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RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

 

Órgão:     INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI 

RESPONSÁVEL: QUÉSIA ANDRADEBALBINO BARBOSA  – Superintendente  

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL: Valter Marcelino da Rocha 

 

 

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

 

 

01 – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o que dispõe O Inciso III do Artigo 9º da Lei Complementar nº 

154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o presente Relatório 

Anual de Auditoria, elaborado pela Controladoria Geral Municipal (Controle Interno) do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, 

que vai acompanhado do Certificado de Auditoria e Parecer do seu dirigente, e tratam dos 

exames realizados sobre os atos e fatos da gestão do Superintendente, praticados no período 

de janeiro a dezembro de 2018. 

A Controladoria Geral Municipal, de forma geral, tem exercido atividade 

fiscalizadora preventiva, procurando acompanhar as fases da despesa, Execução 

Orçamentária, Financeira e Patrimonial, dirimindo dúvidas, orientando e tomando as 

providências necessárias para resguardar com maior eficiência a legalidade e a economicidade 

dos atos praticados pelos gestores. 

Examinamos a Prestação de Contas do exercício de 2018, bem como realizamos 

exames complementares por amostragem, na extensão julgada necessária, tendo por base os 

relatórios quadrimestrais e os procedimentos da despesa, com objetivo de emitir opinião sobre 

a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da 

legislação vigente.  
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02 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 

No Exame da Prestação das Contas do exercício de 2018, constatamos que a mesma 

está com todas as peças e documentos exigidos pela Instrução Normativa do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia. 

Os relatórios quadrimestrais de controle interno foram devidamente encaminhados ao 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme prazos determinado pelas Instruções 

Normativas. 

A seguir, apresentamos as áreas envolvidas e os exames julgados necessários para a 

elaboração do presente Relatório de Auditoria e o respectivo Certificado que o Acompanha. 

 

03 – ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

3.1. Almoxarifado e Patrimônio 

3.2. Recursos Humanos  

3.3. Licitações e Contratos Administrativos, dispensas e inexigibilidades de licitação. 

3.4. Orçamento e Execução Orçamentária. 

3.5. Contabilidade. 

3.6. Despesas com o ensino fundamental e aplicação em ações e serviços públicos da Saúde. 

3.7. Diárias e Adiantamentos 

 

04 – PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 

 

O planejamento elaborado buscou definir os objetivos da fiscalização realizada nas áreas 

envolvidas, no sentido de emitir opinião sobre a regularidade dos atos praticados, em 

consonância com a legislação vigente. 

a) - Constituição Federal do Brasil; 

b) - Constituição do Estado de Rondônia; 

c)- Plano Plurianual PP, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual 

LOA 

d)- Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
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e)- Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações; 

f)- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) LRF. 

g) -Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; 

h) -Regime Jurídico Único, Lei Municipal nº 030/93; 

i) -Lei municipal nº 33/93, Regime de Adiantamento; 

Outras Leis, Decretos e normas vigente. 

O trabalho do Controle Interno durante o exercício de 2018 foi realizado diariamente, quando 

se trata de processos normais de despesas, tendo sido utilizado o resultado dos relatórios 

quadrimestrais de auditoria, bem como foram verificado junto aos setores responsáveis, o 

cumprimento dos prazos e metas estabelecidas pela legislação vigente. 

 

05 - DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS APURADOS PELA UNIDADE DE 

CONTROLE INTERNO. 

 

  5.1. Almoxarifado e Patrimônio. 

 

5.1.1 – Do almoxarifado: 

Verificamos que o Instituto movimentou pouco material no decorrer do exercício e a 

instalação do almoxarifado estão adequadas, de forma que os bens poderão ser guardados bem 

protegidos contra as ações do tempo, contra furtos e roubo e proteção de incêndio.  

O sistema de controle do almoxarifado encontra-se informatizado e os bens no 

decorrer do exercício de 2018 não foram classificados pelo sistema e sim manualmente de 

forma analítica identificados individualmente.  O sistema oferece diversas fichas de controle 

para os materiais, em especial o controle pelo preço médio ponderado das compras, segundo 

informações da gestora o programa não foi utilizado pela pequena movimentação no 

exercício. 

