou de R$ 137.155.192,68 (cento e trinta e 
sete milhões, cento e cinqüenta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito 
centavos) em fins de 2016 para R$ 590.423.016.73 (trezentos e trinta e nove milhões, 
seiscentos e cinqüenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos resultando em uma variação aumentativa na ordem de 330,47% em relação ao 
saldo do exercício anterior, e isso se deu em virtude da contabilização das Provisões 
Matemáticas Previdenciárias (data base 31/12/2016), compreendendo o período entre 
01/01/2016 a 31/12/2016 conforme Relatório Atuarial de conformidade o quadro das 
provisões matemáticas previdenciárias às folhas 89 do Cálculo Atuarial Anexo 9. 
Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS n°. 916/03) - Fundo de Capitalização o 
que faz parte integrante desta Prestação de Contas. 
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3— DO BALANÇO FINANCEIRO 

3.1 - O saldo Financeiro Disponível recebido do exercício anterior transferido para o 
exercício 2017 foi de R$ 492.177.355,95( quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e 
setenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), dos 
quais R$ 2.981.809,61 (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e nove reais 
e sessenta e um centavos) em contas de Bancos Contas Movimento, R$ 489.109.231,26 
(quatrocentos e oitenta e nove milhões, cento e nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte 
e seis centavos) em contas de Aplicações Financeiras, e R$ 86.315,08 (oitenta e seis mil, 
trezentos e quinze reais e oito centavos) em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, 
conforme se pode constatar no Anexo 13 da Lei 4320/64. 

3.2 - O saldo Financeiro Disponível, transferido para o exercício seguinte é de R$ 
567.992.200,50 ( quinhentos e sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e dois mil, 
duzentos reais e cinqüenta centavos), dos quais R$ 1.271.768,75 (um milhão, duzentos e 
setenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em contas 
de Bancos Contas Movimento, R$ 566.634.116,67 (quinhentos e sessenta e seis milhões, 
seiscentos e trinta e quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) em 
contas de Aplicações Financeiras, e R$ 86.315,08 (oitenta e seis mil, trezentos e quinze 
reais e oito centavos) em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, demonstrando um 
acréscimo positivo no ano de 2017 da ordem de 15,40% aproximadamente, 
comparativamente ao saldo recebido do exercício 2016. 

Entre os valores do demonstrativo acima merece destacarmos as Receitas Extra-
orçamentárias, que no período teve uma majoração de ordem de 728,37% e as Despesas 
Extra-orçamentárias que também sofreram uma majoração de 885,71%, enquanto que as 
Receitas Orçamentárias cresceram 2,00% e as Despesas Orçamentárias cresceram 
20,16%. 

Variação 
2016 2017 Variação em R$ % 

j*JEILtí.fl.fli!Y41I; '1__-__:»$ 10M5111 io 

(+) Receita Extra-orçamentária 38.547.389,12 319.315.836,27 280.768.447,15 728,37 

TOTAL 598.548.500,96 977.290.710,97 378.742.210,01 63,28 

(-) Despesas Orçamentárias 73.850.240,85 88.738.094,03 14 887 853,18 20,16 

(-) Despesas Extra-orçamentálias 32.520.904,16 320.560.416,44 288.039.512,28 885,71 

[rjnfli !}2li 1 1 

TO AL 598.548.500,96 977.290.710,97 378. 42.210,01 63,28 
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4- DO BALANÇO PATRIMONIAL 

O valor total do Ativo e do Passivo no exercício de 2017, alcançou um montante de 
610.817.870,98 (seiscentos e dez milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e setenta 
reais e noventa e oito centavos) contra o valor de R$ 543.464.863,73 (quinhentos e 
quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três 
reais e setenta e três centavos) em 2016, com uma Variação de R$ 67.353.007,25 (sessenta 
e sete milhões, trezentos e cinqüenta e três mil, sete reais e vinte e cinco centavos) que em 
termos percentuais corresponde a um aumento de 12,39% a maior em relação ao montante 

TITULOS 2016 VALORES 2017 Variação em R$ VARIAÇÃO ¶4 

Cabca e Equlv. De Caixa 492.091.040,87 567.905.885,42 -- 75.814.844,55 - - 15,41 
Empréstimos o financiamentos 182.345.00 182.345,00 - - 
Adiantamentos Concedidos 8.287,47 6.957,48 (1.329.99) (16,05) 
Desp.Rest. E Valores Vlnc. 86.315,08 86.315,08 - 
Outros Creds. E Valores a Receber 67.319,48 67.319,48 - - 
Estoques 18.026,61 24.204,97 6.178,36 34,27 

Sub-Total 492.453.334,51 568.273.027,43 75.819.692,92 15,40 

Bens Móveis 890.866,13 1.149.142,40 258.276,27 28,99 
Bens Imóveis 1.373.786,45 1.373.786,45 - - 
(Deprec,Amort. eExautão) - (183.041,75) (183.041,75) 100,00 
Demais Creditos e Valores L.Prazo 5.162,51 5.162,51 - - 

Sub-Total 2.269.815,09 2.345.049,61 75.234,52 3,31 
i'''i  

Passivo Real a Descoberto - - - - 

Sub-Total - - - - 

- UlLijrl - - 
Resp. por Valores, Títulos Bens 48.741.714,13 48.741.714,13 - - 

Sub-Total 48.741.714,13 40.199.793,94 (8.541.920,19) (17,52) 

