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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: 

01/05/2018 a 30/08/2018

Gestor Responsável no exercício de 2018:

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

Responsável Controle Interno no exercício de 2018:

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

Coordenador Administrativo e Financeiro no exercício de 2018

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

Divisão de Contabilidade no exercício de 2018

Nome: Obsmar Ozéias Ribeiro, CPF: 749.911.752-91, CRC-RO 9378/0-4
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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO

01. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 15º, 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

Controle Interno referente ao segundo quadrimestre de 2018 do Instituto de Previdência e Assistência dos

Servidores do Município de Porto Velho, que compreende os meses de maio a agosto do presente exercício, o

qual vai acompanhado do certificado de auditoria e declaração do seu dirigente tomando conhecimento dos

fatos proveniente dos atos de sua gestão.

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

Velho foi criada através da Lei Complementar nº 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 Unidade de Controle Interno, de forma geral, procurou acompanhar os repasses financeiros das

receitas  oriundas dos descontos dos segurados,  provenientes dos benefícios de previdência e assistência,

originados do poder executivo e legislativo, bem como realizou o acompanhamento das fases da despesa

diante  das  execuções  orçamentárias,  bem  como  a  adequação  dos  limites  impostos  pela  Lei  de

Responsabilidade, no que tange as despesas com gastos de pessoal deste instituto e seu enquadramento no

limite  máximo  de  54%  (por  cento)  dos  gastos  totais  com  pessoal  e  encargos  patronais.  Durante  este

quadrimestre, dirimimos dúvidas, orientando e tomando as providências necessárias para o atendimento dos

ditames  em  que  orienta  os  princípios  da  administração  pública  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. 

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede desse Instituto de Previdência e Assistência, tendo sido

realizados exames complementares por amostragem, com objetivo de emitir parecer sobre a regularidade e

avaliação  dos controles  administrativos nos  setores,  com a legislação  interna  e  externa,  sendo sugeridos

formalmente, através de documentos internos.
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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  :  

Os trabalhos  elaborados  buscaram definir  com clareza  os objetivos  da  fiscalização  e  orientações

realizadas  nas  áreas  envolvidas,  no  sentido  de  emitir  parecer  a  regularidade  dos  atos  praticados,  em

consonância com a legislação vigente, 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.

As legislações que serviram 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);

Instrução Normativa n.º 013/2004 e suas alterações-TCE/RO;

Instrução Normativa nº 50/2017/TCE-RO

Lei Municipal nº 227 de 11/2005 – Dispõe sobre a alteração do Regime Próprio de Prev. Social.

Decreto Municipal nº 14.365/2016

Normatizações Internas.

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
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verificados 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.

Os setores de Almoxarifado e Patrimônio estão ligados, via estrutura organizacional, a Divisão de

Serviços Gerais e Patrimônio – DSGP/IPAM, a qual possui como chefe imediato o servidor Ednaldo Pereira

do Santos. 

No âmbito do IPAM, através da portaria nº 433/2017, publicada no DOM nº 5520, de 22.08.2017,

encontra-se  nomeada a  Comissão  Permanente  de  Recebimento  de  Materiais  e  Serviços,  a  qual  possui  a

responsabilidade em aferir a entrada de todos os bens de consumo e permanente deste Instituto, através da

análise dos empenhos e notas fiscais emitidos. Sendo todos os recebimentos certificados pelos membros da

comissão, a qual é presidida pelo servidor Zivaldo Fernandes. 

Todos os recebimentos de materiais de consumo e permanentes já estão sendo acompanhados dos

respectivos  Termos  de  Recebimento  provisório  e  ou  definitivo,  conforme  orientação  prolatada  por  esta

controladoria.

Neste segundo quadrimestre as informações do Patrimônio e Almoxarifado foram migradas para o

novo  sistema  SISPREV  INTEGRA,  o  qual,  apesar  de  ainda  estar  em  fase  de  adaptação,  trará  maior

organização, celeridade e controle aos setores.

4.1.1 Almoxarifado

  O setor possui sala própria para o devido armazenamento de todos os bens e materiais adquiridos, os

quais são lançados a cada entrada e saída no sistema de Cadastro de Material. 

As saídas são feitas mediantes requerimentos do solicitante, o qual segue devidamente assinado e

carimbado pelo chefe do setor. 
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Foi realizada a saída parcial do estoque do almoxarifado através das requisições destes materiais, a

qual alcançou o montante de R$ 597.445,62 (quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco

reais  e  sessenta  e  dois  centavos)  referentes  ao  Fundo  de  Assistência  e  R$  23.486,98  (vinte  e  três  mil

quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) referente ao Fundo de Previdência, conforme

demonstrativos mantidos nos arquivos do DSGP. 