A entrada dos materiais no decorrer do exercício foram registrados  pelo documento 

fiscal e a saída mediante requisição, devidamente assinada as quais estão arquivadas em 

pastas de fácil acesso para averiguações. 

Verifica-se que houve aquisição de bens de consumo no exercício de 2018 no valor de 

R$6.150,99 (seis mil, cento e cinquenta reais, noventa e nove centavos), não houve saldo 

remanescente do exercício de 2017, ocorreu uma baixa no valor de R$6.150,99 (seis mil, 
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cento e cinquenta reais, noventa e nove centavos não restando saldo para o exercício 

seguinte, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

  

5.1.2 - Do patrimônio: 

No decorrer do exercício está Controladoria Geral Municipal acompanhou o controle 

dos bens, quando verificamos que os bens localizados nos setores estão com plaqueta de 

tombamento estão resguardados com termo de responsabilidade facilitando o controle, 

observa-se que na estrutura do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Mirante da Serra não existe cargo especifico para esta função pelo tamanho da 

movimentação. 

Verifica-se ainda que houve aquisição de Bens Permanente no Instituto portanto 

houve incorporação em seu acervo no valor de R$11.450,50 (onze mil, quatrocentos e 

cinquenta reais, cinquenta centavos), constata-se que havia um saldo remanescente do 

exercício de 2017, no valor de R$27.347,78 ( vinte e sete mil, trezentos e quarenta e sete 

reais, setenta e oito centavos), ficando registrado para o exercício seguinte dos Bens Moveis 

corresponde ao total do Inventario Físico Financeiro no valor de R$38.798,28 (trinta e oito 

mil, setecentos e noventa e oit reais, vinte e oito centavos), conforme demonstrado no 

quadro abaixo. 

 

TITULO SALDO DO 
EXERCICIO 
ANTERIOR 

MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO DO 
EXERCICIO 
SEGUINTE 

INCORPORACAO
/INSCRICAO 

BAIXA 

Bens Moveis 27.347,78 11.450,50 0,00 38.798,28 
Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 
Almoxarifado 0,00 6.150,99 6.150,99 0,00 

 

5.1.3 - Do controle de combustível, viaturas e peças: 

 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante 

da Serra não possui veículo próprio, portanto não houve despesas com combustíveis e pecas. 

 

5.2. Recursos Humanos. 
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5.2.1 - Ao final do exercício houve a publicação da relação nominal dos servidores ativos e 

inativos no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, no dia 28 / 03 / 2018. Edição 

2426, em cumprimento ao artigo 13 da Constituição Estadual c/c artigo 13, III, da IN nº 

013/2004-TCER. 

5.2.2 - Foram entregues na Unidade de Pessoal as Declarações de Bens e Rendas das pessoas 

arroladas no Rol de Responsáveis, na forma do que dispõe a Lei nº 8.730/93. 

 

5.2.3 - As despesas com pessoal do exercício de 2018, obedeceram ao percentual permitido 

pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

5.2.4 - No exercício de 2018, Administração do Instituto oportunizou a participação de alguns 

servidores em cursos de treinamento e encontros os quais contribuíram de forma significativa 

para a melhoria das ações administrativas. 

 

5.3 – Licitações e Contratos Administrativos, dispensas e inexigibilidade de licitação: 

 

5.3.1 – Licitações, dispensas e inexigibilidades: 

No decorrer do exercício de 2018 foram realizados procedimentos licitatórios nos 

moldes e limites estabelecidos na legislação vigente. Como o instituto não possui em sua 

estrutura este cargo e nem o setor foi utilizado a Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal.  

Em acompanhamento no decorrer, constatamos que nos procedimentos licitatórios e 

os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem assim nos respectivos pagamentos, 

foram cumpridos os preceitos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, as normas de Orçamento e 

de Direito Financeiro e Decisões e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado e 

da União. 

