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MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO 

DE CONTAS ANUAL – PODERES 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Jaguaré  

Entidade: Poder Legislativo do Município de Jaguaré Estado do Espirito Santo 

Gestor Responsável: João Vanes dos Santos período 01/01/2017 a 16/11/2017 e 13/12/2017 a 

31/12/2017, Dejair de Siqueira período 17/11/2017 a 12/12/2017 (interino). 

Exercício: Exercício Financeiro de 2017 

 

1 . RELATÓRIO 

 

1.1– Introdução 

 

Observando o que dispõe sobre o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que 

dispõe sobre o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de controle interno 

realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional. 

 

A seguir apresentamos pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, 

seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 
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TABELA REFERENCIAL 1 

 

Pontos de controle e objetos passíveis de integrarem as análises e auditorias a serem realizadas 

anualmente pela unidade de controle interno para fins de elaboração da manifestação do controle 

interno sobre as contas de governo e de gestão. 

 

A tabela referencial 1 pede alguns pontos de controle através de auditorias de conformidade, 

auditorias de gestão, auditoria financeira e inspeções. Devido ao tempo e a demanda interna por 

esta Unidade de Controle Interno alguns pontos de controle foram realizados por conferencia de 

relatórios passível de analise para responder os pontos solicitados além de inspeções e auditoria. 

 

1 Itens de abordagem prioritária 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

 

Código 

Objeto/ 
Ponto 

de 
Control

e 

Processos 
Administrativo
s Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.1.2 

Despesa – 
realização 
sem prévio 
empenho 

Processos nº 402, 
439 e 491/2017 

Lei Federal 
nº 
4.320/1964, 
art. 60. 

Avaliar se foram 
realizadas despesas 
sem emissão de prévio 
empenho. 

Dispensa de licitação 
2º semestre de 2017 
-   R$ 315.586,65 

Todas as 
despesas da 
Câmara foram 
realizadas com 
prévio empenho 
R$ 4.479,00 

 

 

 

1.2 – Gestão previdenciária 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 
Base Legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.2.1 

Registro por 
competência – 
despesas 
previdenciária
s patronais 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017 

• Federal, art. 
167, II. 
• Lei 
Complementar 
Federal nº 

Avaliar se foram 
realizadas 
despesas sem 
emissão de prévio 
empenho. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 –  

Todas os registros 
das despesas 
previdenciárias 
patronais foram 
feitas com 
empenho.  
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101/2000, art. 
69. 
• Lei Federal nº 
9717/1998, art. 
1º. 
• Lei Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

1.2.2 

Pagamento 
das 
obrigações 
previdenciária
s – parte 
patronal 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017 

• Constituição 
Federal, art. 40. 
• Lei 
Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 
69. 
• Lei Federal nº 
9717/1998, art. 
1º. 
• Lei Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

Verificar se houve 
o pagamento 
tempestivo das 
contribuições 
previdenciárias 
decorrentes dos 
encargos 
patronais da 
entidade, 
referentes às 
alíquotas normais 
e suplementares. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 – 
R$ 390.763,72 

Todos os 
pagamentos foram 
feitos de forma 
tempestiva e no 
mês de 
competência – R$ 
390.763,72 

1.2.3 

Registro por 
competência – 
multas e juros 
por atraso de 
pagamento 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017 

• Constituição 
Federal, art. 40. 
• Lei 
Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 
69. 
• Lei Federal nº 
9717/1998, art. 
1º. 
• Lei Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

Verificar se houve 
o registro por 
competência das 
despesas 
orçamentárias e 
das Variações 
Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) 
com multa e juros 
decorrentes do 
atraso no 
pagamento das 
obrigações 
previdenciárias. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 –  

Houve pagamento 
na conta demais 
fornecedores não 
especificando se 
foi juros e multas 
decorrentes de 
pagamento por 
atraso exercício 
anterior. 

1.2.4 

Retenção/Rep
asse das 
contribuições 
previdenciária
s – parte 
servidor 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017 

• Constituição 
Federal, art. 40. 
• Lei 
Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 
69. 
• Lei Federal nº 
9717/1998, art. 
1º. 
• Lei Federal nº 
8212/1991 
Lei local 

Verificar se houve 
a retenção das 
contribuições 
previdenciárias 
dos servidores e o 
seu respectivo 
repasse 
tempestivo ao 
regime de 
previdência. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 – 
R$ 182.654,29 

Houve retenção 
por competência 
por parte do 
servidor – R$ 
182.654,29 

1.2.5 

Parcelamento 
de débitos 
previdenciário
s 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017 

• Constituição 
Federal, art. 40. 
• Lei 
Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 
69. 
• Lei Federal nº 
9717/1998, art. 
1º. 
• Lei Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

Verificar se os 
parcelamentos de 
débitos 
previdenciários: 
a) estão sendo 
registrados como 
passivo da 
entidade; 
b) estão sendo 
registrados como 
ativo a receber no 
RPPS; 
c) se seu saldo 
total está sendo 
corrigido 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 

Não houve 
parcelamento de 
débitos 
previdenciários 
para o exercício de 
envio desta 
Prestação de 
Contas  - Unidade 
Gestora Vinculada 
ao Regime Geral 
de Previdência 
Social – RGPS. 
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mensalmente, por 
índice oficial e 
registrado como 
passivo no ente 
devedor e como 
ativo no RPPS; 
d) se estão sendo 
registrados 
mensalmente os 
juros incidentes 
sobre o saldo 
devedor no ente 
devedor e como 
ativo no RPPS;  
se as parcelas 
estão sendo pagas 
tempestivamente. 