Pessoal a Pagar - 199,29 199,29 (100,00) 
Fornecedores 15.358,72 35303,47 19.944,75 129,86 
Valores Restituíveis 569.508,96 565.494,89 (4.014,07) (0,70) 

Sub-Total 584.887,68 600.997.65 18.129,97 2,76 

Prov. Matem. Prev.A Longo Prazo 137.155.192,68 590.423.016,73 453.267.824,05 330,48 

Sub-Total 137.155.192,68 590.423.016,73 453.267.824,05 330,48 

.- ... .. ...-.: .... .-- 
Resultados Acumulados 356,983.089,24 (20.405.937,34) 377.389.026,58) (105,72) 

Sub-Total 358.983.089,24 (20.405.937,34) (377.389.026,58) -- (105.72) 
T [ir Í1I t Lii 

Valores, T(ts. o Bens Sob Resp. 48.741.714.13 40.199.793,94 (8.541.920,19) (17,52) 
Sub-Total 48.741.714,13 40.199.793,94 (8.541.920,19) (17,52) 
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do exercício anterior. 

O saldo do Ativo Financeiro Líquido ao final do exercício de 2016 consistia no montante de 
R$ 491.592.488,27 (quatrocentos e noventa e um milh, quinhentos e noventa e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), já no exercício findo em 
31/12/2017 esse valor aumentou para o montante de R$ 567.391.202,80 (quinhentos e 
sessenta e sete milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e dois reais e oitenta 
centavos), ou seja teve um aumento da ordem de 15,41%. 

Observa-se que a Situação do Patrimônio Líquido do Fundo sofreu uma Redução passou 
de R$ (+) 356.983.089,24 (trezentos e cinq6uenta e três milhões, novecentos e oitenta e três 
mil, oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e fins de 2016 para um saldo negativo de 
R$ (-) 20.405.937,34 (vinte milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e trinta e sete 
reais e trinta e quatro centavos), em fins 2017, ou seja teve uma variação negativa de 
105,72% e em reais de R$ 377.389.026,58 (trezentos e setenta e sete milhões, trezentos e 
oitenta e nove mil, vinte e seis reais e cinqüenta e oito centavos), e se deu em 
exclusivamente por conta das provisões matemáticas previdenciárias ocorridas no exercício 
de 2017 em virtude do Anexo 9, Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS 
no. 916103) folhas 89, da Avaliação Atuarial de 2017 de 31/12/2017, data base 31/12/2016 
que resultou em um montante de Variações Patrimoniais Diminutivas (provisões) de R$ 
453.267.824,05 (quatrocentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) a maior que as Variações Patrimoniais 
Aumentativas (reversões) quando da contabilização do demonstrativo acima citado. 

5- DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
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Aposentadorias e Reformas 
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SUPER VIT/D FICIT 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO — EXERCÍCIO DE 2017 

ESPECIFICAÇÃO ANO 2016 ANO 2017 
Var. % 

VALOR VALOR 

(rr 

Contribuições Sociais 111.249.202,57 111.366.076,42 0,11 

Remuneração de Depósitos Banckios 49.840.670,61 51.085.851,10 2.50 

VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCOP. DE PASSIVOS 114.234,12 10.804.626,10 9.358,32 

Reavalição de Ativos 467,55 -100.00 

Reversão ded Redução a Valor Recuperável 113.766,57 10.804.626,10 

Kw o 

Reversão de Provlsõeseajustes de Perdas 1.648 .622 .375 ,42 2.500.120.962,80 51.65 

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.454.202,38 3.345.591,23 130,06 

Remuneração a Pessoal 5.234.009,22 6.107.625,16 16,69 

Encargos Patronais 591.326,82 879.797,02 45,78 

øutrasVariações PatrimoniaisDiminutivas 244.394,06 36,30 

38.397.402,53 48.903.245,11 27,36 

Pensões 12.753.354,31 14.288.304,41 '2,04 

Outros Benefícios Prevideadários e Assistenciais 13.320.143,37 14.837.253,12 11,39 
r .. 

Uso de Materiais de Consumo 44.356,45 48.217,41 8,70 

Serviços 2.024.775,33 2.456.278,69 21,31 

Depreciação 183.041,75 100,00 

Contribuições 322.201,07 

Incentivos 58.845,60 103.972,35 76,69 

VPD de Constituição de Provisões 759.206,55 2.953.388.786,85 388.909 .92 

206.641,05 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1.440.210.455,61 .99.99 

Execução Orçamentária Delegada 957,42 100,00 

Reavailação, Redução aVr. Recup. E AjusateP/ Paerda 867.930,87 3.822.981,18 340,47 

Perdas com Alienação 8.336.617,83 500,00 

Perdas Involuntárias 22.760,66 -500,00 

296.815.850,22 (377.406.249.41) -227,15 
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5.1 - As Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da Lei 
4.320/64 deve evidenciar as alterações ocorridas no Patrimônio do Ente. Observamos que 
do resultado das Variações Patrimoniais Aumentativas que atingiu o montante de R$ 
2.676.723.107,65 (dois bilhões, seiscentos e setenta e seis milhões, setecentos e vinte e 
três mil, cento e sete reais e sessenta e cinco centavo) e das Variações Patrimoniais 
Diminutivas de R$ 3.054.129.357,06 (três bilhões, cinqüenta e quatro milhões, cento e vinte 
e nove mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e seis centavos) resultou em um Déficit da 
ordem de R$ 377.406.249,41 (trezentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e seis mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), quando no exercício anterior 
(2016) ocorreu um superávit de R$ 296.815.850,22 (duzentos e noventa e seis milhões, 
oitocentos e quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais e vinte e dois centavos),ou seja, a 
situação do Patrimonial Líquida do Fundo de Previdência Social com esse resultado a 
situação patrimonial passou para uma situação patrimonial negativa da ordem de (-) 
20.405.937,34 (vinte milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e trinta e setè reais e 
trinta e quatro centavos) conforme pode ser verificado no Anexo 14 da Lei 4.320/64 do 
exercício de 2017. e se deu em função das Variações Patrimoniais Diminutivas superarem 
as Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R$ 377.406.249,41 (trezentos e 
setenta e sete milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e um centavos) do quadro acima na rubrica superávit/déficit. 

