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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

 

Em atendimento a Resolução N.º 03 de 09 de abril de 2018, que regulamenta o Sistema 

de Controle Interno do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM, a 

Comissão de Controle Interno nomeada pela Portaria N° 61/IPSM/2020 de 12 de 

fevereiro de 2020 elabora o presente relatório, relativo ao período de janeiro a março de 

2020, quanto à análise da regularidade dos procedimentos, contas, receitas, despesas e 

demais exigências legais do IPSM de São José dos Campos. 

Neste período, a partir da análise dos documentos e planilhas apresentadas, podemos 

constatar o seguinte: 

 

1. Regulamentação do Regime Próprio de Previdência Social: 

Atualmente, o IPSM de São José dos Campos está regulamentado pela Lei Nº 4.220, de 

08 de julho de 1992 e suas alterações. 

 

2. Execução Orçamentária  

 

2.1. Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição  

Analisamos a regularidade dos lançamentos, cobranças e registros das receitas das 

contribuições patronais e dos segurados no primeiro trimestre.  

Verificamos que os recolhimentos se deram por parte da Prefeitura, do IPSM e da Câmara 

Municipal, na forma dos prazos previstos.  

 

2.2. Demais Receitas  

Analisamos a regularidade dos lançamentos, cobranças e registros das receitas de 

Compensação Previdenciária, Rendimento das Aplicações Financeiras e Multas e Juros.  

 

2.3. Resultado da Execução Orçamentária – RECEITAS   

Verificamos o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às receitas e 

aferimos resultado deficitário no trimestre em exame: 
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Receitas Previsão no Trimestre Realização no Trimestre Resultado 

Contribuições R$61.507.250,00 R$49.456.208,07 Insuficiência na arrecadação 

Patrimonial R$13.342.500,00 R$13.089.590,01 Insuficiência na arrecadação 

Outras Receitas R$5.296.250,00 R$6.283.675,57 Excesso de arrecadação 

Totais: R$80.146.000,00 R$68.829.473,65 Insuficiência na arrecadação 

NOTA: A receita de contribuições, uma das principais fontes de arrecadação, se refere 

às contribuições dos servidores ativos e inativos, e as contribuições de obrigação da 

Prefeitura, da Câmara Municipal e do IPSM, relativas aos repasses referentes às folhas de 

pagamento mensais e também do Décimo Terceiro Salário. Essa receita apresentou no 

trimestre insuficiência na arrecadação no valor de R$ 12.051.041,93.  Como o Décimo 

Terceiro Salário só deverá ser repassado no final do exercício, esse valor deverá 

apresentar resultado equilibrado no final.  

A receita patrimonial, se refere a aluguéis de imóveis e rendimentos de aplicações 

financeiras relativos aos resgates de investimentos, e apresentou no período insuficiência 

na arrecadação no valor de R$ 252.909,99, que se deve principalmente ao comportamento 

do mercado financeiro em decorrência da pandemia causada pelo vírus Covid-19, o Corona 

Vírus, que influenciou bastante todos os investimentos no exterior e também no mercado 

brasileiro. 

Na rubrica “Outras Receitas”, a arrecadação termina o trimestre acima do previsto, 

apresentando um excedente em relação ao previsto no valor de R$ 6.283.675,57, esse 

resultado se deve principalmente ao ressarcimento de compensação financeira entre 

regimes, valores estes recebidos do INSS através do COMPREV. 

Cabe ressaltar, que a Lei Municipal nº 8.567/2011 de 22 de dezembro de 2011, com as 

alterações da Lei nº 9.581/2017 de 6 de outubro de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 

17.606/2017 de 20 de outubro de 2017,  com as alterações implementadas pelo Decreto 

nº 17.984/2018 de 19 de outubro de 2018, determinam a compensação do excedente 

financeiro em relação a meta atuarial mensal, para a cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras. 
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2.4. Gestão de Investimentos  

A Gestão dos investimentos atende a Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 

3922 e suas alterações, que regulamenta a matéria, bem como da Política de Investimentos 

do IPSM para o exercício de 2020.  

A meta atuarial, fixada em IPCA + 4,5% ao ano, acumulou no 1º trimestre de 2020, 

1,64%, enquanto a rentabilidade no período foi de 0,53%, considerando os dois grupos – 

previdenciário e financeiro -; e considerando o Decreto nº 17.984/2018. 