1.2.8 

Medidas de 
cobrança – 
créditos 
previdenciário
s a receber e 
parcelamentos 
a receber 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017 

• Lei 
Complementar 
Federal nº 
101/2000 

Avaliar se as 
obrigações 
previdenciárias 
não recolhidas 
pelas unidades 
gestoras, foram 
objeto de medidas 
de cobrança para 
a exigência das 
obrigações não 
adimplidas pelo 
gestor do RPPS e 
pelo Controle 
Interno. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 

As obrigações 
previdenciárias 
desta unidade 
gestora não foram 
objeto de cobrança 
para a exigência 
das obrigações 
não adimplidas 
pelo gestor do 
RPPS e do 
controle Interno, 
uma vez que, a 
mesma está 
vinculada ao 
RGPS. 

 

 

1.3 - Gestão patrimonial 
 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativo
s Analisados 

Base Legal Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.3.1 

Bens em 
estoque, móveis, 
imóveis e 
intangíveis – 
registro contábil 
compatibilidade 
com o inventário 

Relatório Anual 

• Constituição 
Federal, art. 37, 
caput. 
• Lei Federal nº 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações 
contábeis 
evidenciam a 
integralidade dos 
bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade 
com os inventários 
anuais, bem como, 
as variações 
decorrentes de 
depreciação, 
amortização ou 
exaustão, e as 
devidas 
reavaliações. 

Tabelas 10, 11, 12, 
13, 14, 15,16 e 17 
de janeiro a 
dezembro/2017 
Almoxarifado: R$ 
26.750,30 
Património: R$ 
1.474.318,88 

- Os valores 
registrados nas 
tabelas mais o 
comparativo com o 
Anexo XIV 
Balanço Anual 
estão de acordo. 
Almoxarifado: R$ 
26.750,30 
Património: R$ 
1.474.318,88. 

 

1.3.2 

Bens móveis, 
imóveis e 
intangíveis – 
registro e 
controle 

Relatório Anual 
• Lei Federal nº 
4.320/1964, art. 
94. 

Avaliar se os 
registros analíticos 
de bens de caráter 
permanente estão 
sendo realizados 
contendo 

Tabelas 10, 11, 12 
e 13 de janeiro a 
dezembro/2017- 

- Todos os bens 
móveis possuem 
informações 
necessárias e 
suficientes para 
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informações 
necessárias e 
suficientes para 
sua caracterização 
e se existe a 
indicação, na 
estrutura 
administrativa do 
órgão, de 
agente(s) 
responsável por 
sua guarda e 
administração. 

sua 
caracterização.  
- existe um 
servidor 
responsável por 
sua guarda e 
administração 
(gerente de 

patrimônio). 

1.3.3 

Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

Extratos Bancários 
/conciliação 
bancária 

Lei Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 43 
c/c §3 º do artigo 
164 da 
Constituição 
Federal 

Avaliar se as 
disponibilidades 
financeiras foram 
depositadas em 
instituições 
financeiras oficiais. 

Extratos Bancários 
/conciliação 
bancária 

Todas as 
disponibilidades 
foram depositadas 
em instituições 
financeiras oficiais 
– Banco do 
Banestes S/A e 
Banco do Brasil 
S/A. 

1.3.4 

Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

Extratos Bancários 
/conciliação 
bancária/Balanço 
Financeiro/ 
Balanço 
Patrimonial 

Lei Federal nº 
4.320/1964, arts. 
94 a 96 

Avaliar se as 
demonstrações 
contábeis 
evidenciam a 
integralidade dos 
valores 
depositados em 
contas correntes e 
aplicações 
financeiras 
confrontando os 
valores registrados 
com os extratos 
bancários no final 
do exercício. 

Extratos Bancários 
/conciliação 
bancária/Balanço 
Financeiro/Balanç
o Patrimonial 

Todos os valores 
repassados de 
duodécimo 
foram 
depositados em 
conta oficial 
Banestes S/A 
com 
transferências 
por parte da 
Câmara para as 
demais contas. 

1.3.7 

Obrigações 
contraídas no 
último ano de 
mandato 

- 
Lei Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 42 

Avaliar se o titular 
do Poder contraiu, 
nos dois últimos 
quadrimestres do 
seu mandato, 
obrigações que 
não puderam ser 
cumpridas 
integralmente 
dentro dele, ou 
que tiveram 
parcelas a serem 
pagas no exercício 
seguinte sem 
suficiente 
disponibilidade de 
caixa. 

- - 

 

 

1.4 – Limites Constitucionais e Legais 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 
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1.4.6. 
Despesas com 
pessoal - 
abrangência. 

Relatório da Gestão 
Fiscal 

Lei 
Complement
ar Federal nº 
101/2000, 
art. 18 

Avaliar se todas as 
despesas com pessoal, 
inclusive mão de obra 
terceirizada que se 
referem à substituição de 
servidores, foram 
consideradas no cálculo 
do limite de gastos com 
pessoal previstos na 
LRF. 

2º semestre de 2017 

- Todas as 
despesas com 
pessoal foram 
incluídas nos 
limites de gastos 
com pessoal 
previstos na LRF.  
- Esta unidade 
gestora não possui 
contratação com 
empresa 
terceirizada. 

1.4.7 
Despesas com 
pessoal – 
limite 

Relatório da Gestão 
Fiscal Lei 

Complement
ar Federal nº 
101/2000, 
arts. 19 e 20; 

Avaliar se os limites de 
despesas com pessoal 
estabelecidos nos 
artigos 19 e 20 da LRF 
foram observados 

2º semestre de 2017 Foram observados 
todos os limites. 

1.4.8 

Despesas com 
pessoal - 
descumprimen
to de limites - 
nulidade do 
ato 

Relatório da Gestão 
Fiscal Lei 

Complement
ar Federal nº 
101/2000, 
art. 21 

Avaliar se foram 
praticados atos que 
provocaram aumento 
das despesas com 
pessoal sem observar as 
disposições contidas nos 
incisos I e II, do artigo 21, 
da LRF. 

2º semestre de 2017 
Foram praticados 
atos com aumento 
da despesa de 
pessoal, mas 
dentro do previsto 
conforme 
disposições 
contidas nos 
incisos I e II do art. 
21 de LRF. 