5.2 - DO RESULTADO PATRIMONIAL: 

Esta conta representa ao final do exercício, o Resultado Patrimonial do Fundo 
de Previdência Social do Instituto, no caso em exame demonstra um Déficit no exercício em 
análise de R$ R$ (-) 377.406.249,41 (trezentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e 
seis mil, duzentos e quarenta e nove-  reais e quarenta e um centavos) que provocou uma 
situação Patrimonial Líquida (-) 20.405.937,34 (vinte milhões, quatrocentos e cinco mil, 
novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), correspondente à diferença das 
Variações Patrimoniais Aumentativas que atingiu o montante de R$ 2.676.723.107,65 (dois 
bilhões, seiscentos e setenta e seis milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e seta reais 
e sessenta e cinco centavo) e das Variações Patrimoniais Diminutivas de R$ 
3.054.129.357,06 (três bilhões, cinqüenta e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, 
trezentos e cinqüenta e sete reais e seis centavos) no exercício de 2017, o qual está 
perfeitamente demonstrado nos Anexo 14 e 15 da Lei 4.320/64 e demonstrativos acima. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Diretoria do IPAM, no exercício em análise constituída por Ivan Furtado de 
Oliveira, Diretor-Presidente, Noel Leite da Silva - Coordenador Administrativo-Financeiro, 
procurou trabalhar ainda que com grandes dificuldades no que se refere ao quadro de 
servidores, como sempre fez, com total empenho de toda Diretoria e colaboradores no 
sentido de melhor cumprir com as obrigações institucionais e legais, no intuito de bem gerir 
os recursos do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Porto Velho - 
IPAM. 

Nesse sentido não tem medido esforços possíveis e necessários para atingir 
um grau elevado de excelência no que se refere ao atendimento aos seus segurados, 
procurando sempre respeitar os direitos dos seus beneficiários segurados e dependentes, 
procurando sempre maximizar os resultados e zelar pelos direitos previdenciários destes, 
vislumbrando no futuro a possibilidade de que possa continuar a garantir essas conquistas 
para todos, resultado de longos anos de trabalho e de dedicação ao Município de Porto 
Velho. 

Para isso, sempre adotou uma política no sentido de que possamos em um 
período que sabemos será longo, mas continuamente bem gerir os recursos do Fundo no 
sentido de alcançar o tão almejado Equilíbrio Atuarial. 

Neste relatório, procuramos retratar todos os fatos relevantes ocorridos na 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do período em estudo, da forma mais 
transparente possível e com o maior grau de objetividade, procurando propiciar uma melhor 
análise interpretativa da gestão, com um posterior parecer dos senhores conselheiros desta 
Egrégia Conte de Contas do Estado de Rondônia, que contamos ser favorável no sentido da 
aprovação das contas ora apresentadas. 

Porto Velho, 31 de dezembro de 2017. 

Dir or presidente 
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PORTO VELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-IPAM 

ANEXO TC-28 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

UNIDADE: divisão de Contabilidade 

RESPONSÁVEL: Obsmar Ozéias Ribeiro 

CPF: 749.911.752-91 

RG: 774.707 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP-RO 

DATA DE NASCIMENTO: 17/09/1984 

FUNÇÃO: Contador 

CARGO EFETIVO: Assistente Administrativo 

DOC. NOMEAÇÃO: Portaria 155/2017 de 08/03/2017 

DOC. EXONERAÇÃO 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua México, 1191 Nova Porto Velho. 

FONE: 992416540 

ENDEREÇO COMERCIAL: Av. LourençQ Antônio Pereira Lima, 2774 - Bairro 

Embratel - Porto Velho -RO 

FONE: 3211-8164 

Porto Velho, 31/12/2017 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORE,S DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-IPAM 

ANEXO TC-28 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

UNIDADE: Presidência 

RESPONSÁVEL: Ivan Furtado de Oliveira 

CPF: 577.628.052-49 

RG: 28.440.756-1 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP-SP 

DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1978 

FUNÇÃO: Diretor Presidente 

CARGO EFETIVO: Confiança 

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto n2  1087/1 de 06/03/2017. 