No referido trimestre, o resultado dos investimentos do RPPS ficou aquém da meta 

atuarial sobretudo devido ao resultado do mês de março, tendo em vista as 

movimentações dos mercados globais, motivado principalmente pela disseminação 

pandêmica do novo corona vírus, cujos efeitos ainda se observam. Todas as decisões do 

Comitê de Investimentos podem ser conhecidas por meio das atas de suas reuniões, 

disponíveis em forma eletrônica no sítio do IPSM. 

3. Despesa  

 

3.1. Formalização e Conteúdo  

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua regularidade 

quanto ao aspecto formal.  

 

3.2. Benefícios 

Foram concedidos, de janeiro a março de 2020, o total de 118 benefícios de aposentadoria 

e 17 benefícios de pensão por morte. Totalizando, até 31 de março de 2020, 5135 

aposentados e 916 pensionistas. 

Os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas 

previstas.  

 

3.3 Despesas Administrativas  

Constatamos que foram realizados gastos administrativos no montante de 

R$1.100.113,91, que corresponde no trimestre analisado a 0,11% do total da base de 

cálculo. 
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3.4 Ordem Cronológica dos Pagamentos  

O controle interno aferiu o cumprimento de todas as obrigações financeiras no período. 

Todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, 

constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos. 

 

3.5 Resultado da Execução Orçamentária - DESPESAS  

Verificamos o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às despesas e 

aferimos resultado de economia no trimestre em exame: 

Despesas Previsão no Trimestre Realização no Trimestre Resultado 

Pessoal e Encargos R$139.255.000,00 R$125.128.659,34 Economia 

Outras Despesas Correntes R$3.005.500,00 R$884.552,31 Economia 

Investimentos R$282.500,00 R$19.050,00 Economia 

Totais R$142.543.000,00 R$ 126.032.261,65 Economia 

 

No primeiro trimestre de 2020, o confronto entre a despesa fixada e a despesa realizada 

apresentou uma economia de despesa. O montante fixado no período foi de R$ 

142.543.000,00 enquanto a despesa empenhada foi de R$ 126.032.261,65; resultando em 

uma economia de despesa no montante de R$ 16.510.738,35. 

Adicionalmente, informamos que os pagamentos com auxílios doença, acidente e 

maternidade passaram a ser de responsabilidade do Ente Municipal a partir de 13 de 

novembro de 2019 em cumprimento à emenda constitucional nº 103/2019, o que 

acarretará em uma economia de despesa no montante aproximado de quase 11 milhões 

por ano a partir do exercício de 2020. No período só houve pagamento de ressarcimento 

dessas despesas no valor de R$ 7.889,00, referente a despesas da Câmara Municipal 

referente ao exercício de 2019 até a data de 12/11/2019. 

 

4. Avaliação Atuarial e Adoção de Medidas Propostas pelo Atuário: 

A Avaliação Atuarial tem por objetivo: determinar o nível de contribuição dos segurados 

e do órgão empregador, determinar o Fundo de Previdência necessário à manutenção dos 

benefícios previdenciários já concedidos e a conceder e a Evolução Provável das 

Despesas e Receitas Previdenciárias, demonstrada pelo Fluxo Financeiro-Atuarial. 
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Durante o período verificado a Avaliação Atuarial para o exercício de 2020, com data-

base em 31 de dezembro de 2019, se encontrava em elaboração pelo escritório técnico 

especializado, sendo que todas as inconsistências apontadas no banco de dados enviado 

foram devidamente corrigidas pelo RPPS/Ente. 

 

5. Quadro de servidores: 

Em 31 de março de 2020, o IPSM contava com quadro formado por: 

• 21 servidores efetivos; 

• 7 servidores cedidos pela Prefeitura 

• 4 comissionados 

• 15 estagiários 

As remunerações dos servidores estão previstas na Lei nº 4.220/92. Segundo verificado, 

não se constatou pagamentos maiores que os fixados.  

 

6. Individualização Contábil das Contribuições dos Servidores Públicos Municipais 

e dos Entes: 

Conforme analisado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos 

segurados e as contribuições patronais estão devidamente classificadas e rubricadas 

contabilmente de forma individualizada. 

