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Vitória (ES), sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.
>>> Continuação
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 

dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também 
aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
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Notas Explicativas:                 
1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos dos 
Fundos Financeiro e Previdenciário referentes à taxa de administração 
(conf. Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 52), e do Fundo de 
Proteção Social dos Militares, referente à taxa de manutenção (conf. Lei 
Complementar Estadual nº 943/2020, art. 15).  
      
2) Nas despesas dos Fundos Financeiro e Previdenciário estão incluídos 
os repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de administração, e 
nas despesas do Fundo de Proteção Social dos Militares estão incluídos os 
repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de manutenção.                     
                                                 
3) A elaboração, o processamento e o pagamento do benefício de aposen-
tadoria dos Magistrados e dos membros do Ministério Público são realizados 
no âmbito do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça) e do Ministério Público, 
respectivamente, conforme determina o art. 77 da Lei Complementar 
Estadual nº 282/2004 (alterada pela Lei Complementar Estadual nº 
938/2020), permanecendo os registros contábeis e orçamentários com o 
IPAJM, conforme Decreto Estadual nº 4689-R/2020.        
                                                                                             
4) Em janeiro na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R$ 17.513,47 
na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 
- (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R$ 343.298,04.     
          
5)Em janeiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 
122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R$ 28.234.902,42.                                   
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