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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: 

01/01/2017 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: Carla 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 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 Estrutura da Controladoria ficou assim distribuída:

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

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

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
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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.

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

nº 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 benefícios previdenciários

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

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 nº 4.320/64;

4. Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;

5. Instrução Normativa nº 013/2004 e suas alterações-TCER;

6. Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações.

7. Lei nº 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 I (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 benefícios através de causas impetradas em juízo. 

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

ajustes destes benefícios 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),

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
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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 nº 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 nº 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:

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

mailto:ipam@ipam.ro.gov.br


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

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 portal 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.

         

È o relatório.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017.

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ
Controladora Geral IPAM
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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

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ
Controladora Geral IPAM
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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 

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ
Controladora Geral 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  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 FURTADO DE OLIVEIRA

Diretor Presidente IPAM
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RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO DE 2017 -

Porto Velho/RO - 2018
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RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO DE 2017 –

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Elaborado pela Controladoria Geral do Instituto

de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho/RO.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES
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 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: Carla 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 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 Estrutura da Controladoria ficou assim distribuída:

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

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

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
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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.

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

nº 154/96, adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o Relatório de

Regularidade da Auditoria, referente ao exercício de 2017.

7. 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 benefícios previdenciários

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

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 à Saúde 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.

8. DOS PROCEDIMENTOS 

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

contábeis foram os abaixo elencados:

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

de 2016 e 2017;

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

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

de 2016 e 2017;

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

12. Comparativo e verificação dos saldos financeiros disponíveis;

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

patrimoniais;

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

8. Constituição Federal;

9. PPA, LDO E LOA;

10. Lei Complementar nº 4.320/64;

11. Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;

12. Instrução Normativa nº 013/2004 e suas alterações-TCER;

13. Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações.

14. Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação

10. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

4.1 Comparativos das receitas efetivamente arrecadadas em 2016 e 2017

No exercício financeiro de 2017, o Fundo de Assistência à Saúde, arrecadou os recursos

resultantes  da  contrapartida  dos  descontos  efetuados  aos  servidores  a  título  de:  Elemento

Moderador, contribuição dos 7% dos servidores ativos, 10% servidores inativos e 7% referente ao

recurso  da  participação  dos  entes,  que  são  denominados  de  obrigações  patronais  (intra-

orçamentárias), bem como receita patrimonial oriunda dos resultados das aplicações no mercado

financeiro,  totalizando  uma  Receita  realizada  em R$  53.815.092,72  (Cinquenta  e  três  milhões

oitocentos e quinze mil noventa e dois reais e setenta e dois centavos) e que em confronto com a

receita  de  2016,  oriundas  das  mesmas  fontes  de  recursos  que  totalizaram  o  montante  de

R$55.523.622,14 (Cinquenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois

reais e quatorze centavos), havendo um deficit de arrecadação na ordem de 3,07%. 

Justificativa:  O  deficit  apontado  em  relação  aos  exercícios  avaliados  originou-se  em

decorrência da LC nº 664 de 19.05.2017, na qual foram retirados da Assistência a Saúde do IPAM

no ano de 2017 todos os servidores que detém cargo comissionados, gerando de forma justificável a

queda na arrecadação.
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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. 

RECOMENDAÇÕES:

a) Recomendamos que haja maior rigor e controle nas receitas provenientes dos servidores

que encontram-se como segurados em manutenção;

b)  Recomendamos  maior  acompanhamento  das  receitas  provenientes  do  Elemento

Moderador, devendo haver a conciliação mensal dos valores repassados pelo CPD/IPAM, com

valores efetivamente retidos dos servidores do Município e Câmara de Vereadores. 

c)  Seja  acrescentado  a  estrutura  do  IPAM  a  Divisão  de  Compensação  Previdenciária  -

COMPREV,  com  intuito  de  se  agregar  estrutura  organizacional  para  setor  de  suma

importância a este Instituto.

d) Seja instituído no âmbito do IPAM documento de arrecadação (a exemplo dos boletos

registrados), para que possa haver maior controle das receitas, advindas de pagamento de

Segurado em Manutenção e ressarcimentos diversos.