 

7. Participação de Representantes dos Servidores Públicos Municipais nos órgãos 

colegiados e Instâncias de Decisão: 

O Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal foram criados pela Lei Municipal nº 

4.220/92 de 08 de julho de 1992, e suas competências e atribuições estão previstas no 

Regimento Interno do Instituto de Previdência do Servidor Municipal (Decreto nº 

15.185/12, alterado pelo Decreto n° 18.159/19). O Conselho Administrativo é composto 

por 13 membros, servidores do Município, sendo sua representatividade composta de 04 

(quatro) membros indicados pelas entidades representativas da categoria (Sindicato dos 

Servidores, ASSEM, AFAPEM e CRESSEM); 04 (quatro) membros indicados pelo 

Prefeito Municipal;  03 (três) membros da Câmara Municipal por ela indicados, e  02 
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(dois) membros escolhidos entre os aposentados, por livre escolha do Prefeito Municipal, 

todos possuindo suplentes. 

Foram analisadas as atas do Conselho Administrativo, dentre as quais destacamos que na 

ata 03/2020, os novos conselheiros foram empossados para o Biênio 2020-2021 com 

mandato até o dia 21 de fevereiro de 2022. O superintendente fez uma apresentação dos 

setores do IPSM e o trabalho de cada setor para conhecimento dos conselheiros. 

O Conselho Fiscal é composto por 3 membros titulares e 3 suplentes indicados pelo Chefe 

do Poder Executivo entre os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e 

inativos. No dia 04 de março de 2020 foi realizada a primeira reunião do Conselho Fiscal, 

Biênio 2020-2021. 

As indicações dos conselheiros foram realizadas pelo Decreto 18.454, de 21 de fevereiro 

de 2020. As indicações dos membros dos conselhos estão em acordo com as legislações 

vigentes. 

 

8. Apreciação das Contas por parte dos Conselhos: 

No período examinado, ocorreu Reunião Ordinária do Conselho Fiscal que conforme a 

ata n° 002/2020 aprovou as contas do IPSM referente ao exercício 2019. 

 

9. Publicação de Receitas, Despesas e Aportes: 

Os Balancetes de Receita, Despesas e Aporte estão sendo publicados no site do IPSM.  

 

10. Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais  

Segundo nossa análise, verificamos a correta adequação destes três setores.  

 

11. Livros e Registros  

Pelas inspeções realizadas, na extensão considerada necessária, verificamos a boa ordem 

formal dos livros e registros.  

 

12. Bens, Direitos e Ativos Avaliados de Acordo com a Lei nº 4.320/64: 

Esta comissão avalia que a Diretoria Financeira observa as normas gerais de direito 

financeiro, além do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP e das 

Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público – NBC TSP. 
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13. Emissão de relatório de Governança Corporativa e atendimento às 

recomendações do PRÓ-GESTÃO 

No período verificado foram juntadas informações para a confecção do Relatório de 

Governança do primeiro trimestre de 2020. 

 

14. Encaminhamento de Demonstrativos Previstos na Portaria MPS nº 402/08 à 

Secretaria de Previdência Social: 

Os Demonstrativos foram encaminhados, visando atender os novos critérios da Secretária 

de Previdência. Para o período verificado foi realizado o envio mensal das informações 

ao ente, que é responsável pela compilação e encaminhamento aos órgãos de 

competência. 

 

15. Base Cadastral Atualizada: 

A Base cadastral dos aposentados, pensionistas e servidores efetivos encontra-se 

atualizada. Como medidas de preservação ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), 

foi publicada a Resolução Nº 2, de 16 de março de 2020, estabelecendo entre outras ações, 

a suspensão da realização da assinatura de declaração de vida até 31 de julho de 2020. 

 

16. Despesas Judiciais: No primeiro trimestre de 2020 foram propostas 88 novas ações 

judiciais em face do IPSM. No que se refere às despesas judiciais, o IPSM despendeu no 

período verificado o total de R$36.049,00 em RPV. Para o ano de 2020, a previsão de 

despesas em precatórios é de R$8.326.625,84. 

 

17. Ouvidoria 

O IPSM possui o Canal de Ouvidoria, regulamentado através da Resolução n° 08 de 19 

de novembro de 2018. Até o final do primeiro trimestre de 2020 a ouvidoria totalizava 

102 participações realizadas por meio de telefonemas, e-mails ou formulários presentes 

nos balcões de atendimento.  