1.4.9 

Despesas com 
pessoal - 
aumento de 
despesas nos 
últimos 180 
dias do fim de 
mandato - 
nulidade do 
ato 

Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento 

Lei 
Complement
ar Federal nº 
101/2000, 
art. 21, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram 
praticados atos que 
provocaram aumento 
das despesas com 
pessoal, expedidos nos 
cento e oitenta dias 
anteriores ao final do 
mandato do titula do 
Poder 

Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 

Houve atos que 
provocaram 
aumento da 
despesa de 
pessoal - 
Encerramento de 
mandato em 
31/12/2018 

1.4.10 

Despesas com 
pessoal – 
limite 
prudencial – 
vedações 

Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento 

Lei 
Complement
ar Federal nº 
101/2000, 
art. 22, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se as despesas 
totais com pessoal 
excederam 95% do limite 
máximo permitido para o 
Poder e, no caso de 
ocorrência, se as 
vedações previstas no 
artigo 22, parágrafo 
único, incisos I a V, da 
LRF foram observadas. 

Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 

Não excederam o 
limite dos 95%. 

1.4.11 

Despesas com 
pessoal - 
extrapolação 
do limite – 
providências / 
medidas de 
contenção 

Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento  

Lei 
Complement
ar Federal nº 
101/2000, 
art. 23 c/c 
Constituição 
Federal, art. 
169, §§ 3º e 
4º. 

Avaliar se as despesas 
totais com pessoal 
ultrapassaram o limite 
estabelecido no artigo 
20 da LRF e, no caso de 
ocorrência, se as 
medidas saneadoras 
previstas no artigo 23 (e 
169, §§ 3º e 4º da CF 
88) foram adotadas. 

Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 

A despesa total 
com pessoal ficou 
dentro do limite 
estabelecido na 
alínea a, inciso III 
do art. 20 – 2,96%. 

1.4.12 

Despesas com 
pessoal - 
expansão de 
despesas – 
existência de 
dotação 
orçamentária - 
autorização na 
LDO 

- Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento período 
de 2012 a abril/2017. 
Leis de criação de 
função gratificada, 
gratificação de 
comissão, altera a 
estrutura 
administrativa, LOA 
e LDO 

Constituição 
Federal, art. 
169, § 1º 

Avaliar se houve 
concessão de qualquer 
vantagem ou aumento 
de remuneração, criação 
de cargos, empregos e 
funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, 
bem como admissão ou 
contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da 
administração direta ou 
indireta, inclusive 

Leis de criação de 
função gratificada, 
gratificação de 
comissão, altera a 
estrutura 
administrativa 

Lei nº 1.333/2017 
– Cria o Cargo; 
Lei nº 1.342/2017 
– cria função 
gratificada; 
Lei nº 1.351/2017 
– Cria cargo; 
Lei nº 1.354/2017 
– altera 
gratificação de 
comissão; 
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fundações instituídas e 
mantidas pelo poder 
público, inobservando a 
inexistências: 

Lei nº 1.385/2017 
– altera a 
estrutura. 

I – de prévia dotação 
orçamentária suficiente 
para atender às 
projeções de despesa de 
pessoal e aos 
acréscimos dela 
decorrentes; 

LOA 

Houve dotação 
suficiente e dentro 
dos limites 
estabelecidos na 
Lei Orçamentária 
Anual. 

II – de autorização 
específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as 
empresas públicas e as 
sociedades de economia 
mista 

LDO. 

As despesas 
foram autorizadas 
conforme 
estabelecido na 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

1.4.13 

Poder 
Legislativo 
Municipal – 
despesa com 
folha de 
pagamento 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório de 
empenhos da 
contabilidade com o 
resumo geral anual 
da folha de 
pagamento. 

Constituição 
Federal, art. 
29-A, § 1º 

Avaliar se o gasto total 
com a folha de 
pagamento da Câmara 
Municipal não 
ultrapassou setenta por 
cento dos recursos 
financeiros recebidos a 
título de transferência de 
duodécimos no 
exercício. 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório de 
empenhos da 
contabilidade com o 
resumo geral anual 
da folha de 
pagamento, período 
de janeiro a 
dezembro de 2017. 
- 70% do duodécimo: 
R$ 2.555.000,00  

Média dos gastos 
de R$ 
2.033.370,54 
montante 
correspondente a 
aproximadamente 
56% - período de 
janeiro a 
dezembro/2017. 
 

1.4.17 

Despesas com 
pessoal - 
subsídio dos 
vereadores – 
fixação 

Lei Municipal 
Constituição 
Federal, art. 
29, inciso VI 

Avaliar se a fixação do 
subsídio dos vereadores 
atendeu o disposto no 
artigo 29, inciso VI, da 
CRFB/88, 
especialmente os limites 
máximos nele fixados e a 
fixação de uma 
legislatura para outra. 

Lei Municipal nº 
1.020/2012 – R$ 
5.010,58. 

Lei Municipal nº 
1.020/2012 – R$ 
5.010,58. Não 
houve alteração no 
valor dos 
subsídios. 

1.4.18 

Despesas com 
pessoal - 
subsídio dos 
vereadores – 
pagamento 

Lei Municipal 
Constituição 
Federal, art. 
29, inciso VI. 

Avaliar se o pagamento 
dos subsídios aos 
vereadores obedeceu 
aos limites fixados no 
artigo 29, inciso VI, da 
CRFB/88. 

Lei Municipal nº 
1.020/2012 – R$ 

5.010,58. 

Dentro do limite 
estabelecido na 
alínea b, do inciso 
VI, do art. 29 – R$ 
5.010,58. 

1.4.19 

Despesas com 
pessoal - 
remuneração 
vereadores 

Relatório da Gestão 
Fiscal 

Constituição 
Federal, art. 
29, inciso 
VII. 

