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Ofício UG 068.001 nº 01/2020  
 
 

Recife, 19 de maio de 2020. 
 

Assunto: Solicitação de documentos/informação 
 
Senhor Prefeito, 
 

Solicitamos a Vossa Excelência, nos termos do art. 17, caput, da Lei Estadual n.º              
12.600/2004, apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação em          
meio digital acerca do Regime Próprio do Município, e relacionada a seguir ou, no              
caso da sua não apresentação, a justificativa por escrito: 

 
a) Relação atualizada, contendo nome completo e cargo, de todos os servidores que            

atuam junto ao Fundo Municipal de Saúde (efetivos, comissionados e contratados           
por tempo determinado); 

b) Empenhos, guias de recolhimento e comprovantes de pagamento das prestações          
dos termos de parcelamento recolhidas no exercício de 2019; 

c) Empenhos, ordens de pagamento, guias de recolhimento e comprovantes de          
pagamento das contribuições retidas dos servidores e devidas pela Prefeitura e           
fundos municipais, referentes às contribuições das competências de dezembro e          
décimo terceiro de 2018, vencidas em 2019; 

d) Empenhos, ordens de pagamento, guias de recolhimento e comprovantes de          
pagamento das contribuições retidas dos servidores e devidas pela Prefeitura e           
fundos municipais, referentes às contribuições das competências de 2019         
(incluindo dezembro e décimo terceiro salário); 

e) Resumos gerais mensais (sintético) da folha de pagamento da Prefeitura e fundos            
municipais do exercício de 2018; 

f) Resumos gerais mensais (sintético) da folha de pagamento da Prefeitura e fundos            
municipais do exercício de 2019; 

g) Movimentação da despesa orçamentária paga pela Prefeitura ao credor Instituto de           
Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do credor"), extraída do           
sistema contábil, referente ao período 01/12/2018 a 31/12/2018; 
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h) Movimentação da despesa orçamentária paga pela Prefeitura ao credor Instituto de           
Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do credor"), extraída do           
sistema contábil, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019; 

i) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pela Prefeitura ao credor         
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do credor"),           
extraída do sistema contábil, referente ao período 01/12/2018 a 31/12/2018; 

j) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pela Prefeitura ao credor         
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do credor"),           
extraída do sistema contábil, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019; 

k) Movimentação da despesa orçamentária paga pelo Fundo Municipal de Saúde ao           
credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do           
credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/12/2018 a          
31/12/2018; 

l) Movimentação da despesa orçamentária paga pelo Fundo Municipal de Saúde ao           
credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do           
credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/01/2019 a          
31/12/2019; 

m) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pelo Fundo Municipal de Saúde          
ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do            
credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/12/2018 a          
31/12/2018; 

n) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pelo Fundo Municipal de Saúde          
ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do            
credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/01/2019 a          
31/12/2019; 

o) Movimentação da despesa orçamentária paga pelo Fundo Municipal de Assistência          
Social ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim           
("razão do credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/12/2018           
a 31/12/2018; 

p) Movimentação da despesa orçamentária paga pelo Fundo Municipal de Assistência          
Social ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim           
("razão do credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/01/2019           
a 31/12/2019; 

q) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pelo Fundo Municipal de         
Assistência Social ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de           
Ibimirim ("razão do credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período           
01/12/2018 a 31/12/2018; 

r) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pelo Fundo Municipal de         
Assistência Social ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de           
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Ibimirim ("razão do credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período           
01/01/2019 a 31/12/2019. 

s) Movimentação da despesa orçamentária paga pelo Fundo Municipal de Educação          
ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do            
credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/12/2018 a          
31/12/2018; 

t) Movimentação da despesa orçamentária paga pelo Fundo Municipal de Educação          
ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim ("razão do            
credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/01/2019 a          
31/12/2019; 

u) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pelo Fundo Municipal de         
Educação ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim           
("razão do credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/12/2018           
a 31/12/2018; 

v) Movimentação da despesa extraorçamentária paga pelo Fundo Municipal de         
Educação ao credor Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibimirim           
("razão do credor"), extraída do sistema contábil, referente ao período 01/01/2019           
a 31/12/2019. 

Solicitamos o fornecimento dessa documentação/informação no formato digital e         
com a devida assinatura digital, no caso de declarações, para o próximo dia             
02/06/2020 por meio de email ou por meio de nuvem. 

Também é requerida a designação de um servidor para acompanhamento do           
fornecimento dos documentos referentes a esta e a futuras solicitações da auditoria,            
caso contrário, ficará implícita a atribuição dessa incumbência ao controlador municipal. 

No caso da inexistência ou da impossibilidade de apresentar quaisquer          
documentos ou informações acima solicitados, deve ser fornecida declaração         
negativa. 

 
Atenciosamente, 
 

_____________________________ 
Emerson Braga Dionizio Leite 

Auditor de Controle Externo – Mat. 1415  
[assinado digitalmente] 

 
Excelentíssimo Senhor 
José Adauto da Silva 
Prefeito do Município de Ibimirim 
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