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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE AUDITORIA

INFORMAÇÕES BÁSICAS

1. NATUREZA DO TRABALHO

Auditoria de Conformidade/ Regularidade
Período das informações e acompanhamento dos Trabalhos: 03 de 05 a 30 de 08 /2015
2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

2.1 DENOMINAÇÃO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Porto Velho
2.2 VINCULAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração
2.3 ADMINISTRAÇÃO: Indireta
2.4 NATUREZA JURÍDICA: Autarquia

01. INTRODUÇAO E OBJETIVO

Em cumprimento o que dispõe o artigo 15 inciso II da Instrução Normativa nº 13/TCER – 2004
e suas alterações, adotada por esse Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o
Relatório de Auditoria referente ao Segundo Quadrimestre de 2015 do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, que compreende os meses de maio a
agosto  do  presente  exercício,  auditoria  de  Conformidade/Regularidade  com  o  objetivo  de
verificar  a  fidedignidade,  assim  como  o  resultado  das  orientações  repassadas  aos  setores
envolvidos, que precede da elaboração deste, por esta unidade de  Controle Interno, que vai
acompanhado do certificado de auditoria e declaração do seu dirigente tomando conhecimento
dos fatos proveniente dos atos de sua gestão.

A Unidade  de  Controle  Interno,  de  forma  geral,  procurou  acompanhar  tanto  os  repasses
financeiros das receitas oriundas dos descontos dos segurados, provenientes dos benefícios de
previdência e assistência, originados do poder executivo e legislativo, e também acompanhou
veementemente,  as  fases  da  despesa  diante  das  execuções  orçamentárias,  bem  como  a
adequação dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade, que por mais que ela não defina
de forma especifica, contudo, de forma genérica a despesa com gastos de pessoal deste instituto
enquadra-se no limite máximo de 54% (por cento) dos gastos totais com pessoal e encargos
patronais em adicionando as despesas de pessoal do município como um todo. Durante este
quadrimestre,  dirimimos  dúvidas,  orientando e tomando as  providências  necessárias  para  o
atendimento  dos  ditames  em  que  orienta  os  princípios  da  administração  publica  que  são:
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  eficiência,  eficácia,  economicidade  e
efetividade, e em observação a estes princípios, é que se colheram resultados satisfatórios dos
fatos proveniente dos atos praticados nesta gestão. 
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Os trabalhos foram desenvolvidos na sede desse Instituto de Previdência e Assistência, tendo
sido realizados exames complementares por amostragem, com objetivo de emitir opiniões sobre
a regularidade e avaliação dos controles administrativos nos setores, com a legislação interna e
externa, foram sugeridos formalmente, através de documentos internos.

02. ÁREAS ENVOLVIDAS:

2.1 Almoxarifado e Patrimônio;
2.2 Execuções do orçamento e arrecadação da Receita.
2.3 Contabilidade;
2.4 Financeiro.

03. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS  :  

O Planejamento elaborado buscou definir com clareza os objetivos da fiscalização e orientações
realizadas nas áreas envolvidas, no sentido de emitir opinião a regularidade dos atos praticados,
em consonância com a legislação vigente, inclusive utilizando-nos do mecanismo desenvolvido
no exercício de 2012, que serviu de base para aplicação no quadrimestre deste exercício, com o
intuito de buscar melhores resultados, em face de mensuração nas atividades desencadeadas
nos quadrimestres passados, que alimentou de forma positiva as atividades executadas neste
exercício nos diversos setores do IPAM 

A legislação que serviu de subsídio para os trabalhos foram:

Constituição Federal do Brasil;
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento;
Lei Federal n.º 8.666/93 e as suas alterações;
Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações;
Lei Complementar n.º101/2000(LRF);
Instruções Normativos n.º 013/2004 e suas alterações-TCE/RO;
Lei Municipal nº 227 de 11/2005 – Dispõe sobre a alteração do Regime Próprio de Prev.

Social.
Normatizações Internas.
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Os trabalhos  foram realizados  por amostragem dos processos com expedição de pareceres,
despachos e preenchimento de papel de trabalho que se encontram arquivados nesta instituição,
bem como foram verificado junto aos setores responsáveis, o cumprimento dos prazos e metas
estabelecidas pela Legislação vigente.

04.  RESULTADOS DOS TRABALHOS APURADOS PELA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO

4.1 Almoxarifado e Patrimônio.

4.1.1 Almoxarifado
  
Toda movimentação correspondente a entrada e saída de materiais no almoxarifado, pertence ao
Fundo de Assistência Médica, em face de aquisição dos respectivos bens com os recursos deste
fundo de saúde, que dá sustentação ao fundo de Previdência.  Não houve empenhamento no
quadrimestre.
Para o funcionamento destes fundos, houve a necessidade da retirada parcial do estoque do
almoxarifado  através  de  requisições  destes  bens,  que  alcançou  o  montante  de
R$69.675,91(Sessenta  e  nove  mil  seiscentos  e  setenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  um
centavos). Conforme demonstrativos mantidos em nossos arquivos. Vale salientar, que parte
deste estoque retirado, pertence a saldos do exercício anterior.
E após uma análise geral nos documentos existentes sob a responsabilidade do chefe imediato
do  setor,  verificamos  que  tanto  as  entradas  como  as  saídas  de  estoque,  obtiveram  suas
fundamentações legais, tais como: Requisições, demonstrativos informando o saldo existente
recebimento dos componentes da comissão designada para tal, certificando o verso das notas
fiscais, assim como a expedição dos TERMOS CIRCUNSTANCIADO definitivo mencionando
todos os dados exigidos na Lei de licitação e Balancete de saldo em estoque. l
  

