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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

 Considerando as atribuições do Controle Interno, contidas 

na Lei 863 de 15 de dezembro de 2017, 2.1.1; 

 Considerando a Portaria do IPREVI nº 001 de 04 de janeiro 

de 2021; 

Considerando que o Controle Interno deve abranger e 

observar as exigências e ditames previstos nos artigos 31, 70 

e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e nos Artigos 76 a 80 da Lei Federal 

nº 4.320/64. 

 Tendo em vista a importância de tornar a Controladoria uma 

ferramenta de gestão, capaz de assegurar a observância às 

normas constitucionais, legais e regulamentadoras, que 

possibilitem o aumento da eficiência desta Autarquia, 

aprimorando a aplicação dos recursos, garantindo maior 

proteção ao patrimônio e promovendo a otimização das rotinas 

internas. 

 Neste período, considerando-se as informações e 

documentos submetidos à análise deste Controle Interno, 

constata-se que, atualmente, o RPPS de Itatiaia está 

regulamentado pela Lei Municipal nº 863, de 15 de dezembro de 

2017, cuja gestão é desempenhada pela Diretora Presidente 

conjuntamente com a Diretora de Administração e Finanças e a 

Diretora de Benefícios, com seguinte composição: 

• Diretora Presidente: Alessandra Arantes Marques 

• Diretora de Administração e Finanças: Isaltina Cássia da 

Silva Alvim Dias 

• Diretora de Benefícios: Flavia Gonçalves Cavalcante 

 

 

 



 

ÁREA DE BENEFÍCIOS 

Foram concedidos, no período em exame, 08 (oito) 

aposentadorias, sendo destas 04 (quatro) por idade, 03 (três) 
por tempo de contribuição e idade e 01 (uma) compulsória. 

Verifica-se que houve correta formalização e regular 
instrução processual, para a concessão dos benefícios. 

Os pagamentos dos benefícios se processaram dentro da data 
prevista, conforme calendário de pagamento de 2021. 

CAPACITAÇÃO 

Visando sua capacitação e atualização, a servidora responsável 

pela Compensação Previdenciária, Ana Paula Pires Alves, participou 

do curso COMPREV na Prática - Online, nos dias 16 e 17 de junho de 

2021. 

Tendo em vista que o curso está de acordo com a política 

institucional para a capacitação dos servidores. 

ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Os registros e demonstrações contábeis do IPREVI são 

formalizados de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e demais 

normas de contabilidade aplicáveis aos regimes próprios de 
previdência social. 

• Repasses previdenciários 

 Quanto à arrecadação, o maior volume de recursos advém de 

repasses, os quais são efetuados mensalmente, não havendo 

valores a receber em 2021. 

 Valor dos repasses: 

REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021 

 ABRIL MAIO JUNHO 

Contribuições Servidores R$   581.901,09 R$   563.047,85 R$   573.389,60 

Contribuições Patronal R$   666.848,45 R$   655.312,12 R$   500.600,46 

Aporte para cobertura déficit 

Atuarial 

R$   482.332,35 R$   486.185,23 R$   492.604,11 

Plano Financeiro R$       475,67 R$       475,67 R$       475,67 

TOTAL R$ 1.731.557,56 R$ 1.705.020,87 R$ 1.567.069,84 

Fonte: Sistema Sapo – Balancete da Receita 

  



 

 

 A arrecadação da Autarquia no segundo trimestre, 

considerando receitas orçamentárias e não orçamentarias, foi 

de R$ 12.191.695,45 (doze milhões, cento e noventa e um mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), sendo que destes R$ 5.003.648,27(cinco milhões, 

três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete 

centavos) resultam de repasses recebidos de contribuições 

patrimoniais, de servidores, além do Aporte para cobertura 

Déficit Atuarial e Plano Financeiro, o que corresponde a 41,04% 

da arrecadação.  

 O resultado financeiro da Autarquia no segundo trimestre 

de 2021 foi de R$ 503.595.902,96 (quinhentos e três reais, 

quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e dois reais e 

noventa e seis centavos). 