No  segundo  quadrimestre,  por  orientação  do  Diretor  Presidente  em  conjunto  com  a  Secretaria

Municipal de Orçamento e Gestão/SEMPOG e Secretaria Municipal de Fazenda/SEMFAZ, foram inseridos

no  sistema  de  almoxarifado,  Fundo  de  Assistência,  todos  os  Materiais  de  Órtese,  Prótese  e  Materiais

Especiais/OPME, os quais são utilizados em cirurgias dos segurados da Assistência Médica.

Após uma análise geral nos documentos existentes sob a responsabilidade do chefe imediato do setor,

verificamos  que  as  saídas  de  estoque,  obtiveram  suas  fundamentações  legais,  tais  como:  Requisições,

demonstrativos informando o saldo existente, cumprindo assim o Balancete de saldo em estoque. 

4.1.2 Do controle de combustível, Veículos:

O controle dos veículos e combustível é realizado pela Divisão de Serviços Gerais e Patrimônio –

DSGP/IPAM. Sendo o controle do combustível feito através dos lançamentos no sistema AF CETIL, até o

mês  de  julho,  e  após  esta  data  houve  a  migração  de  todas  as  informações  para  o  sistema  SISPREV

INTEGRA, o qual está em fase de adaptação. O IPAM mantinha contrato com dois postos e gasolina, sendo

eles: Rovema Auto Poso LTDA e Auto Posto Amazonas, havendo o término dos contratos em 04.08.2018. Ao

final do quadrimestre ainda não havia sido concluída a licitação para contratação de novos fornecedores. 

Neste  quadrimestre,  essa  controladoria  continuou  o  acompanhamento,  no  que  diz  respeito  ao

cumprimento da IN nº 002/IPAM-2007, que regulamenta a utilização dos veículos pertencentes à frota do

IPAM, principalmente com relação ao consumo de combustível, verificando a efetividade do cumprimento da

recomendação emitida no ano de 2017 quanto ao maior controle dos pagamentos dos fornecedores. 

Os  pagamentos  que  não  foram  realizados  no  primeiro  quadrimestre  em  virtude  de  divergências

relacionadas aos preços contratados por este IPAM e os apresentados pelo contratado, foram devidamente

sanados no segundo quadrimestre, após a devida correção das NF apresentadas.
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4.1.3 Do Patrimônio:

Seguindo recomendação desta controladoria foram providenciados a atualização de todos os termos

de  responsabilidades  de  cada  setor,  devidamente  assinados  pelas  atuais  chefias.  Com  a  migração  das

informações para o novo sistema SISPREV INTEGRA, estão sendo providenciados os registros dos bens por

Qr  Code,  o  que  dinamizara  a  leitura  dos  códigos  de  tombamento.  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

“FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA”, totalizou em R$ 17.272.848,65 (dezessete milhões, duzentos e

setenta  e  dois  mil,  oitocentos  e  quarenta  e  oito  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos).  Ressaltamos que os

empenhos da Assistência são feitos por estimativa. A receita efetivamente arrecadada alcançou a importância

de R$ 21.945.984,13 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro

reais e treze centavos) e as despesas pagas foram de R$ 19.182.268,66 (Dezenove milhões cento e oitenta e

dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Vale ressaltar que o saldo financeiro

disponível para o quadrimestre seguinte no balanço financeiro foi de R$1.971.153,15 (um milhão, novecentos

e setenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos). 

Já  com  relação à  despesa  efetivamente  empenhada  do  “FUNDO  DE  PREVIDÊNCIA”,

especificamente neste quadrimestre, atingiu o montante de R$ 37.169.717,08 (trinta e sete milhões cento e

sessenta e nove mil setecentos e dezessete reais e oito centavos), a receita efetivamente arrecadada, importou

em R$ 56.985.738,69 (Cinquenta e seis milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e trinta e oito

reais e sessenta e nove centavos), e a despesa paga foi de R$ 37.018.280,84 (trinta e sete milhões, dezoito

mil,  duzentos  e  oitenta  reais  e  oitenta  e  quatro  centavos)  obtendo-se  um  Superávit  na  ordem  de  R$

19.967.457,85(Dezenove milhões, novecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e

oitenta e cinco centavos). Vale salientar que os recursos da Previdência são recursos blindados, ou seja, tem a

finalidade de custear os segurados do RPPS.

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 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
10



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

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$  602.022.670,50  (seiscentos  e  dois  milhões,  vinte  e  dois  mil,  seiscentos  e  setenta  reais  e  cinquenta

centavos). Sendo aplicado no mercado financeiro R$  600.600.932,06 (seiscentos milhões, seiscentos mil,

novecentos e trinta e dois reais e seis centavos). E em Bancos conta movimento o valor de R$ 1.421.738,44

(Um milhão quatrocentos e vinte e um mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

No ano de 2018, houve a contratação da Empresa Sete Capital Consultoria Ltda, a qual tem por

objetivo  a  prestação  de  serviços  de  assessoria  e  consultoria  em relação  ao  mercado  financeiro  para  os

investimentos do IPAM.