DOC. EXONERAÇÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Amazonas,  1239 - Apto. 1001 - Bairro N. S. 

das Graças - Porto Velho-RO 

FONE: 984573131 

ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Lourenço Antônio Pereira Lima, 2774 - Bairro 

Embratel - Porto Velho -RO 

FONE: 3211-8151 

Porto Velho, 31/12/2017 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-IPAM 

ANEXO TC-28 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

UNIDADE: Coordenadoria Administrativa e Financeira 

RESPONSÁVEL: Noel Leite da Silva 

CPF: 520.952.232-68 

RG: 647 ORGÃO EXPEDIDOR: CRE -RO 

DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1982 

FUNÇÃO: Coordenador Administrativo e Financeiro Atual 

CARGO EFETIVO: Comissionado 

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto 1088/1 de 06/03/2017 

DOC. EXONERAÇÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Rio Madeira, 5064, Apto. 107 - Bloco 01, 

Bairro Nova Esperança - Porto Velho-RO 

FONE: 984314545 

ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Lourenço Antônio Pereira Lima, 2774 - Bairro 

Embratel - Porto Velho -RO 

FONE: 3211-8164 

Porto Velho, 31/12/2017 



22103/2018 Certidão de Regularidade Profissional 

o 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÕNIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA certifica que o(a) 
profissional identificado(a) no presente documento.encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME OBSMAR OZEIAS RIBEIRO 
REGISTRO RO-009378/0-4 
CATEGORIA CONTADOR 
CPF 749911.752-91 

A presente CERTIDÃO não quita nem hivalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: PORTO VELHO, 22.03.2018 as 14:17:06. 
Válido até: 20.06.2018. 
Código de Controle: 38488. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o sito do CRCRO. 

https://servicos.crcro.org.br/scripts/sql_consuItav03RO.dll/(ogtn 111 
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Telefone: (69) 3211-8151 

Email: ipam(ipam.ro.gov.br  Site: www.ipam.ro.gov.br  

. 

*Na 
PREFEITURA 

PORTO VELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO 

- EXERCÍCIO DE 2017 - 

o 

Porto Velho/RIO - 2018 



Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, n° 2774 - Bairro Embratel 
CEP 76.820-8 10 - Porto Velho - Rondônia 

CNPJ:. 34.481.804/0001-71 
Telefone: (69) 3211-8151 

Email: ipam@ipam.ro.gov.br  Site: www.ipam.ro.gov.br  

*Mk 
PREFEITURA 

PORTO VELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO- IPAM 

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO 

- EXERCÍCIO DE 2017 - 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Elaborado pela Controladona Geral do Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores do . Município de Porto Velho/RO. 

. 



o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM PORTOVELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

• Dados da Entidade: 

Nome: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM 

CNPJ: 34.481.804/0001-71 

Endereço: Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, n° 2774, Bairro: Embratel, Cidade: Porto 

Velho/RO, CEP: 76.820-810 

Autarquia Vinculada a Secretaria Municipal de Administração; 

Natureza Jurídica: Administração Indireta; 

Objetivo: Previdência Social e Assistência Médica; 

Regime: Próprio. 

. Período: 

01/01/2017 a 31/12/2017 

• Gestor Responsável no exercício de 2017: 

Nome: Ivan Furtado de Oliveira, CPF: 577.628.052-49 

• Responsável Controle Interno no exercício de 2017: 

Nome: Cana de Freitas Jacarandá. CPF: 701.833.252-49 

• Coordenador Administrativo e Financeiro no exercício de 2017 

Nome: Noel Leite da Silva, CPF: 520.952.232-68 

• Divisão de Contabilidade no exercício de 2017 

Nome: Obsmar Ozéias Ribeiro, CPF: 749.911.752-91, CRC-RO 9378/0-4 
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INTRODUÇÃO 

A Controladoria Geral do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho foi criada através da Lei Complementar n° 706 de 28.12.2017. No ano de 

2017 e anteriores, o papel de controladoria interna era exercido pela Auditoria Administrativa, 

Financeira e Contábil, a qual fora extinta na mesma lei. 

A Estrutura da Controladoria ficou assim distribuída: 

1 

O objetivo do presente relatório é verificar os atos praticados no âmbito do IPAM, com 

avaliação de ordem contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional, quanto à 

legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, 

efetividade, publicidade e transparência. 

Com esse intuito, foi realizado o levantamento de dados, a verificação das despesas e os 

procedimentos internos executados, além das demonstrações contábeis da entidade no período, de 

modo a avaliar a eficiência e eficácia dos mesmos. 

Nesses aspectos, procurou-se, durante o ano de 2017, aperfeiçoar a prestação de serviços 

internos e externos, sendo incisivos e exigentes quanto à necessidade de planejar a programação 

financeira e a realização dos desembolsos, preservando a legalidade e também garantindo a 

legitimidade dos processos. 

A postura da Controladoria foi a de atuar de forma integrada, visando o cumprimento dos 
01 programas e metas, atendendo toda a legislação que rege a matéria, acompanhando de forma prévia, 

concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção 

de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do 

Quantidade Cargo Situação 

01 Controlador Geral Ocupado 

01 Secretário da Controladoria Vago 

01 Chefe da Divisão de Controladoria de Previdência Vago 

01 Chefe da Divisão de Controladoria de Assistência Ocupado 
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respeito às políticas da administração, zelando também pela gestão otimizada dos processos desta 

administração. 

Portanto, com base nos exames realizados e com as informações que vieram ao nosso 

conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, segue relatório, no qual contém 

a descrição da situação encontrada, os comentários sobre as inconformidades e as recomendações 

com as medidas adotadas e a adotar para corrigir e prevenir a reincidência das falhas, visando o 

aprimoramento dos controles internos, a redução de custos e o melhoramento das práticas contábeis 

e administrativas. 

1 
Assim, em detrimento as orientações contidas no artigo 9°, inciso III da Lei Complementar 

n° 154/96, adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o Relatório de 

Regularidade da Auditoria, referente ao exercício de 2017. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Objetivando uma análise a luz da legislação, essa unidade de controle interno procurou 

acompanhar os repasses financeiros oriundos das receitas de retenção dos proventos dos servidores, 

assim como os repasses advindos das obrigações patronais, referente aos beneficios previdenciários 

e assistência médica, efetuados pelo poder executivo e legislativo, principalmente aqueles débitos 

o confessados para o cumprimento da Lei que legalizou o pagamento em parcelas. 