 

5.3.2 – Contratos Administrativos: 

No decorrer do exercício de 2018 foram realizados também alguns contratos 

devidamente justificados, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, os 

quais foram publicados, seus objetivos  foram cumpridos dentro da normalidade. 
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5.4.1 – A proposta orçamentária do Instituto de Previdência foi aprovada pela Lei Municipal 

nº 830 de 26 de dezembro de 2017, estimando a receita e fixado a despesa em 

R$2.985.486,26 ( dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e 

seis reais, vinte e seis centavos).  O valor aprovado representa o montante que fora 

previamente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

 

De acordo com o Anexo 02 — Resumo Geral da Receita e Anexo 10 - Comparativo 

da Receita Orçada com a Arrecadada, a receita arrecadada atingiu o montante de R$ 

3.674.462,17 (tres milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta 

edois reais, dezessete centavos); a receita orçada atingiu um montante de R$2.985.486,26 ( 

dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, vinte e 

seis centavos), apresentando um SUPERAVIT no montante de R$688.976,91 (seiscentos e 

oitenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais, noventa e um centavos). devidamente 

justificada no relatório de desempenho da receita. 

 

5.4.2 – Comparando a Receita Orçada com a Arrecadada, observamos que a arrecadação 

atingiu o montante de R$ 3.674.462,17 (tres milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, 

quatrocentos e sessenta edois reais, dezessete centavos) apresentando em relação à orçada 

um (SUPERAVT) no montante de R$688.976,91 (seiscentos e oitenta e oito mil, 

novecentos e setenta e seis reais, noventa e um centavos), devidamente justificado no 

relatorio de desenpenho da receita. A execução orçamentária do exercício de 2018 foi 

realizada com observância às finalidades programáticas consignadas no orçamento.  Houve 

cumprimento parcial das metas previstas no Plano Plurianual da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o qual apresentou o seguinte comportamento: 

5.4.3 – Comportamento da Execução orçamentária: 

 

ESPECIFICAÇÃO VALORES 
1 – Receita Orçada 2.985.486,26 
2 – Receitas Arrecadadas 3.674.462,17 
Diferença (1-20 -(688.976,91) 
3 – Despesas Autorizadas 2.985.486,26 
4 - Despesas Realizadas 1.520.934,07 
5 - Diferença  (3-4) 1.464.552,19 
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Conforme ficou demonstrado acima em confronto entre a Receita Orçada e 

Arrecadada, Autorizada e a Realizada dados extraído do Balanço Orçamentário, observa-se 

que houve desequilíbrio na execução do Orçamento e que o gestor foi responsável no controle 

orçamentário. 

 

5.4.4 - No exercício de 2018 de acordo com a movimentação orçamentária do exercício, 

foram autorizados créditos suplementares, tendo o seguinte comportamento: 

Dotação Inicial 2.985,486,26 
(+) Créditos Suplementares 247.689,20 
(+) Créditos Especiais 0,0 
(-) Anulação De Dotação 247.689,20 
(=) Despesa Autorizada 2.985.486,26 
(-)Despesa Empenhada 1.520.934,07 
(=)Saldo De Dotação 1464.552,19 

 

Os créditos Adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de 

R$247.689,26 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais, vinte e 

seis centavos) equivalente a 8,30% do Orçamento Anual, (sendo R$2.705,00 (dois mil, 

setecentos e cinco reais) para obrigaçõess patronais, de R$240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) para cobrir despesas com aposentadoria, R$1.970,00 (um mil, 

novecentos e setenta reais) para cobrir despesas com diárias) 

 

 

6. DO BALANÇO FINANCEIRO 

6.1. A movimentação apresentada no Balanço Financeiro está assim demonstrada: 
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Especificação Valores em R$ 
Saldo do Exercício Anterior: 
Caixa 
Bancos Conta Movimento 
Total 

13.807.502,77 
13.807.502,77 

 
13.807.502,77 

(+)Acréscimos: 
Receita Orçamentária 
Restos a Pagar Inscritos 
Serviço da Dívida a Pagar 
Depósitos / Consignações 
Transf. / Aportes 
Outras Operações 