Avaliar se o total da 
despesa com a 
remuneração dos 
vereadores ultrapassou 
o montante de cinco por 
cento da receita do 
município. 

2º semestre de 2017 Não ultrapassou 

1.4.20 

Poder 
Legislativo 
Municipal – 
despesa total 

- Relatórios de 
listagens de 
empenhos, 
liquidações e 
pagamentos. 
- Relatório da 
Gestão Fiscal 

Constituição 
Federal, art. 
29-A. 

Avaliar se o total da 
despesa do Poder 
Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios 
dos vereadores e 
excluídos os gastos com 
inativos, ultrapassou os 
percentuais definidos 
pelo artigo 29-A da 
CRFB/88, relativos ao 
somatório da receita 
tributária e das 
transferências previstas 

- Relatórios de 
listagens de 
empenhos, 
liquidações e 
pagamentos. 
- 2º semestre de 
2017 

Não ultrapassou  
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no § 5º do art. 153 e nos 
arts. 158 e 159, 
efetivamente realizadas 
no exercício anterior. 

 

1.5 – Demais Atos de Gestão 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do Ponto 

de Controle 
Amostra 

Selecionada 

1.5.1 

Documentos 
integrantes 
da PCA – 
compatibilida
de com o 
normativo do 
TCE 

Instrução Normativa 
SCI nº 005/2017. 

IN 
regulament
adora da 
remessa 
de 
prestação 
de contas 

Avaliar se os 
documentos 
integrantes da PCA 
estão em 
conformidade com o 
requerido no anexo 
correspondente da IN 
regulamentadora da 
remessa de prestação 
de contas. 

Analise do apêndice D 
– contas das mesas 
diretoras das câmara 
municipais com a 
relação de 
documentos emitidos 
pela contabilidade. 

Foram 
analisados 
somente os 
arquivos em pdf 
e os mesmos 
estão de acordo 
com o que foi 
pedido pelo 
TCEES o 
arquivos em 
XML não foi 
passível de 
analise por não 
entender de 
estruturas de 
arquivos XML. 

1.5.2 
Segregação 
de funções 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Atos Normativos. 

Constituiçã
o Federal, 
art. 37 

Avaliar se foi 
observado o princípio 
da segregação de 
funções nas 
atividades de 
autorização, 
aprovação, execução, 
controle e 
contabilização das 
operações. 

- Processo: 0048/2016 
- Auditoria folha de 
pagamento – período 
2012 a abril/2017. 

- Atos Normativos. 

Todas as 
atividades da 
estrutura 
administrativa da 
Câmara foram 
realizadas por 
segregação de 
função conforme 
determinações 
em leis 
especificas, 
decretos e 
portarias. 

 

2 – Itens de Abordagem Complementar 

2.2 – Gestão fiscal, financeira e patrimonial 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.2.8 

Despesa 
pública – 
criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamen
to de ação 
governamental 
que acarrete 
aumento da 
despesa - 

- 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 16. 

Havendo criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
governamental com 
consequente aumento da 
despesa, avaliar se os atos 
foram acompanhados de 
estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no 
exercício e nos dois 

- - 
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estimativa de 
impacto 
orçamentário-
financeiro 

subsequentes e se foram 
acompanhados por 
declaração do ordenador 
de despesas de que o 
aumento acarretado teve 
adequação e 
compatibilidade 
orçamentária e financeira 
com a LOA, com o PPA e 
com a LDO. 

2.2.9 

Despesa 
pública, - 
criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamen
to de ação 
governamental 
que acarrete 
aumento da 
despesa - 
afetação das 
metas fiscais 

- 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 17, § 
3º 

Havendo criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento de 
despesas de caráter 
continuado, avaliar se 
foram observadas as 
condições previstas no 
artigo 17, § 1º da LRF e se 
os efeitos financeiros 
decorrentes do ato 
praticado não afetarão as 
metas fiscais dos 
exercícios seguintes e 
serão compensados por 
aumento permanente de 
receitas ou pela redução 
permanente de despesas. 

- - 

2.2.10 
Execução de 
programas e 
projetos 

LOA 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 167, I. 

Avaliar se houve execução 
de programas ou projetos 
de governo não incluídos 
na lei orçamentária anual. 

LOA 

Todos os 
programas ou 
projetos foram 
executados 
conforme lei 
orçamentária 
anual. 

2.2.11 

Execução de 
despesas - 
créditos 
orçamentários 

LOA 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 167, II. 

Avaliar se houve 
realização de despesas ou 
a assunção de obrigações 
diretas que excederam os 
créditos orçamentários ou 
adicionais. 

LOA 

As despesas 
realizadas não 
excederam os 
créditos 
orçamentários ou 
adicionais. 

2.2.13 

Créditos 
adicionais - 
autorização 
legislativa 
para abertura 

LOA 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 167, 
inciso V, 
c/c art. 43 
da Lei 
Federal nº 
4.320/196
4 

Avaliar se houve abertura 
de crédito adicional 
suplementar ou especial 
sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação 
dos recursos 
correspondentes 

LOA 

Todos os créditos 
adicionais 
suplementares do 
Legislativo tiverem 
autorização 
legislativa. 

2.2.18 
Realização de 
investimentos 
plurianuais 

- 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 167, § 
1º 

Avaliar se foram iniciados 
investimentos cuja 
execução ultrapasse um 
exercício financeiro sem 
prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que 
autorize a inclusão.  

- - 

2.2.24 

Escrituração e 
consolidação 
das contas 
públicas 

Balanços 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 50; 
Norma 
Brasileira 
de 
Contabilid
ade NBC 
TSP-EC 

Avaliar se a escrituração e 
consolidação contábil das 
contas públicas obedeceu 
ao que dispõe o artigo 50 
da LRF e as normas 
brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao 
setor público. 