Fonte: Sistema Sapo – Balancete Financeiro 

 ADIANTAMENTOS 

 No período de 01/04/2021 a 30/06/2021 foram gerados 34 

processos administrativos e nenhum processo de adiantamento de 

material de consumo e de serviço.  

 

 BENS PATRIMONIAIS E/OU BAIXAS 

 Não houve baixa de bens no período de 01/04/2021 a 

30/06/2021. E não houve nenhuma aquisição de bens móveis. 

Fonte: Betha Patrimônio – Relatório de Baixa de Bens  

 

 TRANSPARÊNCIA 

 O IPREVI mantém atualizado seu website 

(https://iprevi.rj.gov.br), com informações sobre 

movimentações financeiras, balancete, empenho emitidos, 

empenhos pagos, portarias, legislação, Relatórios de Gestão, 

as Atas dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de 

Investimento, Licitações/Contratos, Relatórios 

Previdenciários, entre outras informações, atendendo ao 
princípio da transparência da coisa pública. 

 



  

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 

 O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) disposto 

no Art. 9º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto 

nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 

de julho de 2008, demonstra que o município está em situação 

regular em conformidade com a Lei 9.717, de 27 de novembro de 

1998, sendo emitido administrativamente em 14/06/2021 com 
validade até 11/12/2021. 

 

 

 

 

Segue o Extrato de Regularidade dos Critérios Fiscalizados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 CERTIFICADO PRÓ-GESTÃO 

 O Programa de Certificação Institucional e Modernização da 

Gestão dos regimes Próprios de Previdência Social da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão 

RPPS visa estimular a adoção das melhores práticas de gestão 

pelos RPPS, para maior controle de seus ativos e passivos, 

além de maior transparência para com os segurados e a 
sociedade. 

 No dia 08 de dezembro de 2020 o IPREVI recebeu o certificado, 
cumprindo as exigências estabelecidas no Programa de 
Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, 
instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter 
adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas 
a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação 
Previdenciária. 

 Com a conquista desse título, Itatiaia se tornou o segundo 
município do Rio de Janeiro com um Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) a obter o reconhecimento. 

Nível da Certificação: Nível II 

Validade da Certificação: 08/12/2023 

IMAGEM INSTITUCIONAL 

 No dia 11 de junho a AEPREMERJ promoveu uma live sobre a 
certificação do Pró Gestão. E esta foi apresentada por:  

Miguel Chaves – Presidente da Comissão do Pró Gestão, 
da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia; 

Daniela Benayon – Diretora Presidente da Manaus Previdência; 

Alessandra Marques Arantes – Diretora Presidente do IPREVI - 

Itatiaia. 

Os participantes terão a oportunidade de debater assuntos que 

envolvem a gestão de Regimes Próprios de Previdência Social e 

compartilhar experiências para aquisição da certificação da 

Pró-Gestão. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 Dentro de sua política de avaliação e aperfeiçoamento, o 

IPREVI tem realizado continuamente junto aos seus usuários uma 

pesquisa de satisfação, tanto presencial quanto através do 

site da Instituição, com o objetivo de conhecer como esses 

usuários veem e o que esperam dos serviços oferecidos pelo 
Instituto. As respostas são organizadas em dados estatísticos,  



 

bem como os comentários analisados, porque a partir desta 

pesquisa a diretoria do IPREVI estabelece as mudanças e os 

ajustes necessários, a fim de atender melhor seu público. A 
pesquisa se limita aos seguintes critérios: 

� Cordialidade; 

� Eficiência; 

� Clareza das informações; 

� Transparência; 

� Satisfação; 

� Acessibilidade;  

� Estrutura; 

� Horário de atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARECER CONCLUSIVO 

 Diante de todo o apurado durante o 2º trimestre de 2021, as 

ações desenvolvidas pelo Controle Interno não detectaram erros 

ou vícios que comprometam a gestão do IPREVI, concluindo pela 
regularidade dos procedimentos no período analisado. 

 Assim, conclui-se pela regularidade dos procedimentos 

realizados pela Diretora Presidente e diretorias do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia 
– IPREVI, no 2º trimestre de 2021. (abril a junho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Tavares de Lima 
Controladora do IPREVI 

Matrícula: 1006 
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