6. CONTABILIDADE

A contabilidade, de forma geral, cumpre com os prazos de lei no que se refere ao encaminhamento

dos arquivos ao TCE, estando em dia com essas obrigações mensais. As operações contábeis são efetuadas

mediante a apresentação do setor financeiro, dos documentos comprobatórios dos fatos contábeis ocorridos

diariamente mediante aos movimentos dos extratos bancários.

Fara a migração de dados para o novo sistema SISPREV Integra a partir do mês de outubro/20118.

7. FINANCEIRO

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 Controladoria, nos termos da legislação pertinente a matéria.

No quadrimestre, a COAF através da Gerência Financeira passou a efetivar os pagamentos em ordem

cronológica, trazendo assim, maior controle das despesas.

Fara a migração de dados para o novo sistema SISPREV Integra a partir do mês de outubro/20118.
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8. CONCLUSÃO

No  segundo  quadrimestre,  na  área  da  Previdência,  houve  a  contratação  da  Empresa  Agenda

Assessoria,  Planejamento  e  Informática  LTDA  a  qual  tem  como  objetivo  a  locação  de  sistema  de

gerenciamento de Regime próprio da Previdência Social,  incluindo a prestação de serviço de instalação,

treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico do IPAM. 

O Sistema da Agenda compreende, além dos módulos de concessão de benefícios, os módulos de

cadastramento  dos  efetivos,  aposentados,  pensionistas  e  seus  dependentes,  recadastramento,  arrecadação,

simuladores de aposentadoria, gestão processual e documental, Portal de autoatendimento para servidores

efetivos,  aposentados  e  pensionistas,  Perícia  Médica,  Folha  de  Pagamento,  Gestão   Financeira

(Investimentos), contabilidade, Estoque, Patrimônio, Frotas e Compras.

Ao final do quadrimestre todas as concessões de benefícios já estavam sendo formalizadas de forma

on line, e os processos físicos que ainda tramitavam, foram digitalizados e inseridos no sistema SISPREV

WEB. Os processos são abertos diretamente na Secretaria de Administração e enviados virtualmente a este

Instituto,  trazendo  assim,  maior  agilidade  em  sua  tramitação,  redução  de  gastos  com  papel,  toner,

impressoras, carimbos e combustível.

Na área da Assistência Médica, houve a contratação da Empresa Rezek Ferreira Informática – LTDA,

a qual  tem como objetivo a Locação de Sistema de Gestão  em Saúde,  contemplando a  licença de  uso,

implementação/treinamento e manutenção.

O Sistema da Fácil Informática (Rezek) compreende os módulos de Contas a Receber (Elemento

Moderador),  Contas  Médicas/Contas  a  Pagar,  Cadastro  de  segurados,  Análise  e  Autorização  de  Guias,

Auditoria Médica, Credenciamento de Prestadores de serviços de Saúde e Módulo de sistema de portais web. 

O referido sistema entrou em vigor no mês de setembro, sendo ele, totalmente on line, o que ajudara

em tempo real o controle das despesas. 

No quadrimestre, o IPAM obteve grandes avanços na cobrança dos servidores cedidos ou afastados

que encontram-se na qualidade de Manutenção de Segurado, o que vem melhorando, mesmo que de forma

ainda lenta, as arrecadações do fundo de assistência médica.
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Por fim, com a finalidade de atendermos com maior precisão a Lei de Acesso à Informação, Lei nº

12.527/2011  este  Instituto,  mediante  todos  os  esforços  voltados  a  melhoria  no  Portal  Transparência,

conseguiu obter uma nota significativa,  85,41%.

É o relatório

Porto Velho/RO, 27 de setembro de 2018.

_________________________________

Carla de Freitas Jacarandá
Controladora Interna IPAM
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ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

PORTO VELHO.

Período: 2º QUADRIMESTRE - 2018

                                        CERTIFICADO DE AUDITORIA

Procedemos aos exames julgados necessário por amostragem referente ao Segundo Quadrimestre de 2018 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 2018 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 28 de setembro de 2018

_________________________________

Carla de Freitas Jacarandá
Controladora Interna IPAM

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 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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NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORA RESPONSÁVEL

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE:  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  E  ASSISTÊNCIA  DOS  SERVIDORES  DO

MUNICIPIO DE PORTO VELHO.

RESPONSÁVEL: Carla de Freitas Jacarandá

CPF: 701.833.252-49

RG: 557.336

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 14/02/1981

FUNÇÃO: Controladora Interna

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ

 Controladora Interna IPAM

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 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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DECLARAÇÃO

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

conhecimento do Relatório do Segundo Quadrimestre de 2018, elaborado pela Controladoria deste Instituto

de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, estando por tanto ciente das falhas

administrativas apontadas e suas posteriores orientações,  e na qualidade de gestor determinei aos setores

envolvidos que atentem para as orientações da Controladoria e  observem os ditames das legislações que

pertinem sobre a matéria.

Porto Velho, 28 de setembro de 2018

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente IPAM

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 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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