
Esrado do Riô Grande dô sul
Prefêiturã de Passo Fuhdo

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

IMPLANTAçÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓ-GESTÃO

O IPPASSO aderiu ao Pró-Gestão em 15 dê abril de 2019, conforme
Termo de Adesão Íirmado pelo Prefeito Municipal, Luciano Azevedo, e a
Presidênte do lnstituto, Marlna Zancanaro Borowski, constantê no Procêsso
Administrativo 20í 9/1 244í.

Parâ tanto, sêguindo manual do PÍó-Gestâo, foÍmalizou, atualizou e
realizou procedimêntos cabíveis para o atendimento dos requisitos para

obtenção da CeÍtiÍicaÉo NÍvel l, de formâ proporcional.

ConÍorme a análise dos dados apresentâdos pelo IPPASSO, referente
à implantação e manutênÇão das açóês êxigidâs pelo Pr6cêstáo, o Controlê
interno entende pela conformidade com os parâmelros pré-estabêlecidos,

dêntro das ações efêtivamênte desenvolvidas pelo instituto: mapeamenlo e
manualização referente à área de concessão e manutenção de benefícios,
certificaçâo básica da maioriâ dos mêmbrcs do comitê de investimentos ê
óÍgáo gestor, implemêntação de código de ética e polítice de segurança da
informação, relatório semestral do controle intêrno, comparativo atuarial dos
anos de 2016, 2017 e 2018, açôê3 íefêrentes à saúde ê segurança no
trabalho para os servidores, relatórios de inveslimentos apÍovados pelo

Comitê de lnvestimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, limites de
alçedas, segÍegeção das atividades entre setores de concesseo e
manutenção de benefícios, regimentos internos do Comitê de lnvestimêntos,
Consêlho Deliberativo e Conselho Fiscal, Mândatos, represêntaÇão e
rêcondução do óÍgão gestor, comitê de investimentos e conselhos dêliberativo
e fiscal, gestão de pessoas (comprovando quadro efetivo de dedicação
exclusiva ao lnstituto), bem como açôes de diálogo com os segurados, através
da confecçáo do manual do segurado ê desenvolvimento de plano de açâo
anual para os anos de 201912020. Foi implantada a ouvidoria do IPPASSO,
disponibilizada no site, bem como emitida portaria nomeando o ouvidor, com
atribuiçÕes e responsabilidadês.

Fone (54) 3314-562?
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Estado do Rio GEndê do sur
Prefêiturâ dê Pâsso Fundo

Oestaca-se que o cênso prêvidenciário dos inativos ocorreu no ano de
2017, sêndo que o censo dos ativos está previsto no pleno de açáo ânual, a
sêr realizado em 2020.

Náo foi aprêsêntrdo relatório de Governança Corporativa.

Não foi realizada audiência pública.

No que sê reíere à transparênciâ, êstáo disponibilizedâs no site
www.ippasso.com.br as açôes Íealizadas pelo lnstituto.

Demais aÉes Íoram realizadas, conforme documentação apresentâda.

Desta maneira, opina-se pela legâlidade e lêgitimidade dos
procedimentos realizados para a implantaçáo e manutenção do Pró-Gestáo,
desde a adesão até a presentê data, de Íorma a cumprir, proporcíonalmente,
os requisitos necessários para adesão à CertiÍicação Nível l.

Passo Fundo, 05 de dezembro de 2019.

Diretor do D€paúamenlo dêAuditoria Geral do Município
Responsávêl pela UCCI
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