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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

1º QUADRIMESTRE DE 2020 
 

 

 

O presente relatório elaborado em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria 

aplicáveis à Administração Pública, bem como os critérios contidos na legislação vigente, foi 

possível observar que:  

 

1 – NA ÁREA ADMINISTRATIVA os atos praticados pela Administração do IPRESA – Instituto 

de Previdência dos Servidores do Município de Santana do Araguaia – PA, estão em conformidade 

com as normas constitucionais aplicáveis aos RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, ao 

Conselhos de Administração, Fiscal e ao Comitê de Investimentos, segundo o fluxograma de 

informações apresentados a este Controle Interno, é possível identificar que todos os membros dos 

conselhos do IPRESA e do quadro Administrativo do mesmo, recebem total apoio para 

participarem de programas de capacitação e treinamento de pessoal, para o melhor desempenho de 

suas atividades institucionais. Foi constatado também que todas as Informações do IPRESA, 

sempre atualizadas, são publicadas no site: http://www.ipresa.com.br/ e no Portal de Transparência 

do Município de Santana do Araguaia. Os gastos com as despesas administrativas estão dentro do 

limite legal de 2% (Dois inteiros percentuais) da remuneração dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas, conforme demonstrativo a baixo e tabela em anexo a este parecer.  

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS – IPRESA 

Total da folha de pagamento exercício de 2019 R$ 41.771.882,28 

Taxa Administrativa para o Exercício de 2020 R$ 835.437,60 

Despesas Administrativas até o 1º QD de 2020 R$ 241.605,03 

Despesas Administrativas com Sobras de Exercícios Anteriores a 2019 R$ 0,00 

Sobra da Taxa de Administração 1º QD de 2020 R$ 593.832,57 

 

As ações na área administrativa foram tidas como conforme, e aprovadas por este controle interno. 

 

2 – NA ÁREA FINANCEIRA a análise efetuada demonstra a regularidade do repasse das 

contribuições dos servidores e do recolhimento das obrigações patronais da Prefeitura Municipal de 

Santana do Araguaia; a publicação das informações, dentro dos prazos estabelecidos, junto ao 

Ministério da Previdência Social do DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 

Recursos; do DIRP – Demonstrativo de Repasse da Avaliação Atuarial, conforme extrato de 

irregularidade dos regimes previdenciários, extraído do MPS, não há informações de irregularidades 

para o IPRESA, a regularidade da elaboração das APR – Autorização de Aplicação e Resgate de 

Recursos Financeiros e a sua publicidade no mural da entidade e do site http://www.ipresa.com.br/, 

com acesso ao link https://www.fenix.com.br/transparencia/01404. Os Valores em depósitos da carteira de 

investimentos, administrados pelos Bancos utilizados pelo Instituto, atendem aos limites previstos 

http://www.ipresa.com.br/
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em Resolução do CMN e BACEN. As ações, na área financeira, foram tidas como conforme, e 

aprovadas por este controle interno.  

 

3 – NA ÁREA DE BANEFÍCIOS a análise efetuada demonstra que no Primeiro Quadrimestre de 

2020, todos os benefícios concedidos, seguiram rigorosamente os preceitos das legislação vigente, e 

as normativas deste Instituto e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, os 

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

previstas. Sendo assim, as ações foram tidas como conforme e pelo Controle Interno e aprovadas.  

 

4 – NA ÁREA CONTÁBIL a análise efetuada demonstra a regularidade dos lançamentos, 

cobranças e registros das receitas, das contribuições Patronais e dos Segurados; do rendimento das 

aplicações financeiras; dos recolhimentos que se deram por parte da Prefeitura Municipal; não 

houve registro de Compensação Previdenciária; que a despesa revelou regularidade de instrução 

formal; que as receitas e despesas do IPRESA estão sendo devidamente registradas de acordo com a 

legislação vigente e ordem cronológica, não apresentando, portanto, nenhuma irregularidade.  

 

5 – REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA a remuneração e gratificação paga a 

Diretoria está devidamente regulamentada pelo último ato fixador cadastrado no Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará, e tal ato foi efetuado dentro dos parâmetros legais.  

 

6 – DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES. Não chegou ao conhecimento 

deste controle interno a existência de Denúncias ou Representações.  

 

7 – APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DOS CONSELHOS. As demonstrações 

Financeiras do período em exame foram aprovadas por unanimidade pelos pares do Conselho Fiscal 

e ratificadas pelos Conselhos Administrativos e Comitê de Investimento.  

 

8 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDÊNCIARIA. Verificamos que apesar da 

CRP estar com prazo de validade vencida, a mesma está em processo de renovação, e ainda não foi 

liberada apenas por processos formais, já encaminhados ao Ministério da Previdência.  

 

9 – TRANSPARÊNCIA. O IPRESA mantém atualizado seu site no endereço eletrônico 

http://www.ipresa.com.br/ e link https://www.fenix.com.br/transparencia/01404 , onde podemos 

encontrar publicados as Atas das Reuniões dos Conselhos, Posição dos Investimentos, Balancetes 

da Receita e das Despesas, Balanços, Portarias, Normas e Regulamentos e Contratos firmados 

através de processos licitatórios, atendendo ao princípio da transparência da Administração Pública.  

 

11 – PARECER. Na qualidade de responsável pelo Controle Interno do Instituto de Previdência do 

Município de Santana do Araguaia - IPRESA, Estado do Pará, apresento o Relatório e Parecer sobre 

as observações realizadas no período do 1º Quadrimestre ao exercício de 2020, em conformidade 

com o previsto em Lei. O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que 

todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos servidores sobre as normas e 

http://www.ipresa.com.br/
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maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de 

auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos. De toda verificação realizada 

pelo Controle Interno foram emitidos relatórios e recomendações e enviadas ao Presidente do 

Instituto. As recomendações visaram sanar as irregularidades ou deficiências administrativas 

detectadas.  

 

11 – CONCLUSÃO. A gestão do Instituto de Previdência do Município de Santana do Araguaia - 

PA, referente ao período de Janeiro a Abril de 2020 foi exercida com eficiência e eficácia. Sendo 

assim, não chegou ao conhecimento desta Comissão qualquer fato que desabonasse a conduta de 

qualquer servidor, ou que comprometesse a gestão deste Instituto, o qual mantém em ordem os 

documentos e bens Públicos Municipais, destacando que os Balancetes elaborados no referido 

exercício estão de acordo com as exigências do TCM/PA – Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará e Ministério da Previdência Social. 

Desta forma, a Comissão conclui que o processo encontra-se em condições de ser submetido ao 

Tribunal de contas do Estado do Pará, sem prejuízo de encaminhamento das considerações e/ou 

recomendações aqui presentes para conhecimento e providencias da Entidade. Uma vez que este 

Controle Interno entende que que o IPRESA de Santana do Araguaia obedeceu todas as exigências 

do Ministério da Previdência Social, da Constituição Federal e do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. 

 

 

 

Santana do Araguaia – PA 29 de Maio de 2020.  

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO TORRES GOMES AMORIM 

CONTROLADOR INTERNO 

PORTARIA N°005/2017 - IPMSA 
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