4.881.582,26 
3.674.462,17 

- 
- 

144.165,12 
1.062.954,97 

- 

(-)Deduções: 
Despesas Orçamentárias 
Restos a Pagar Pagos 
Serviços da Dívida a Pagar –Pagamento 
Depósitos 
Outras Operações 

2.224.350,08 
1.520.934,07 

- 
- 

703.416,01 
- 

(=) Resultado 
Saldo para o exercício seguinte 
Caixa 
Bancos 
Aplicações 

 
17.023.989,84 

- 
703.416,01 

16.320.569,83 
 

6.2.  O saldo para o exercício seguinte disponível em  Bancos, representando o  valor de  R$ 

703.416,01 (setecetos e tres mil, quatrocentose dezesseis reais, um centavo) adicionado às 

aplicações no valor de R$ 16.320.569,83 (dezesseis mil, trezentos e vinte mil, quinhentos e 

sessenta e nove reais, oitenta e tres centavos),  corresponde ao valor registrado no Ativo 

Financeiro do Balanço Patrimonial - Anexo 14. 

 

6.3. Significa que o saldo para o exercício seguinte disponível em Bancos, representa o valor 

de R$17.023.989,84 (dezessete milhões, vinte e três mil, novecentos e oitenta e nove  reais 

oitenta e quatro centavos), correspondente aos somatórios das conciliações bancarias 

juntadas a prestação de contas, registrado na Conta Bancos e aplicações demonstradas,  valor 

registrado no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial. 

 

7. A Dívida Fundada Interna, refere-se à déficit atuarial: 
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Saldo anterior R$ - 26.814.365,43 
Inscrições R$ -14.576.752,88 
Baixas R$ -0,00 
Saldo p/ exercício seguinte R$ - 41.391.118,31 
  

8. CONTABILIDADE. 

8.1. A contabilidade encontra-se atualizada e as operações contábeis são feitas em 

documentos hábeis, condensando-se o movimento diário, conferido e assinado pelo Contador 

do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, 

MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA CONTADOR CRCMG 072.103/0-3 T-RO. 

  

Mês Dataentrega Protocolo do TCER Observações e esclarecimentos 

Janeiro 26/03/2018 636576596079920000 INTEMPESTIVO 

Fevereiro 26/03/2018 636576624252350000 TEMPESTIVO 

Março 12/04/20108 636591284278890000 TEMPESTIVO 

Abril 15/05/2018 636619700332270000 TEMPESTIVO 

Maio 14/06/2018 636645583775130000 TEMPESTIVO 

Junho 10/07/2018  636668048133560000 TEMPESTIVO 

Julho 20/08/2018  636703706508870000 TEMPESTIVO 

Agosto 19/09/2018 636729507374040000 TEMPESTIVO 

Setembro 25/10/2018 636760798946610000 TEMPESTIVO 

Outubro 09/11/2018  636773471848470000 TEMPESTIVO 

Novembro 18/12/2018 636807158737650000 TEMPESTIVO 

Dezembro 23/01/2019 636838290807680000 TEMPESTIVO 

 

9. Como pode ser verificado acima, os balancetes do exercício foram entregues através de 

remessa normal,  sendo intempestiva a remessa do mês de janeiro, as demais no prazo legal; 

 

10. Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

10.1. Em nossas análises, verificamos que no exercício de 2018, de forma geral, o Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, de certa forma 

tem cumprido os preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000. 
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11. Diárias e adiantamentos. 

11.1. Das diárias. 

11.1.2. No âmbito do Instituto Municipal a concessão das diárias encontra-se prevista na Lei 

Municipal nº 279/2003.  

   

11.1.3. No acompanhamento durante o exercício 2018, esta Unidade de Controle Interno, 

verificou que as diárias foram concedidas nos termos da legislação vigente, bem como houve 

as correspondentes prestações de contas.  