Acompanhamos também, a execução orçamentária no que diz respeito à adequação aos 

limites impostos pela Lei de Responsabilidade, no tocante ao enquadramento dos gastos com 

pessoal que tem como limite máximo 54% da receita efetivamente arrecadada no ato da 

consolidação dos gastos do poder executivo. 

No decorrer do exercício, procuramos eliminar as dúvidas, orientando os responsáveis pelos 

setores envolvidos diretamente com as áreas afins, com o principal objetivo de conscientizá-los para 

o cumprimento dos princípios que rege a administração pública, que são: legalidade, legitimidade, 
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eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e 

transparência. 

As análises desenvolvidas nos balanços das unidades orçamentárias: Fundo de Previdência e 

Fundo de Assistência Médica ocorreram no setor da Contabilidade, e no decorrer do exercício 

realizamos exames complementares por amostragem nas extensões julgadas necessárias, com 

objetivo de emitir e receber opiniões sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, 

principalmente nos setores que necessitam de maiores orientações para posterior aplicabilidade dos 

ensinamentos da legislação que pertinente à matéria. 

O principal objetivo das opiniões fornecidas e recebidas tem por finalidade, fomentar 

mecanismo com o intuito de agregar conhecimento no desenvolvimento e adaptação de novos 

critérios para que possa dá celeridade as principais funções lhes atribuídas. 

2. DOS PROCEDIMENTOS 

Os procedimentos de auditoria utilizados para a obtenção dos dados colhidos das peças 

contábeis foram os abaixo elencados: 

1. Verificação da realização e evolução da receita efetivamente arrecadada nos exercícios 

de 2016 e 2017; 

2. Verificação da fixação e execução orçamentária, nos exercícios de 2016 e 2017; 

3. Verificação da realização e evolução da despesa efetivamente executada nos exercícios 

de 2016 e 2017; 

4. Verificação do Déficit e/ou Superávit de execução orçamentária da receita e despesa; 

5. Comparativo e verificação dos saldos financeiros disponíveis; 

6. Conferência e adoções de medidas, para a localização e regularização dos bens 

patrimoniais; 

7. Conferência do saldo Patrimonial. 
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3. LEGISLAÇÕES QUE SUBSIDIARAM OS TRABALHOS REALIZADOS 

1. Constituição Federal; 

2. PPA, LDO E LOA; 

3. Lei Complementar n° 4.320/64; 

4. Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000; 

5. Instrução Normativa n° oi 3/2004 e suas alterações-TCER; 

6. Lei Federal de Licitações n° 8.666/93 e suas alterações. 

7. Lei n° 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação 

4. FUNDO DE PREVIDÊNCIA 

4.1 Comparativos das receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios de 2016 e 2017 

No exercício financeiro de 2016, o fundo de previdência obteve uma arrecadação de Receita 

oriunda do FUNDO 1 (FUNDO FINANCEIRO) das contribuições de 11% (por cento) retido do 

servidor e 11 ,% (por cento) da contribuição patronal e no FUNDO II (FUNDO CAPITALIZADO) 

das contribuições de 11% (por cento) retido do servidor e 14,36% (por cento) da contribuição 

patronal no montante de R$ 162.544.075,56 (Cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e quarenta 

e quatro mil, setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em 2017, registrou-se uma 

arrecadação de R$ 165.797.518,75 (Cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e noventa e sete 

mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), havendo um aumento da receita 

realizada na ordem de 2,001%. 

Os Parcelamentos efetuados entre o Município de Porto Velho e Câmara dos Vereadores e o 

IPAM, estão sendo rigorosamente repassados ao Fundo de Previdência Social, os quais no ano de 

2017 atingiram um montante de R$ 6.890.829,72 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos 

e vinte e nove reais e setenta e dois centavos). 
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Conforme verificação nos registros da contabilidade, podemos observar que houve o 

acompanhamento mensal por parte da administração dos repasses desses recursos. 

4.2 Comparativos da fixação e execução do orçamento dos exercícios de 2016 e 2017 

Em 2016 fixou-se um orçamento na ordem de R$ 137.031.420,00 (Cento e trinta e sete 

milhões e trinta e um mil e quatrocentos e vinte reais), e em 2017 fixou-se o orçamento em 

R$168.734.530,00 (Cento e sessenta e oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos 

trinta reais), havendo um acréscimo de previsão orçamentária de 23,14%. 

As execuções orçamentárias destes exercícios se proporcionaram na seguinte ordem: As 

execuções orçamentárias de 2016 foram de R$ 73.850.240,85 (Setenta e três milhões e oitocentos e 

cinquenta mil e duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) em 2017 foi executado o 

orçamento de R$ 88.738.094,03 (Oitenta e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, noventa e 

quatro reais e três centavos) havendo um acréscimo na execução orçamentária entre os exercícios 

em comentários de 20,16%, que destaca-se em função de novas aposentadorias, pensões e ajustes 

destes beneficios através de causas impetradas em juízo. 

Justificativa: O aumento supracitado se deve em função de novas aposentadorias, pensões e 

ajustes destes beneficios através de causas impetradas em juízo. 