4.1.2 Do controle de combustível, Veículos:

Neste quadrimestre, essa auditoria exigiu o autocontrole no que diz respeito ao cumprimento da
IN Nº  002/IPAM-2007,  que  regulamenta  a  utilização  dos  veículos  pertencentes  a  frota  do
IPAM, principalmente  com relação ao consumo de combustível,  quando da  solicitação  do
pagamento do objeto contratado, exigir o mapa de controle expedido pelo servidor responsável
pelo acompanhamento da execução do contrato. 
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4.1.3 Do Patrimônio:

O setor responsável pelo acervo patrimonial da Autarquia tem em seu arquivo eletrônico toda
movimentação  dos  bens  móveis  e  imóveis,  assim como as  cautelas  devidamente  assinadas
pelos respectivos responsáveis pelo uso do bem. No final do exercício de 2015, foi criada uma
comissão, com a finalidade de inventariar todos os bens permanentes do Instituto, ao final dos
trabalhos  a  comissão  concluiu  o  relatório  final,  informando  o  estado  dos  bens  móveis,
localizações,  conferindo  os  termos  de  responsabilidades  e  verificando  o  estado  em que  se
encontravam estes bens. Não houve empenhamento no quadrimestre.

5. Da Execução do Orçamento e efetiva arrecadação da Receita no quadrimestre;

A  execução  orçamentária  neste  quadrimestre,  efetivamente  empenhada  na  unidade
orçamentária  “FUNDA DE  ASSISTÊNCIA MÉDICA”,  totalizou  em  R$=17.800.917,35
(Dezessete milhões, oitocentos e mil, novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
e sua receita efetivamente arrecadada alcançou a importância em R$=17.158.948,11 (Dezessete
milhões, cento e cinqüenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos),
obtendo um Deficit na ordem de, que em percentual atingiu 96,39%.  
E no final deste quadrimestre, verificou um saldo financeiro apurado e registrado no Disponível

na ordem de  R$=13.470.741,20 (Treze milhões,  quatrocentos e setenta mil,  setecentos  e

quarenta e um reais e vinte centavos), sendo que deste montante R$=13.402.297,43 (Treze

milhões  quatrocentos  e  dois  mil  duzentos  e  noventa  e  sete  reais  e  quarenta  e  três

centavos), está aplicado no mercado financeiro, garantindo assim uma razoável rentabilidade

para complementar o custeio das despesas administrativas da unidade. Já com relação a despesa

efetivamente  empenhada  do  “  FUNDO  DE  PREVIDÊNCIA”,  especificamente  neste

quadrimestre,  atingiu o montante  de  R$= 14.958.752,40 (Quatorze milhões,  novecentos e

cinqüenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e dois  reais e quarenta  centavos) , e a receita

efetivamente arrecadada, importou em R$=39.750.931,66(Trinta e nove milhões, setecentos e

cinqüenta mil, novecentos e trinta e um  reais e sessenta e seis centavos),  obtendo-se um

Superávit na ordem de R$= 36.740.110,96 (Trinta e seis milhões setecentos e quarenta  mil,

cento e dez  reais e noventa e seis  centavos) que representam em termos 

Percentuais aproximadamente 145,61 %, da despesa localizada vale salientar que os recursos
da Previdência são recursos blindados, ou seja, tem a finalidade de custear os segurados do
RPPS.
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Com  relação  aos  recursos  financeiros,  ao  término  deste  quadrimestre  ficou  sob  a
responsabilidade das instituições financeiras credenciadas para gerir os recursos deste fundo,
um  disponível  financeiro  na  ordem  de  R$=380.202.003,85 (Trezentos  e  oitenta  milhões
duzentos  e  dois  mil  centos  e  três  reais  e  oitenta  e  cinco centavos).  Sendo aplicado  no
mercado financeiro (R$=376.411.127,09 (Trezentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e
onze mil, cento e vinte sete reais e nove centavos). E em Bancos conta movimento o valor de
R$=3.790.876,76 (Três milhões setecentos e noventa mil oitocentos e setenta e seis reais e
setenta e seis centavos). Somente a título complementar de informação, ao final do exercício
de  2014,  ficou  registrado  no disponível,  o  montante  de  R$= 336.767.005,12 (Trezentos  e
trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cinco reais e doze centavos). Ou seja,
somente neste segundo  quadrimestre obteve-se uma elevação do saldo financeiro na ordem de
12,90% aproximadamente em relação o saldo recebido do exercício anterior, e se deu graças a
efetivo cumprimento  do ente  no que se refere aos repasses financeiros  de responsabilidade
deste e dos rendimentos de aplicações financeiras no período.