11.2. Dos adiantamentos (suprimento de fundos). 

11.2.1. De igual forma, no âmbito do Instituto Municipal a concessão adiantamentos 

encontra-se prevista na Lei Municipal nº 033/93,  

11.2.2. No acompanhamento durante o exercício, verificamos que todas as concessões 

obedeceram à legislação em vigor e houve as correspondentes prestações de contas. 

12. Encaminhamento dos documentos do exercício de 2018 e as respectivas publicações. 

13. O exercício de 2018 foi encaminhado a Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas, e 

demais Órgãos públicos, todos os demonstrativos e documentos exigidos pela legislação 

vigente, em especial os estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 8.666/93 e 

Instrução Normativado TCE. 

14. NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL. 

14.1. A autoridade responsável pela gestão no exercício de 2018 foi a senhora QUESIA 

ANDRADE BALBINO BARBOSA a mesma constante no Anexo TC-28. 

 

15 -ANALISE DE GESTÃO  

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Código DENOMINAÇÃO DOS PROGRAMAS 

0003 ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 

Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 

Exercício Planejado Executado Variação % 

Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 
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2018 1.686.702,26 327.484,26 19,41% 

Programa: 0004 – BENEFICIOS A SEGURADOS 

2018 698.400,00 424.297,16 60,75% 

Programa: 0005 - BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 

2018 600.384,00 769.152,65 128,11% 
 A unidade orçamentária Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Mirante da Serra realizou  no exercício de 2018, 69,41% do  seu planejamento, o que 
evidencia uma execução média, há que se observar o péssimo desempenho do programa 
003, numa observação mais acurada é verificado que esta inclusa neste programa os 
valores destinados a reserva para o RPPS, no valor de R$1.251.000,37 (um milhão, 
duzentos e cinquenta e um mil, trinta e sete centavos), que representa 74,17% do valor 
total do programa.  
 

 

 

 

15. CONCLUSÃO 

15.1. Procedida à auditoria no âmbito do o Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra, referente ao exercício 2018, onde a Controladoria 

Geral Municipal atuou pedagogicamente demonstrando no escopo deste relatório, pontuando 

a cada tópico as ações desenvolvidas no período. Pelas peças contábeis analisadas, pelos 

procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios recebido da 

Contabilidade, constatam-se algumas falhas as quais passamos a relatar. 

15.1.1. Não conformidade no controle do almoxarifado que encontra-se informatizado e no 

decorrer do exercício de 2018, não foram classificados pelo sistema e sim manualmente.  

Tendo o sistema disponível o qual oferece diversas fichas para o controle de materiais, sobre 

alegação de pequena movimentação no exercício. 

15.1.2.  ausência de depreciação do ativo imobilizado. 
15.1.3 – O comite de investimento nomeado através da portaria 4133, esta irregular por 
encontrar-se vencida a CPA de dois membros. 
15.1.4 – O Instituto não aderiu ao pró-gestão. 
15.1.5 -  alocação inadequada da Reserva para o RPPS 
 

 

16. RECOMENDAÇÕES 
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16.1. Inplementar medidas de forma que se possa ser utilizado o programa 

informatizado no controle do almoxarifado já que sistema está disponível e oferece 

diversas fichas para o controle de materiais. 

 

16.2.   Promover a adequada  depreciação do ativo imobilizado. 
16.3 – Regularizar a situação do CPA dos membros do Comite de Inivestimento.. 
16.4 – Que o  Instituto de Previdencia promova a adesão  ao pró-gestão 
16.5 -  Promover a  criação no Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Mirante da Serra – SERRAPREVI,  a criação de programa próprio para 
albergar o orçamento da Reserva para o RPPS. 
 

17. Assim a Controladoria Geral Municipal, após as analises das peças contábeis, 

confrontadas com os saldos finais da prestação de contas do exercício de 2018, constatou 

algumas falhas técnicas e irregularidades de cunho formal que são sanáveis, não 

comprometem a probidade do Ordenador de Despesas e demais responsáveis. Ficou 

evidenciado que de forma geral a Administração do Instituto, tem cumprido com a legislação 

vigente, em especial as normas legais quanto à Execução Orçamentária, Financeira e 

Patrimonial, opina pela REGULARIDADE da prestação de contas ora analisada.  