4.2 Comparativos das Despesas realizadas em 2016 e 2017 

No exercício financeiro de 2017, o Fundo de Previdência Social, realizou despesas com: 

Aposentadorias, Pensões, Auxilio Reclusão, Pessoal e encargos sociais, totalizando em Despesas 

empenhadas o montante de R$ 88.738.094,03 (Oitenta e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, 

noventa e quatro reais e três centavos) e que em confronto com as despesas de 2016, oriundas das 

mesmas fontes de recursos que totalizaram o montante de R$73.850.240,85 (setenta e três milhões, 

oitocentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), havendo um 

aumento nas despesas na ordem de 20,16%. 
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Justificativa: O aumento nas despesas se deu em função de novas aposentadorias, pensões e 

ajustes destes benefícios através de causas impetradas em juízo. 

4.3 Superávit o entre receita efetivamente arrecadada e despesa realizada no exercício 

A receita efetivamente arrecadada neste exercício foi mais eficiente do que a despesa 

realizada, que conforme os registros arrecadou-se R$ 165.797.518,75 (Cento e sessenta e cinco 

milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

1	 enquanto que a despesa efetivamente executada foi de R$ 88.738.094,03 (Oitenta e oito milhões, 

setecentos e trinta e oito mil, noventa e quatro reais e três centavos), ocorrendo um superávit de 

execução na ordem de 53,4% nas situações apresentadas, evidenciando com isso, uma 

empregabilidade dos recursos com responsabilidade e compromisso com os ativos dos segurados. 

4.4 Comparativo dos saldos financeiros disponíveis 

Em 2016, o saldo financeiro disponível recebido do exercício anterior, transferido para 2017 

foi de R$ 492.177.355,95 (quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e setenta e sete mil, 

trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), e o saldo financeiro transferido para 

o exercício seguinte é de R$ 567.992.200,50 (quinhentos e sessenta e sete milhões novecentos e 

noventa e dois mil duzentos reais e cinquenta centavos) obtendo-se uma variação de 15,40%, este 

acréscimo financeiro, tem suporte nos rendimentos das aplicações financeiras resultados 

satisfatórios mediante aos trabalhos e cuidado do gestor com manuseio dos bens patrimoniais do 

ente. 

4.5 Conferência e orientação para identificação dos restos a pagar 

Após constatados como sendo credores do IPAM, com obrigações cumpridas, notas fiscais 

certificadas pela comissão designada para estes fins, relacionou-se e inscreveu-se como sendo 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, originou-se dos contratos em execução conforme 

o * 
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orienta as normatizações baixadas pelo poder executivo, dos critérios para o encerramento do 

exercício, e para tanto, registrou-se nesta conta a inscrição de R$ 327.344,97 (Trezentos e vinte e 

sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), que vai devidamente 

registrado no anexo 17- Divida Flutuante apensada na prestação de contas. 

4.6 Conferência e adoções de medidas para a localização e regularização dos bens 

patrimoniais 

Em 2017, a administração atendendo as orientações pertinentes a administração pública, 

designou através da portaria n°467/2017 uma comissão com a finalidade de levantar, acompanhar e 

avaliar os bens patrimoniais do IPAM, bem como realizar o trabalho de reavaliação dos bens 

móveis, para fins de inventário do final do exercício, cumprindo os ditames das legislações. 

Conforme Instrução Normativa n° 005/2015, a qual instituiu procedimentos de depreciação e 

avaliação dos bens móveis e da inserção de taxas de depreciação e registro de lançamento contábil, 

padronizados no âmbito dos órgãos e unidades administrativas do Município de Porto Velho, 

havendo em seus anexos específicos fatores para a realização da reavaliação de bens como: 

classificação do estado :Físico do bem (EC), período de utilização do bem (PUB), período de vida 

útil futura do bem (PVF) e pesquisa de preço de mercado, com a ajuda dos servidores da Divisão de 

Contabilidade deste Instituto, foi possível a execução da reavaliação de todos os bens móveis 

inseridos no acervo Patrimonial do IPAM. 

Desta feita, o Valor dos Bens Móveis do Fundo de Previdência Social reavaliados no 

exercício de 2017 ficou no valor de R$ 1.149.142,20 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, cento 

e quarenta e dois reais e vinte centavos), verificamos que não houve baixa de bens. Ocorreram 

aquisições no valor de R$ 258.276,27 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis 

reais e vinte e sete centavos). A Comissão de Inventário informou dos bens móveis inservíveis para 

serem baixados do acervo patrimonial 

RECOMENDAÇÕES: 
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a) Recomendamos que haja melhor acompanhamento do setor de Patrimônio, com relação ao 

inventário, através do sistema informatizado "PP". 

b) Recomendamos que sejam atualizados todos os termos de responsabilidade, os quais 

deverão ser devidamente assinados pelos chefes. 

c) Recomendamos que seja procedida a imediata baixa dos bens móveis declarados como 

inservíveis. 

4.7 Conferência do saldo patrimonial 

No exercício de 2016 o saldo patrimonial que obedeceu ao título de Ativo Real Líquido, teve 

seu registro na ordem de R$ 494.723.149,60 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, setecentos e 

vinte e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos). No atual exercício este saldo 

patrimonial importou R$ 570.618.077,04 (quinhentos e setenta milhões, seiscentos e dezoito mil, 

setenta e sete reais e quatro centavos), obtendo um acréscimo de 15,34% , esta crescente justifica-se 

devido aos colaboradores que obtiveram suas importantes parcelas de contribuição para o controle 

de repasses mensais. 