Em todas as participações que as pessoas se identificaram e deixaram contato, a ouvidora 

realizou retorno para o envio de resposta. Em alguns casos não foi obtido sucesso devido 

a dados errôneos ou a não atendimento das ligações.  
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Na tabela abaixo é possível observar as manifestações divididas por temas: 

 

18. Licitações e contratos 

No período verificado foi realizado um certame licitatório, conforme processo 

administrativo (expediente) Nº 2/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para 

prestação de serviço de capacitação e assessoria técnica ao IPSM. O certame ocorreu no 

dia 17/02/2020, na modalidade de pregão presencial, tendo como pregoeira responsável 

a servidora Denise Liesak de Sant’Ana. O edital foi publicado com valor de referência 

R$ 176.550,00. Participaram do certame 3 (três) empresas, sendo declarada vencedora a 

empresa ABCPrev Gestão e Formação Previdenciária Ltda. O valor de contratação foi 

136.800,00. 

 

No período verificado foram firmados os seguintes contratos: 

Empresa Objeto Prazo Valor 

Telefonica 

Brasil S/A 

(VIVO) 

Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de 

telecomunicação e serviço telefonico 

fixo comutado (STFC)  

12 meses  
R$ 13.188,00 

Onda TI 

Soluções em 

Tecnologia 

LTDA 

Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de instalação 

e realocação de pontos de rede de 

telefonia e energia elétrica para o IPSM 

25 dias 
R$ 9.720,00 

Tas Augusten 

Comércio e 

fornecimento de 

água 

Contratação de empresa especializada 

para fornecimento de água mineral em 

galões de 20 litros para o IPSM 

12 meses 
R$ 3.360,00 

Takemura 

Aquisição de cofre antifogo para 

armazenamento de mídias magnéticas 

para o IPSM 

60 dias 
R$ 15.080,00 

Calhas Rochas 

Manutenções e 

Instalação 

EIRELI 

Contratação de empresa especializada 

para instalação de chapa metálica na 

parede externa do IPSM 

5 dias uteis 
R$ 450,00 

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NA OUVIDORIA EM 2020 

TOTAL SOLICITAÇÃO RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO SIMPLIFIQUE DENÚNCIA 
ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

102 62 16 14 10 0 0 0 
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Osystem 

Elevadores 

LTDA 

Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de 

manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva mensal na plataforma 

elevatória de acessibilidade do IPSM 

12 meses 
R$ 2.465,00 

A.I. Palmas Ar 

Condicionado 

ME 

Contratação de empresa especializada 

em prestação de serviço mensal de 

manutenção preventiva e corretiva nos 

aparelhos de ar condicionado do IPSM 

12 meses 
R$ 12,958,44 

ABC Prev 

Gestão e 

Formação 

Previdenciária 

(Pregão) 

Contratação de empresa para prestação 

de serviço e assesoria técnica 

especializada ao IPSM 

12 meses 
R$ 136.800,00 

 

No período verificado foram firmados os seguintes aditamentos: 

Empresa Objeto Prazo Valor 

Ana C. de Melo 

Manutenção e 

Limpeza ME 

Contatação de empresa para prestação 

de serviço de fornecimento de mão de 

obra de 02 auxiliares de limpeza e 01 de 

serviços gerais para execução dos 

serviços, copa e serviços gerais 

12 meses R$ 144.693,00 

Calos Eduardo 

de Moraes Pirajá 

Filho 

Prestação de serviço especializado para 

assessoria, consultoria e treinamento na 

área de administração financeira e 

contabil público-previdenciário 

12 meses R$ 16.800,00 

 

19. O Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP do Município está em vigor, 

com vencimento em 31/08/2020  

O Município de São José dos Campos conta com CRP vigente, com data de emissão em 

04/03/2020. Não foram constatados impedimentos de atendimento aos requisitos 

necessários para renovação. 

 

20. Transparência  

Verificamos que o IPSM mantém atualizado seu website (ipsm.sp.gov.br) com as 

informações necessárias à devida transparência de seus atos, atendendo a Lei Nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011. 

 

 

http://www.ipsm.sp.gov.br/
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21. Pró- Gestão 

No dia 01 de julho de 2019 o IPSM obteve a certificação no nível II, com validade até 01 

de julho de 2022. 

 

Esta Comissão encaminha aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal para a 

apreciação. 

 

 

São José dos Campos, 22 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Ana Carolina Belli Vieira 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

Leticia Justino Nascimento 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

Rafael Freitas Pena 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

Matheus Camargo de Faria 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

Carla Damasceno Ramos 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

Gláucio Lamarca Rocha 

Superintendente

 