Balanços 

A escrituração e 
consolidação 
contábil das contas 
públicas obedeceu 
ao disposto no art. 
50 da LRF 
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c/c NBC-T 
16 

2.2.28 

Pagamento de 
passivos – 
ordem 
cronológica 
das 
exigibilidades 

Listagem de 
pagamentos 

Lei 
Federal nº 
8.666/199
3, arts. 5º 
e 92, c/c 
Constituiç
ão 
Federal, 
art. 37. 

Avaliar se os passivos 
estão sendo pagos em 
ordem cronológica de 
exigibilidades. 

Listagem de 
pagamento – 
período de janeiro a 
dezembro de 2017. 

Todos seguiram a 
ordem cronológica 
de pagamento. 

2.2.29 

Déficit 
orçamentário 
– medidas de 
contenção 

- 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 9º. 

Avaliar se foram expedidos 
atos de limitação de 
empenho e movimentação 
financeira, nos casos e 
condições estabelecidas 
em lei, com vistas à 
contenção de déficit 
orçamentário e financeiro. 

- - 

2.2.30 

Despesa - 
realização de 
despesas - 
irregularidades 

- 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 15, c/c 
Lei 
Federal nº 
4.320/196
4, art. 4º. 

Avaliar se foram realizadas 
despesas consideradas 
não autorizadas, 
irregulares e lesivas ao 
patrimônio público, ilegais 
e/ou ilegítimas. 

- - 

2.2.31 
Despesa - 
liquidação 

Relatórios de 
listagem de 
liquidações 

Lei 
Federal nº 
4.320/196
4, art. 63. 

Avaliar se foram 
observados os pré-
requisitos estabelecidos no 
artigo 63 da Lei Federal nº 
4.320/1964 para a 
liquidação das despesas.  

Relatórios de 
listagem de 
liquidações – 
período de janeiro a 
dezembro/2017. 

Os requisitos 
constantes no 
artigo 63 da lei 
4.320/64 foi 
cumprido por esta 
unidade gestora 

2.2.32 

Pagamento de 
despesas sem 
regular 
liquidação 

Relatório de listagem 
de pagamento 

Lei 
Federal nº 
4.320/196
4, art. 62. 

Avaliar se houve 
pagamento de despesa 
sem sua regular 
liquidação. 

Relatório de listagem 
de pagamento – 
período de janeiro a 
dezembro/2017 

Todos os 
pagamentos foram 
efetuados após 
sua regular 
liquidação 

2.2.33 
Despesa – 
desvio de 
finalidade 

- 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 8º, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se houve desvio de 
finalidade na execução das 
despesas decorrentes de 
recursos vinculados. 

- - 

2.2.34 

Despesa - 
auxílios, 
contribuições 
e subvenções. 

- 
Legislação 
específica 

Avaliar se houve 
concessão de auxílios, 
contribuições ou 
subvenções a entidades 
privadas sem previsão na 
LDO, na LOA e em lei 
específica. 

- - 

2.2.35 
Despesa - 
subvenção 
social 

- 

Lei 
Federal nº 
4.320/196
4, art. 16 

Avaliar se a concessão de 
subvenção social 
obedeceu o disposto no 
art. 16, da Lei Federal nº 
4.320/1964, 
especialmente no que se 
refere o seu parágrafo 
único. 

- - 
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2.3 – Gestão patrimonial 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do Ponto 

de Controle 
Amostra 

Selecionada 

2.3.1 

Passivos 
contingentes - 
reconheciment
o de 
precatórios 
judiciais 

Balanço Patrimonial 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 100 
Lei 
Federal nº 
4.320/196
4, arts. 67 
e 105 c/c 
Norma 
Brasileira 
de 
Contabilid
ade NBC-
TSP 03 

Avaliar se os precatórios 
judiciais e demais 
passivos contingentes 
estão sendo 
devidamente 
reconhecidos e 
evidenciados no balanço 
patrimonial 

Balanço Patrimonial - 
Anual 

Não houve 
precatórios 
judiciais e demais 
passivos para seu 
efetivo 
reconhecimento 
no balanço. 

2.3.2 
Dívida pública 
– precatórios – 
pagamento 

Balanço Patrimonial 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 100, 
c/c Lei 
Federal nº 
4.320/196
4, art. 67. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais estão sendo 
objeto de pagamento, 
obedecidas as regras de 
liquidez estabelecidas na 
CRFB/88. 

Balanço Patrimonial - 
Anual 

Não estão sendo 
objeto de 
pagamento, pois 
esta unidade 
gestora não possui 
pagamento com 
precatórios. 

2.3.5 
Cancelamento 
de passivos 

Demonstração das 
variações 
patrimoniais/Balanç
o 
Patrimonial/Balanço 
Financeiro 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 37, 
caput, c/c 
Norma 
Brasileira 
de 
Contabilid
ade NBC-
TSP e 
NBCT 16 

Avaliar se houve 
cancelamento de 
passivos sem 
comprovação do fato 
motivador. 

Demonstração das 
variações 
patrimoniais/Balanço 
Patrimonial/Balanço 
Financeiro – período 
de janeiro a 
dezembro/2017. 

Não houve 
cancelamento de 
passivo para o 
período analisado 

 

2.4 – Limites Constitucionais e Legais 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do Ponto 

de Controle 
Amostra 

Selecionada 

2.4.1 
Transferências 
voluntárias – 
exigências 

- 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 25, § 
1º. 

Avaliar se houve 
realização de 
transferências 
voluntárias para outro 
Ente da Federação e, no 
caso de ocorrência, se 
as disposições contidas 
no § 1º, do artigo 25, da 
LRF foram observadas. 

- - 

2.4.3 

Dívida pública 
– 
originalmente 
superior ao 
limite – 

- 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 

Avaliar se a dívida 
consolidada líquida do 
Estado/Município, no 
final do exercício de 
2001, excedia os limites 

- - 
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redução do 
valor 
excedente 

art. 4º, 
inciso I 

estabelecidos nos 
incisos I e II, do artigo 3º, 
da Resolução nº 40/2001 
do Senado Federal, 
respectivamente e, em 
caso positivo, verificar se 
o valor excedente está 
sendo reduzido à razão 
de 1/15 (um quinze avos) 
por exercício. 