5. RECOMENDAÇÕES 

Todas as recomendações apresentadas acima visam aprimorar os sistemas de controle interno 

deste Instituto, clamando por um serviço público mais eficiente e transparante, permitindo uma 

visão gerencial, estabelecendo procedimentos claros e definidos e impondo um controle preventivo, 

com intuito de assegurar maior proteção ao patrimônio e melhorar a qualidade das informações. 

Ressaltamos que diversas recomendações de cunho administrativo, emanadas por esta 

Controladoria no decorrer do ano de 2017 estão sendo cumpridas, bem como várias ações para 

aprimoramento das atividades já estão sendo implantadas no ano de 2018, como exemplo a criação 

do Manual de Procedimentos Administrativos (fluxogramas), licitação para novos sistemas de 
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Previdência e Assistência, os quais proporcionarão a agilidade nos processos e a informatização dos 

procedimentos, criação de um novo portai transparência, entre outros que serão demonstrados na 

prestação de contas de 2018. 

6. CONCLUSÃO 

Com fulcro nas análises realizadas nos aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial, 

diríamos que os Balanços refletem com a realidade, inspirando total confiança no aspecto legal de 

seus registros, e atendendo os princípios legais da contabilidade, demonstrando com evidencia as 

contas analíticas e sintéticas de modo a coincidir com plano de contas adotado pelo TCER, bem 

como atendendo as normas legais quanto à execução do orçamento. 

Por fim este Controle Interno é favorável a homologação da Prestação de Contas do 

exercício de 2017. 

É o relatório. 

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017. 
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ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE 

PORTO VELHO. 

Período: EXERCÍCIO DE 2017 

CERTIFICADO DE AUDITORIA 

Procedemos aos exames julgados necessários por amostragem referente ao exercício de 2017 nos 

atos de gestão do IPAM, constatamos de forma geral, que foram cumpridas as normas legais, em 

especial o processamento de execução orçamentária e financeira. 

Assim, considerando que nos exames efetuados no relatório, não foram evidenciadas 

impropriedades ou irregularidades que comprometessem a gestão do ordenador de despesa e demais 

responsáveis. Diante deste diapasão, somos de parecer favorável que os dados apresentados e 

registrados nas peças contábeis da prestação de contas de 2017, estão de acordo com a legislação 

vigente, sendo que as nossas recomendações surtiram efeitos positivos no âmbito das normas 

vigentes, para o desempenho satisfatório das ações e cumprimentos de metas da administração. 

Porto Velho, 31 de dezembro de 2017 
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PREFEITURA 

PORTO VELHO 
CONS T RUINDO PROGRESSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORA RESPONSÁVEL. 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

UNIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM. 

RESPONSÁVEL: CARLA DE FREITAS JACARANDÁ 

CPF: 701.833.252-49 

RG: 557.336 SSP/RO 

DATA DE NASCIMENTO: 14/02/1981 

FUNÇÃO: CONTROLADORA 

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, n° 2774 - Bairro Embratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia 

CNPJ:. 34.481.804/0001-71 
Telefone: (69) 3211-8151 

Email: ipam(ipam.ro.gov.br  Site: www.ipam.ro.gov.br  
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM PORTOVELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

DECLARAÇÃO 

Declaro ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e a quem possa interessar, que tomei 

conhecimento do Relatório de encerramento do exercício de 2017, elaborado pela 

Controladoria Geral deste Instituto, estando por tanto, ciente das recomendações e 

orientações informadas pelo controle interno desta Autarquia, e na qualidade de gestor 

determinei aos setores envolvidos que atentem para as orientações, tanto deste órgão de 

controle interno, assim como as dos controles externos, sempre buscando cumprir os ditames 

das legislações, que respaldam as obrigações com o trato na coisa pública. 

Porto Velho, 31 de dezembro de 2017 

IVAN FU '1IW) E OLIVEIRA 

etor Presidente IPAM 

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, n° 2774 - Bairro Embratel 
CEP 76.820-8 10 - Porto Velho - Rondônia 

CNPJ:. 34.481.804/0001-71 
Telefone: (69) 3211-8151 

Email: ipamipam.ro.gov.br  Site: www.ipam.ro.gov.br  



O O) U) N N 
N 0) N cli N 
N co (0 (0 
ri O ri N N 
co N- L€) 
0) N- N co co 
N ri 0) U) LI) 

C') N- N em 
co N LI) 
co r- cc 

ri 

Na) N 
(00 CM 
4o á 
Ori N 
0)0) ('.1 
0)0) co 
(00 coo 
co 

D
es

pe
sa

  

ti) 
w c 

-z E ow cts 

o 

(-9 w E 
o, 

w< U) a) tu) 
E0w E Ro a)20- w 
bUJtl) 
OLuW O 
O_0 0 

O- . a 
4-. co> 

(5 
ri LI) N N 

CM Lf) 
 

N ri cc co 
N 

C) ri Ci) CM 
co O) N- co co 

O) MLI) 
co a r- CM ('.1 
Co ri LI) 
o (o (0 

rit-Ict) ri 
at_fC' 

ri 
cocoo 
0)U)LI) ri 
(0coLI) O) 
1-1 C) ri C') O) 
O)Lflt) ri 

(0 

R
ec

ei
ta

  

(1) ccs  
ai E 

CO OU) 
ai 2 E  
o 

5_J 95 

Zu) C 
HV) Z oc —E- 

O- o cd 
w w o 

O30-Q 00 o 
O<ctu) 0 < 

cu — WWZ W Lo .t 
wook- 00 a) 
°LLILCJD °UJ  

1- O 

Ü 

88
.4

7
9.