6. Contabilidade

Devido as mudanças na contabilidade de Janeiro a abril/2013 o sistema de dados usado não
estava oferecendo todas as funcionalidades necessárias no sentido de cumprir com o prazo em
virtude da radical mudança no sistema, que até a presente momento não houve por parte da
prestadora as adaptações em sua totalidade às exigências deste Tribunal, inclusive ainda não foi
possível  emitir  o  Anexo 13 da Lei  nº4.320,  tendo sido liberada  tão  somente  nesta  data  os
anexos 14 e 15.
Conforme Prestador de Serviço no âmbito da Prefeitura Municipal a Empresa Ajucel, o sistema
ainda não está parametrizado de acordo com as instruções internas deste Tribunal do que se
refere aos valores de Folha de Pagamento do pessoal do exercício 2013, estando o sistema
parametrizado  para  efetuar  este  controle  na  conta  de  fornecedores  do  exercício.  O  que
impossibilita ainda o cumprimento do envio dos arquivos janeiro a abril/2013 ao SIGAP deste
tribunal. Conforme já é de conhecimento desta Corte de Contas, estamos procurando através do
Prestador de Serviço que seja o mais rápido possível a liberação dos meios tecnológicos, uma
vez  que  é  regra,  como  sempre  demonstraram  este  instituto,  atender  os  ditames  da  lei
procurando sempre atender aos princípios da Administração Pública quais seja transparência,
publicidade, eficiência entre outras. Assim esperamos a compreensão por parte deste Tribunal
no que se refere ao cumprimento dos prazos do envio dos arquivos ao SIGAP.

7. Financeiro
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Para gerenciar os recursos financeiros do IPAM a Coordenadoria Administrativa e Financeira
COAF, responsável por todas as transações financeiras afins, e como esta sujeita a orientações e
demais cumprimentos sugestionados por essa Auditoria, nos termos da legislação que pertine a
matéria.

8. CONCLUSÃO

Pelas análises realizadas nesse quadrimestre, evidenciamos que de forma geral, o IPAM, vem
cumprindo a legislação  vigente,  em especial  ao processamento  das  receitas  recebidas  e  da
despesa efetivamente realizada, sendo emitido o Certificado de Auditoria que acompanha este
relatório.

É o relatório

Porto Velho/RO, 30 de setembro de 2.015.

_________________________________
     Alzira Conceição Uchoa Matos
AUDITOR ADM. FINANC. E CONTÁBIL
                            IPAM
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ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE
PORTO VELHO.

Período: 2º QUADRIMESTRE - 2015

                                        CERTIFICADO DE AUDITORIA

Procedemos  aos  exames  julgados  necessário  por  amostragem  referente  o  Segundo
Quadrimestre de 2015 nos atos de gestão do IPAM, constatou que 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  comprometem a  gestão  do  ordenador  de  despesa  e
demais  responsável.  Portanto,  somos de parecer  favorável  que o Segundo Quadrimestre  do
exercício de 2015 está de acordo com a legislação vigente, sendo que as nossas recomendações,
mesmas que informais, surtiram efeitos legais no âmbito de algumas normatizações de grande
valia  para  o  bom  desempenho  do  órgão  e  que  continuaremos  averiguando,  orientando  e
sugerindo propostas para o bom e ideal desempenho das atividades inerentes a gestão eficiente
dos recursos públicos.

Porto Velho/RO 30 de setembro de 2015

______________________________________
 ALZIRA CONCEIÇÃO UCHOA MATOS
AUDITOR ADM. FINANC. E CONTÁBIL

                      IPAM
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NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA AUDITORIA RESPONSAVEL.

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO.

RESPONSÁVEL: Alzira Conceição Uchoa Matos
CPF: 238.076.792-00
RG: 220 401
ORGÃO EXPENDIDOR: SSP/RO
DATA NASCIMENTO: 24/04/1964
FUNÇAO: Auditor Adm. Financ. e Contábil

ALZIRA CONCEIÇÃO UCHOA MATOS
   Auditor Adm. Financ. e Contábil
                       IPAM
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DECLARAÇÃO

Declaro ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e a
quem  possa  interessar  que  tomei  conhecimento  do  Relatório  do
Segundo  Quadrimestre  de  2015,  elaborado  pela  auditoria
administrativa  e  financeira  deste  Instituto  de  Previdência  e
Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, estando por
tanto  ciente  das  falhas  administrativas  apontadas  por  essa
controladoria  e  suas  posteriores  orientações,  e  na  qualidade  de
gestor  determinei  aos  setores  envolvidos  que  atentem  para  as
orientações  da  auditoria  interna  e  observem  os  ditames  das
legislações que pertinem sobre a matéria.

Porto Velho, 30 de setembro de 2015

                                           José Carlos Couri
Diretor Presidente

IPAM
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