 

 

  É o Relatório. 

 

Mirante da Serra - RO, 28 de março de 2019. 

 

 

 

VALTER MARCELINO DA ROCHA 

Controlador Geral Municipal 

Portaria nº 4143/2018 
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CERTIFICADO DE AUDITORIA 

 

 

“A Controladoria Geral do Município de Mirante da Serra é de opinião pela certificação de 

regularidade das contas da superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra – SERRAPREVI, atinentes ao exercício 

financeiro de 2018, de responsabilidade do Senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, já que 

(a) o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra – 

SERRAPREVI observou os princípios constitucionais e legais que regem a administração 

pública municipal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução 

dos orçamentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante 

da Serra – SERRAPREVI o equilíbrio orçamentário e financeiro, (b) que as demonstrações 

contábeis consolidadas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Mirante da Serra – SERRAPREVI, compostas pelos balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e pelas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, 

representam, sobre todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial em 31/12/2018 e os 

resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício encerrado nessa data, 

de acordo com as disposições da Lei 4.320/1964, da Lei Complementar 101/2000 e das 

demais normas contabilidade do setor público.” 

 

Mirante da Serra/RO, 28 de marco de 2019 

 

 

 

VALTER MARCELINO DA ROCHA 

Controlador Geral Municipal 

Portaria nº 4143/2018 
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CERTIFICADO AUDITORIA 

 

 

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI 

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

   Examinamos os registros e as demonstrações contábeis, bem como os 

documentos que deram origem aos elementos constantes no processo de Prestação de Contas 

Anual. 

 

   Dos exames efetuados, verificamos que os registros contábeis refletem 

adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE 

MIRANTE DA SERRA – SERRAPREVI, e que de forma geral, foram cumpridas as normas 

legais que tratam do processamento da despesa. 

 

   Assim, considerando que nos exames efetuados foram evidenciadas 

falhas Técnicas e Irregularidades sanáveis que não comprometam a probidade do Ordenador 

de Despesa e demais responsáveis, somos pela Regularidade com Ressalva das contas do 

exercício de 2018, pelo encaminhamento do balancete do mês de junho intempestivamente. 

 

                                   Mirante da Serra - RO, 28 de março de 2019. 

 

 

VALTER MARCELINO DA ROCHA 

Controlador Geral Municipal 

Portaria nº 4143/2018 
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PARECER DE AUDITORIA 

 

 

 

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI 

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 

 

 

 

   Analisamos o processo de Prestação de Contas, exercício de 2018, do 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI certificamos que a mesma 

contém todas as peças exigidas pela Instrução Normativa, do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. 

   Os atos de gestão do exercício foram analisados no decorrer do 

exercício, em acompanhamento periódico, não sendo constatado atos ilegais ou ilegítimo que 

possam comprometer as contas do Ordenador de Despesa. 

   Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas no 

relatório de auditoria, somos de parecer pela Regularidade com Ressalva das contas.  

   

 

   Mirante da Serra / RO, 28 de março de 2019. 

 

VALTER MARCELINO DA ROCHA 

Controlador Geral Municipal 

Portaria nº 4143/2018 
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PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

                               Em atendimento a Instrução Normativa nº 013/2004, do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, atesto que tomei conhecimento do Relatório da Controladoria 

Geral Municipal da Prestação de Contas do Exercício de 2018, que vai acompanhado do 

Certificado e Parecer, além dos documentos pertinentes. 

 

                               Assim, considerando o Relatório e demais documentos apresentados pela 

Controladoria Geral Municipal desta prefeitura, determino que seja: 

 

                               Observado com maior rigor todas as falhas e possíveis irregularidades, ali 

apontadas no intuito de corrigi-las imediatamente sob pena de responsabilização dos setores 

envolvidos ou responsáveis.  

 

                          Publique-se e; 

      

                          Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

 

 

Mirante da Serra/RO, 28 de marco de 2019 

 

QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA 

Superintendente do SERRA PREVI 

Portaria 4270/2018 