8
17

,7
6 

25
8.

27
6,

27
 

77
05

94
24

7
2
 

16
5.

79
7.

5
1 8

,7
5 

D
es

pe
sa

  

D
es

pe
sa

s  
C

or
re

nt
es

  
D

es
pe

sa
s  

C
or

re
nt

es
  I

nt
ra

-O
rç

am
en

t á
ria

  
D

es
pe

sa
s  

de
  C

ap
ita

l 
D

es
pe

sa
s  

de
  C

ap
ita
l
 

In
tr

a-
O

rç
am

en
tá

ria
  

S
up

er
áv

it  

To
ta

l .
...

...
...

...
...

...
...

.  

R
ec

ei
ta

  

10
38

48
37

7,
24

 
61

.9
49

.1
41

,5
1

  

16
5.

79
7.

5
18

,7
5  

R
es

um
o  

R
ec

ei
ta

s  
C

or
re

nt
es

  
R

ec
ei

ta
s  

C
or

re
nt

es
  I

nt
ra

-O
rç

am
en

tá
ria

  
R

ec
ei

ta
s  

de
  C

ap
ita

l 
R

ec
ei

ta
s  

de
  C

ap
ita
:
 

In
tr

a-
O

rç
am

en
tá

ria
  

To
ta

l..
..

..
...

...
...

...
...

..  

cli 
(O C') 
o  

1h -1 

o 
em CD 
o 

•0 

=0 o)c'.J 
wc7 

II 
c'J 

o W 
Cd t 

o 
0w o 

U) 

o 
2 
'uJ 
0 
> 
w 

2°- 
• 5 w 
>0 
go 
O 0 
ô 2 

LL 
a) 
•0 
a 
a) 

ti! 



Estado de Rondonia Receita Segundo as Naturezas Folha: 

Inst.Prev.Assist.dos Sarv.dg Porto Velho Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 

Unidade Gestora; IRAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Natureza 

Codigo Zsp.cifioacao Desdobramento Fonte Da Receita 

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 103.848.377,24 

1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 49.416.934,91 

1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 49.416.934,91 

1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 

1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIAMOS 

1.3.2.8.00.00.00.00 REM. INV. DO RPP SOCIAL 

1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 

1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 

1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 

51.085.851,10 

1.283.159,92 

51.085,851,10 

51.085.851,10 

3.345.591,23 

1.283.159,92 

2.06.431,31 

0.0.0DC0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCN4ENTARIAS 61.949.141,51 

7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCANEt7TARIAS 

61.949.141,51 

61.949.141,51 

Total Geral 165.797.518,75 

Total de Deducoes 0,00 

Total da Receita Liquida.. 165.797.518,75 

RA-ORCN1ENTARIÃS 7.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INT  

e 



Estado da Bondonia Receita Segundo as Natureza, rolha: 2 
In.t.Prev.P.ssiat.do, Serv.da Porto Velho Exercício da 2017 - Jinexo 2, da Lei 4.320/64 

Unidade Gestora: IPN1 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

na sumo 

RECEITA DE CONTRIBUICOES 

RECEITA PATRIMONIAL 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

Total RECEITAS CORRENTES 

RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAI4ENTA 

Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCN4ENTARIAS 

49.416.934,91 

51.065.851,10 

3.345.591,23 

103.848.377,24 

61.949.141,51 

61.949.141,51 

Total Gerei 165.797.518,75 

. 



Estado de Rondonja Natureza da Despesa Segundo as Categorias Zconomicas Fo11a: 

Xnst.Prey.Sssjst.dos Serv.da Porto Velho Exsrcicio de 2017 - anexo 2, da Lei 4.320/64 

Unidade Gestora IRAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Orgao 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SENAS 

Unidade Orcaaientaria: 07.11 12AM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Grupo de Natureza - Natureza 

Codigo Especificacao Desdobramento . da Despesa da Despesa 

3.000.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 

3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 

3.1.90.01.00.0000 APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS 48.903.245,11 

31.90.03.00.0000 FENECES, EXCLUSIVE DO ROPS 14.288.304,41 

31.90.05.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP 14.837.253,12 

3.1.9009,00.0000 SALARIO-FAMILIA 0,00 

3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.039.113,92 

3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 801.985,11 

3.1.90.91.00.0000 SENTENCIAS JUDICIAIS 0,00 

3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRRATHISTAS 0,00 

3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 0,00 

3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

3 0.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 

3. . io.14.00.0000 OlARIAS - CIVIL 25.975,31 

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 105.676,04 

3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 83.048,55 

3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 281.080,66 

33.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.148.891,68 

3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 244.394,06 

3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 322.201,07 

3.3.90.49.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE 103.972,35 

3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 68.511,24 

3.3.90.92.00.0000 DESPEqAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.524,08 

3.3.90.93.00.0000 INDERIZACOES E RESTITUICOES 206.641,05 

84.869.901,67 

3.609.916,09 

68.479.817,76 

84.869.901,67 

3.609.916,09 

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 258.276,27 
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 

4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 

4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 

4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

4S.00.00.0000 INVERSDES FINANCEIRAS 

4.5.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 

4.5.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 

  

258.276,27 

0,00 

258.276,27 

258.276,27 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

9.0.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINSENCIA 0,00 
9.9.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 

9.9.99.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 

9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 

Total da Unidade Orcamentaria 88.738.094,03 

Total do Orgeo 88.738.094,03 

Total Geral 88.738:094,03 