10.2 Comparativo da Fixação e Execução dos Orçamentos de 2016 e 2017

No exercício de 2016, foi fixado um orçamento programado na ordem de R$ 52.186.040,00

(Cinquenta  e  dois  milhões,  cento  e  oitenta  e  seis  mil  e  quarenta  reais),  e  ao  final  fixou  em

R$62.541.855,12(Sessenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e

cinco  reais  e  doze  centavos)  já  no  exercício  de  2017,  foi  fixado  inicialmente  um  orçamento

R$56.493.970,00 (Cinquenta  e  seis  milhões,  quatrocentos  e  noventa  e  três  mil  e  novecentos  e

setenta reais) e ao final fixou em R$ 62.094.678,65 (sessenta e seis milhões, noventa e quatro mil,

seiscentos  e setenta  e  oito  reais  e  sessenta e  cinco centavos)  que em relação ao orçamento do

exercício anterior, teve um acréscimo na ordem de 0,7% para fazer face a cobertura das despesas do

fundo na execução orçamentária desse exercício, as proporções se confrontaram da seguinte ordem:
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A execução orçamentária ocorrida em 2016 foi de R$  52.186.040,00 (Cinquenta e dois

milhões e cento e oitenta e seis mil e quarenta reais) sendo feito uma suplementação orçamentária

com superávit  de exercícios anteriores no valor  de R$ 10.355.815,12 (Dez milhões trezentos e

cinquenta  e  cinco  mil  e  oitocentos  e  quinze  reais  e  doze  centavos)  totalizando  o  valor  de

R$62.541.855,12 (Sessenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta

e cinco reais e doze centavos), enquanto que no exercício de 2017 foi executado um orçamento

inicial na ordem de R$ 56.493.970,00 (Cinquenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e três mil e

novecentos  e  setenta  reais)  sendo  feito  uma  suplementação  orçamentária  com  superavit  de

exercícios anteriores no valor de R$ 5.600.708,65 (Cinco milhões seiscentos mil setecentos e oito

reais e sessenta e cinco centavos), tornando o orçamento atualizado no valor de R$62.094.678,65

(sessenta e seis milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco

centavos).

4.3 Comparativos das Despesas realizadas em 2016 e 2017

No exercício financeiro de 2017, o Fundo de Assistência à Saúde, realizou despesas com:

Consultas, Exames, Internações, Cirurgias, Laboratorial, Odontologia, Auxílio Funeral, Pessoal e

encargos sociais, totalizando em Despesas empenhadas o montante de R$ 58.829.709,86 (cinquenta

e oito milhões, oitocentos e vinte e nove reais e setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos) e

que  em  confronto  com  as  despesas  de  2016,  oriundas  das  mesmas  fontes  de  recursos  que

totalizaram o  montante  de  R$  60.628.322,40  (Sessenta  milhões,  seiscentos  e  vinte  e  oito  mil,

trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), havendo uma redução nas despesas na ordem de

2,97%. 

Justificativa:  A redução  apontada  em relação aos  exercícios,  deu-se  pela  LC nº  664 de

19.05.2017, na qual foram retirados da Assistência a Saúde do IPAM no ano de 2017 todos os

servidores que detém cargo comissionados, gerando de forma justificável a queda nas despesas.
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Déficit entre a Receita efetivamente arrecada e Despesa realizada no Exercício.

O Déficit  entre  a  receita  efetivamente  arrecadada  e  a  despesa  realizada  apresentado  no

exercício de 2017, foi de R$ 5.014.617,14 (Cinco milhões quatorze mil seiscentos e dezessete reais

e quatorze centavos), pois houve uma insuficiência de arrecadação, sendo que a despesa empenhada

no  ano  foi  de  R$58.829.709,86  (cinquenta  e  oito  milhões,  oitocentos  e  vinte  e  nove  reais  e

setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos) e a receita realizada foi de R$ 53.815.092,72

(Cinquenta e três milhões oitocentos e quinze mil noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

 Justificativa: Cabe observar que foi realizado no decorrer do exercício um crédito adicional

por superavit financeiro no valor de R$ 5.600.708,65 (cinco milhões seiscentos mil setecentos e oito

reais e sessenta e cinco centavos).