 

2.5 – Gestão previdenciária 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do Ponto 

de Controle 
Amostra 

Selecionada 

2.5.1 

Retenção de 
impostos, 
contribuições 
sociais e 
previdenciária
s 

Processo: 001/2018 
– Auditoria referente 
obrigações patronais 
do exercício 
financeiro de 2017. 
Demonstrativo da 
dívida flutuante. 

Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
116/2003, 
art. 6º; 
Decreto 
Federal nº 
3.000/199
9; 
Lei 
Federal nº 
8.212/199
1; 
Lei Local. 

Avaliar se foram 
realizadas as retenções 
na fonte e o devido 
recolhimento, de 
impostos, contribuições 
sociais e contribuições 
previdenciárias, devidas 
pelas pessoas jurídicas 
contratadas pela 
administração pública. 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do exercício 
financeiro de 2017. 
Demonstrativo da 
dívida flutuante – 
período de janeiro a 
dezembro/2017. 

Todas as 
retenções de 
imposto, 
contribuições 
sociais e 
previdenciárias 
foram retidas de 
acordo com a Lei. 

2.5.2 

Base de 
cálculo de 
contribuições 
– RPPS 

- 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 40;  
Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 69; 
Lei 
Federal 
9.717/199
8, art. 1º 

Verificar a existência de 
uma base de 
contribuição 
regulamentada no ente e 
se contribuições 
previdenciárias estão 
sendo calculadas e 
retidas respeitando essa 
base de cálculo. 

- - 

2.5.4 
Alíquota de 
contribuição – 
recolhimento 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017. 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 40;  
Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 69; 
Lei 
Federal 
9.717/199
8, arts. 1º 
e 3º 

Verificar se os descontos 
previdenciários e as 
contribuições patronais 
estão obedecendo as 
alíquotas de contribuição 
estabelecidas conforme 
a legislação. 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do exercício 
financeiro de 2017. 

Dentro do 
estabelecido. 

2.5.5 
Guia de 
recolhimento 
de 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 

Constituiç
ão 

Verificar a existência de 
emissão de guia de 
recolhimento das 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 

Regime Geral 
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contribuições 
previdenciária
s 

exercício financeiro 
de 2017. 

Federal, 
art. 40;  
Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 69; 
Lei 
Federal 
9.717/199
8, art. 1º 

contribuições 
previdenciárias devidas 
ao RPPS, nas unidades 
gestoras 

patronais do exercício 
financeiro de 2017. 

2.5.7 
Servidores 
cedidos 

- 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 40;  
Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 69; 
Lei 
Federal 
9.717/199
8, art. 1º 
ON MPS-
SPS nº 
02/2009, 
art. 32, I, II 
e III. 

Verificar se o RPPS é 
cientificado formalmente 
ou é parte do 
contrato/termo de 
cessão de servidores. 

- - 

2.5.10 

Parcelamento 
de débitos 
previdenciário
s – 
autorização 
legal 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017. 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 40;  
Lei 
Compleme
ntar 
Federal nº 
101/2000, 
art. 69; 
Lei 
Federal 
9.717/199
8, art. 1º 
ON MPS-
SPS nº 
02/2009, 
art. 36, § 
1º. 

Verificar se os acordos 
de parcelamento tiveram 
autorização legislativa 
por se tratar de dívida 
fundada 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do exercício 
financeiro de 2017. 

Não houve 
parcelamento de 
débitos 
previdenciários. 

2.5.22 

Contabilização 
da 
amortização 
do déficit 
atuarial 

- 

MCAPS e 
Portaria 
MPS nº 
403/2008, 
art. 17. 

Verificar se houve a 
correta contabilização 
dos repasses das 
amortizações do déficit 
ao RPPS pela Unidade 
Gestora devedora, bem 
como do 
reconhecimento da 
receita pelo RPPS em 
conta específica do 
plano de contas. 

- - 

2.5.26 Censo Atuarial - 

Lei 
Federal nº 
10.887/20
04, art. 3º; 
Portaria 
MPS nº 
403/2008, 
art. 12 

Verificar se o ente realiza 
censo atuarial de todos 
os servidores ativos, 
aposentados e 
pensionistas, com a 
atualização de todos os 
dados cadastrais 
necessários para a 

- - 
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manutenção de base de 
dados adequada. 

2.5.37 
Registro de 
Admissões 

Concurso Público 
2008 

Constituiç
ão 
Federal, 
art. 71, III;  
IN TC nº 
38/2016 

Verificar se as 
admissões de servidores 
efetivos estão sendo 
encaminhadas ao TCE 
para fins de registro 

Concurso Público 
2008. 

Todos os dados já 
foram enviados ao 
Tribunal e os 
mesmos já foram 
analisados. 

 

 

 

2.6 – Demais Atos de Gestão 

 

Código 
Objeto/ 

Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativo
s Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do Ponto 

de Controle 
Amostra 

Selecionada 

2.6.1 

Pessoal – 
função de 
confiança e 
cargos em 
comissão 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Lei especifica, 
decretos e 
portarias 

Constituição 
Federal, art. 
37, inciso V. 

Avaliar se as funções de 
confiança estão sendo 
exercidas 
exclusivamente por 
servidores ocupantes de 
cargo efetivo e se os 
cargos em comissão 
destinam-se apenas às 
atribuições de direção, 
chefia e 
assessoramento. 

- Processo: 0048/2016 
- Auditoria folha de 
pagamento – período 
2012 a abril/2017. 
- Lei especifica, 
decretos e portarias. 

Estão sendo 
exercidas 
conforme 
determinações de 
Lei especifica, 
decretos e 
portarias. 

2.6.2 

Pessoal – 
função de 
confiança e 
cargos em 
comissão 

- 
Legislação 
específica 
do órgão. 

Nos órgãos que dispõem 
de lei específica 
disciplinando condições 
e percentual mínimo dos 
cargos em comissão a 
serem preenchidos por 
servidores de carreira, 
avaliar se a legislação 
específica está sendo 
observada 

- - 

2.6.3 

Pessoal - 
contratação 
por tempo 
determinado 

- 
Constituição 
Federal, art. 
37, inciso IX 

Avaliar a legislação 
específica do órgão 
disciplinando a 
contratação por tempo 
determinado observando 
se as contratações 
destinam-se ao 
atendimento de 
necessidade temporária 
e de excepcional 
interesse público 

- - 

2.6.4 Pessoal – teto 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório geral da 
Folha de 
pagamento –
período janeiro a 
dezembro/2017. 

Constituição 
Federal, art. 
37, inciso XI 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos 
servidores públicos 
vinculados ao órgão 
obedeceu ao disposto no 
artigo 37, inciso XI, da 
CRFB/88 

- Processo: 0048/2016 
- Auditoria folha de 
pagamento – período 
2012 a abril/2017. 
- Relatório geral da 
Folha de pagamento –
período janeiro a 
dezembro/2017. 

Até a presente 
data de envio 
desta prestação de 
contas nenhum 
servidor atingiu ao 
estabelecido no 
inciso XI, do artigo 
37 da CF/88. 
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2.6.5 

Realização de 
despesas sem 
previsão em lei 
específica 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
Leis especificas 

Constituição 
Federal, art. 
37, caput. 

Avaliar se houve 
pagamento de despesas 
com subsídios, 
vencimentos, vantagens 
pecuniárias e jetons não 
autorizados por lei 
específica. 

- Processo: 0048/2016 
- Auditoria folha de 
pagamento – período 
2012 a abril/2017. 
- Leis especificas 

Todos 
pagamentos com 
subsídios, 
vencimentos, 
vantagens e 
demais 
gratificações foram 
autorizados 
mediante Leis 
especificas. 

2.6.6. 
Dispensa e 
inexigibilidade 
de licitação 

Processos nº 402, 
439 e 491/2017 

Lei Federal 
nº 
8.666/1993, 
arts. 24, 25 e 
26. 

Avaliar se as 
contratações por 
dispensa ou 
inexigibilidade de 
licitação observaram as 
disposições contidas nos 
artigos 24 a 26 da Lei de 
Licitações. 

Dispensa de licitação 
2º semestre de 2017 -   
R$ 315.586,65 

Todos estavam de 
acordo com a lei 
de licitações. 

 

 

1.2. Constatações e proposições 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
1.1.2 Processos faltando informações 

quanto a nota da pagamento e 
numeração de páginas. 

Recomendação para anexar a 
nota de pagamento e proceder 
com a numeração das páginas. 

Cumpriu 

1.2.1 As despesas previdenciárias 
foram realizadas com prévio 
empenho. 

- Atendida 

1.2.2 Os pagamentos foram realizados 
de forma tempestivas dentro do 
mês de competência. 

Recomendação para anexar a 
nota de pagamento junto com a 
guia de recolhimento e 
pagamento no mês de 
novembro/2011. 

Cumpriu 

1.2.3 Classificação da despesa em 
conta contábil em desacordo. 

Recomendação para adequação 
as normas de contabilidade para 
uma melhor contabilização das 
contas. 

Cumpriu 

1.2.4 Todas as retenções por parte do 
servidor foram recolhidas e pagas 

- Atendida 

1.2.5 Não houve parcelamento de 
débito previdenciário 

- Atendida 

1.2.8 O pagamento das obrigações 
previdenciárias não foi motivo de 
cobrança. 

- Atendida 

1.3.1 Valores demonstrados nas 
tabelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

- Atendida 
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e 17 estão de acordo com o 
inventário anual e Balanço Anual. 

1.3.2 Valores demonstrados nas 
tabelas 10, 11, 12 e 13 estão de 
acordo com o inventário anual e 
Balanço Anual. 

- Atendida 

1.3.3 As disponibilidades financeiras 
foram depositadas em bancos 
oficias. 

- Atendida 

1.3.4 Todos os valores repassados de 
duodécimo foram depositados na 
conta oficial Banestes S/A com 
transferências por parte da 
Câmara para as demais contas. 

- Atendida 

1.4.6 Despesas com gastos de pessoal 
foram realizadas dentro do limite. 

- Atendida 

1.4.7 Foram observados todos os 
limites previstos na LRF. 

- Atendida 

1.4.8 Teve aumento com despesa de 
pessoal dentro do limite previsto 
em lei. 

- Atendida 

1.4.9 Teve aumento com despesa de 
pessoal dentro do limite previsto 
em lei. Encerramento de mandato 
em 31/12/2018. 

- Atendida 

1.4.10 Dentro do limite dos 95%. - Atendida 
1.4.11 Despesa total com pessoal dentro 

do limite – média de 2,96% 
- Atendida 

1.4.12 Houve aumento de remuneração 
com criação de cargos, funções 
gratificadas e alteração na 
Estrutura Administrativa. 

- Atendida 

1.4.13 Todas as despesas foram 
realizadas com prévio empenho. 

- Atendida 

1.4.17 O Subsídio dos vereadores foram 
realizados de acordo com a Lei 
1.020/2012. 

- Atendida 

1.4.18 Dentro do limite estabelecido 
conforme art. 29 

- Atendida 

1.4.19 A remuneração dos vereadores 
não ultrapassou o montante dos 
5% da receita corrente liquida do 
município. 

- Atendida 
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1.4.20 Não ultrapassou os limites 
previstos no artigo 29-A da 
Constituição Federal. 