RECOMENDAÇÕES:

a) Recomendamos que seja instituído no âmbito do IPAM as carências para realização de

procedimentos  médicos,  evitando  assim  a  inclusão  de  segurados  com  único  intuito  de

realizarem procedimentos cirúrgicos eletivos e sequencialmente deixarem de contribuir com a

assistência. 

b)  Recomendamos  que  seja  procedida  em  caráter  de  Urgência  toda  a  informatização  da

liberação de guias e autorização de procedimentos por parte da Auditoria Médica, ganhando

assim, maior agilidade e controle das despesas.

c)  Recomendamos  que  seja  interligado  o  sistema citado  na  alínea  “b”  com o sistema de

controle orçamentário, evitando gastos a maior do que efetivamente planejado e orçado.

d) Recomendamos a criação em caráter de Urgência no âmbito do IPAM do Manual de glosas

médicas. Manual este que trara muitos benefícios na contenção das despesas.
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Comparativos dos saldos financeiros disponíveis

No exercício de 2016 o saldo financeiro disponível foi de R$ 7.306.299,20 (Sete milhões,

trezentos e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos), em 2017 o saldo financeiro

disponível foi  de R$ 3.642.667,14 (Três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, seiscentos e

sessenta e sete reais e quatorze centavos), apurou-se um saldo em conta corrente de R$ 205.803,05

(duzentos e cinco mil, oitocentos e três reais e cinco centavos) contas aplicações de R$3.436.864,09

(Três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).

É o suficiente para cobrir as despesas com os RESTOS A PAGAR compromissado, que somam a

quantia  de  R$  1.707.980,52  (Um  milhão,  setecentos  e  sete  mil  novecentos  e  oitenta  reais  e

cinquenta e dois centavos), desse montante R$ 61.837,62 (sessenta e um mil, oitocentos e trinta e

sete reais e sessenta e dois centavos)  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e R$ 1.646.142,90

(Um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. 

Salientando-se que este valor encontra-se atribuído a legalidade do ato do poder executivo,

por tratar-se contratos em andamentos, onde para maiores detalhes encontra-se mencionados no

anexo 17- Demonstrativo da Divida Flutuante acostado a prestação de contas.

RECOMENDAÇÕES:

a)  Recomendamos  que  haja  maior  agilidade  nas  auditorias  e  conferências  dos  processos

advindos da assistência a saúde, com intuito de se evitar ao final de cada exercício a inscrição

em Restos a Pagar.

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 nº 467/2017 uma comissão com a finalidade de levantar, acompanhar e
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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 nº 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 Assistência  a  Saúde reavaliados  no

exercício de 2017 ficou no valor de R$ 359.343,13 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e

quarenta  e  três  reais  e  treze  centavos),  verificamos  que  não  houve  baixa  de  bens.  Ocorreram

aquisições no valor de R$ 35.980,00 (trinta e cinco mil e novecentos e oitenta reais). A Comissão de

Inventário informou dos bens móveis inservíveis para serem baixados do acervo patrimonial

RECOMENDAÇÕES:

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.
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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$ 8.385.708,11 (Oito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos

e  oito  reais  e  onze  centavos),  no  atual  exercício  este  saldo  patrimonial  importou  em

R$4.774.145,86(Quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e

oitenta e seis centavos), obtendo um decréscimo na ordem de 43,07%. Esse Instituto trabalhou com

provisões de recursos de caixa, que espelha maior garantia no cumprimento das ações em execução.

Incluído R$ 61.837,62 (sessenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos),

e  R$ 1.646.142,90 (Um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e

noventa  centavos)  referente ajustes  de  exercício  anterior  e  RESTOS  A  PAGAR  NÃO

PROCESSADOS.

11. 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

Previdência e Assistência, os quais proporcionarão a agilidade nos processos e a informatização dos

procedimentos, recredenciamento de todos os fornecedores e prestadores que atendem a área da

Assistência, instituição da tabela de preços IPAM, criação de um novo portal transparência, entre

outros que serão demonstrados na prestação de contas de 2018.
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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.

     

È o  relatório.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017.

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ
Controladora Geral IPAM
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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

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ
Controladora Geral IPAM
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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 

CARLA DE FREITAS JACARANDÁ
Controladora Geral 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  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 FURTADO DE OLIVEIRA

Diretor Presidente IPAM
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