- Atendida 

1.5.1 Foram analisados somente os 
arquivos em pdf e os mesmos 
estão de acordo com o que foi 
pedido pelo TCEES, os arquivos 
em XML não foi passível de 
analise por não entender de 
estruturas de arquivos XML. 

- Atendida 

1.5.2 As atividades do legislativo 
municipal foram realizadas 
conforme segregação de função 
de cada servidor. 

- Atendida 

2.2.10 Verificação da Lei Orçamentária 
Anual  

- Atendida 

2.2.11 Verificação da Lei Orçamentária 
Anual 

- Atendida 

2.2.13 Verificação da Lei Orçamentária 
Anual 

- Atendida 

2.2.18 Os investimentos foram 
realizados conforme previsão no 
PPA. 

- Atendida 

2.2.24 A escrituração contábil das contas 
públicas obedeceu ao art. 50 da 
LRF 

- Atendida 

2.2.28 Todos os pagamentos foram 
realizados conforme sua ordem 
cronológica 

- Atendida 

2.2.31 As liquidações da despesa 
seguiram obedeceram aos 
requisitos do art. 63 de lei 
4.320/64. 

- Atendida 

2.3.32 Os pagamentos foram efetuados 
após regular liquidação. 

- Atendida 

2.3.1 Não houve precatórios judiciais e 
demais passivos para seu devido 
reconhecimento no Balanço 
Patrimonial. 

- Atendida 

2.3.2 Não houve pagamento de 
precatórios 

- Atendida 

2.3.5 Não houve cancelamento de 
passivos 

- Atendida 

2.5.1 Todas as retenções foram retidas 
de acordo com a Lei. 

- Atendida 
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2.5.4 Os descontos previdenciários e as 
obrigações patronais estão de 
acordo com as alíquotas previstas 
em lei. 

- Atendida 

2.5.5 Todos os pagamentos foram 
realizados conforme as guias de 
recolhimento.  

- Atendida 

2.5.10 Não houve parcelamento de 
débitos previdenciários. 

- Atendida 

2.5.37 A informação referente ao 
concurso público de 2008 já foram 
enviadas e analisadas pela Corte 
de Contas 

- Atendida 

2.6.1 As funções de confiança estão 
sendo exercidas pela maioria de 
servidores efetivos com exceção 
de 2 ou 3 comissionados. 

- Atendida 

2.6.4 Até a presente data nenhum 
servidor atingiu o teto 
remuneratório. 

- Atendida 

2.6.5 Os pagamentos com subsídios, 
vencimentos, vantagens 
pecuniárias e demais vantagens 
foram autorizados por lei 
específica 

- Atendida 

2.6.6 As dispensas de licitações 
seguiram as determinações da lei 
de licitações e contratos 

- Atendida 

 

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal 

 

Da gestão orçamentária e financeira: a execução financeira e orçamentária desta Unidade 

Gestora foi realizada de acordo com o PPA, LOA e LDO, utilizando sempre os critérios por elas 

estabelecidos dentro do previsto, no período apurado não houve nenhuma despesa que não 

estivesse dentro do permitido. Obedeceu aos limites Constitucionais e Legais não acarretando dano 

ao erário. 
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Da gestão fiscal: as despesas com pessoal incluindo os subsídios de vereadores não 

ultrapassaram os limites estabelecidos nos artigos 19, 20, 21 e 22 da Lei Complementar 101/2000 

– Lei de Responsabilidade Fiscal, posto que o limite com gasto ficou na média de 2,96% (dois 

virgula noventa e seis por cento). O pagamento dos subsídios foi pago de acordo com a Lei 

Municipal nº 1.020/2012 no montante de R$ 5.010,58 (cinco mil e dez reais e cinquenta e oito 

centavos). As demais despesas com criação de cargos, ajuste de valores de comissões e 

mudanças na estrutura administrativo não interferiu nos limites da LRF e nem nos limites dos 70% 

(setenta por cento) previsto no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, ficando com uma média 

de 56% (cinquenta e seis por cento) do total. 

 

Da gestão patrimonial: houve investimentos por parte do órgão quanto a aquisição de material e 

equipamento permanente – troca de computadores, impressoras, mobiliário em geral, câmera 

fotográfica para uso da assessoria de comunicação e também na parte de segurança com aquisição 

de câmeras de vídeo monitoramento. Os investimentos foram necessários para um suporte maior 

no setor de contabilidade, controle interno, recursos humanos, almoxarifado, patrimônio, 

transmissão das sessões plenárias e gravação dos áudios. Houve baixa de bens patrimoniais e 

doação para o Executivo Municipal. Todos os investimentos atenderam aos dispostos na LOA, PPA 

e LDO não causando dano ao erário. 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

Examinei a prestação de contas anual elaborada sob responsabilidade dos Senhores João Vanes 

dos Santos e Senhor Dejair de Siqueira (interino), Chefe do Poder Legislativo Municipal do 

Município de Jaguaré Estado do Espirito Santo, relativo ao exercício de 2017. 

 

Em minha opinião, tendo base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta 

manifestação, a referida prestação de contas se encontra REGULAR, quanto aos itens analisados 

para envio da PCA, quanto as irregularidades constatadas foi solicitado o acerto por meio de 
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recomendações. Os demais itens elencados do ponto de controle e os demonstrativos contábeis 

estão passíveis de analise perante a Corte de Contas. 

 

O Cargo de Controlador Geral foi criado no exercício de 2017, não havia Plano Anual de Auditoria 

Interna elaborado para que a Controladoria pudesse analisar os pontos de controle, e que ela ainda 

se encontra em fase de estruturação, atualmente só possui uma pessoa para fazer todos os 

procedimentos sugeridos na tabela referencial 1, e como a IN 43/2017 entrou em vigor no mês de 

dezembro/2017, esta Controladoria analisou muitos dos pontos por meio de relatórios para simples 

conferencia.  

 

Jaguaré-ES, 16 de março de 2018. 

 

 

Leidiane Morello 
Controladora Geral 
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