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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL 

DE CONTROLE INTERNO 
 

 

 

 

Emitente: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

Gestor responsável: GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS 

Exercício: 2018 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Trata-se do Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno, com 

fundamento na Instrução Normativa TCEES nº 43/2017, cujo objetivo é apresentar as 

atividades executadas pela Controladoria-Geral do Município de Ecoporanga/ES no 

exercício de 2018.  

 

Destacamos que a Controladoria Geral do Município neste período, possuía em seu quadro, 

2(duas) servidoras, conforme quadro de pessoal abaixo: 

 
Nome Cargo Formação Vinculo 

Claudineia Rodrigues  Controladora Geral Ciências Contábeis  Comissionado  

Fernanda Loures Silveira Supervisor Administrativo  Engenharia civil  Comissionado 

 

 

Passamos a apresentar as ações, procedimentos e análises executados por esta Unidade de 

Controle Interno. 
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2. AUDITORIAS, AÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS 

REALIZADOS  

 

Salientamos que a Controladoria Geral do Município ainda está em fase de adequação e não 

possui em seu quadro auditor interno. No entanto, as atividades foram exercidas 

efetivamente por meio de verificação, análise de conformidade de documentos, normas, 

processos, dentre outras manifestações. 

 

A seguir apresentamos os pontos de controle analisados na Câmara Municipal de 

Ecoporanga: 

 

 

Código 
Objeto/Ponto 
de controle 

Base legal 
 

Procedimento 
Processos/ 

documentos 
Administrativos 

analisados 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.3.1 Bens em 
estoque, móveis, 
imóveis e 
intangíveis 
registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

CRFB/88, art. 37, 
caput c/c Lei 
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. 

- BALPAT 
- INVMOV 
- INVIMO 
- INVALM 
- INVINT 
 

Almoxarifado R$ 
80.088,80 (oitenta 
mil, oitenta e oito 
reais e oitenta 
centavos). 

As demonstrações 
contábeis evidenciam 
a integralidade dos 
estoques, compatíveis 
ao INVALM, que 
apresenta o montante 
de R$ 80.088,80 
(oitenta mil, oitenta e 
oito reais e oitenta 
centavos). 

Bens Móveis R$ 
511.777,11 
(quinhentos e onze 
mil, setecentos e 
setenta e sete 
reais e onze 
centavos). 

As demonstrações 
contábeis evidenciam 
a integralidade dos 
bens móveis, 
compatíveis ao 
INVMOV, que 
apresentam o 
montante de R$ 
511.777,11 
(quinhentos e onze 
mil, setecentos e 
setenta e sete reais e 
onze centavos).  

Bens Imóveis R$ 
757.436,96 
(setecentos e 
cinquenta e sete 
mil, quatrocentos e 
trinta e seis reais e 
noventa e seis 
centavos) 

As demonstrações 
contábeis evidenciam 
a integralidade dos 
bens imóveis, 
compatíveis ao 
INVIMO que 
apresenta o montante 
de R$ 757.436,96 
(setecentos e 
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cinquenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e 
seis reais e noventa e 
seis centavos). 

Bens Intangíveis 
R$ 0,00 

As demonstrações 
contábeis estão 
compatíveis ao 
INVINT que não 
apresenta valores a 
declarar. 
 

1.3.3 Disponibilidades 
– financeiras 
depósito e 
aplicação 

LC 101/2000, art. 
43 c/c § 3º, do 
artigo 164 da 
CRFB/88. 

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

- TVDISP 
- BALPAT 
- BALFIN 
- DEMFCA 
 

2 (duas) contas 
bancárias quais 
sejam: 
 
Banco 021 agência 
120 c/c 2.457.133 
– Banco Do Estado 
Do Espirito Santo, 
com saldo em 
31/12/2018 de R$ 
60.975,74 
(sessenta mil, 
novecentos e 
setenta e cinco 
reais e setenta e 
quatro centavos) 
 
Banco 104 agência 
4608 71001-1 – 
Caixa Econômica 
Federal, sem saldo 
em 31/12/2018. 

2 2 (duas) contas 
bancárias quais 
sejam: 
 
Banco 021 agência 
120 c/c 2.457.133 – 
Banco Do Estado Do 
Espirito Santo, com 
saldo de em 
31/12/2017 R$ 
60.975,74 (sessenta 
mil, novecentos e 
setenta e cinco reais e 
setenta e quatro 
centavos) 
 
Banco 104 agência 
4608 71001-1 – Caixa 
Econômica Federal, 
sem saldo em 
31/12/2018. 

1.3.4 Disponibilidades 
– financeiras 
depósito e 
aplicação 

Lei 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. 

- TVDISP 
- BALPAT 
- BALFIN 
- DEMFCA 
 

2 (duas) contas 
bancárias quais 
sejam: 
 
Banco 021 agência 
120 c/c 2.457.133 
– Banco Do Estado 
Do Espirito Santo, 
com saldo em 
31/12/2018 de R$ 
60.975,74 
(sessenta mil, 
novecentos e 
setenta e cinco 
reais e setenta e 
quatro centavos) 
 
Banco 104 agência 
4608 71001-1 – 
Caixa Econômica 
Federal, sem saldo 
em 31/12/2018. 

3 2 (duas) contas 
bancárias quais 
sejam: 
 
Banco 021 agência 
120 c/c 2.457.133 – 
Banco Do Estado Do 
Espirito Santo, com 
saldo de em 
31/12/2017 R$ 
60.975,74 (sessenta 
mil, novecentos e 
setenta e cinco reais e 
setenta e quatro 
centavos) 
 
Banco 104 agência 
4608 71001-1 – Caixa 
Econômica Federal, 
sem saldo em 
31/12/2018. 

1.4.6 Despesas com 

pessoal – 

abrangência. 

LC 101/2000, art. 

18. 

Avaliar se todas as 

despesas com 

pessoal, inclusive 

mão de obra 

terceirizada que se 

referem à 

 
- BALEXOD 
- RGFDPE 
- DRCL 
 

 
Despesa com 
pessoal = R$ 
1.992.283,73 (um 
milhão, 
novecentos e 
noventa e dois mil, 

Pessoal ativo = R$ 
1.889.829,37 (um 
milhão oitocentos e 
oitenta e nove mil, 
oitocentos e vinte nove 
reais e trinta e sete 
centavos) 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

______________________________________________________________________________ 

Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro – Ecoporanga-ES, CEP.: 29850.000 
Telefone: (27) 3755-2900 

 

substituição de 

servidores, foram 

consideradas no 

cálculo do limite de 

gastos com 

pessoal previstos 

na LRF. 

duzentos e oitenta 
e três reais e 
setenta e três 
centavos). 
 

 
Pessoal inativo 
/pensionista = R$ 
32.009,36 (trinta e dois 
mil, nove reais e trinta 
e seis centavos) 
Terceirização = R$ 
70.445,00 (setenta mil, 
quatrocentos e 
quarenta e cinco reais) 

1.4.7 Despesas com 
pessoal limite 

LC 101/2000, 
arts. 19 e 20 

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

- BALEXOD 
- RGFDPE 
- DRCL 
 

RCL = R$ 
63.085.469,03 
(sessenta e três 
milhões, oitenta e 
cinco mil, 
quatrocentos e 
sessenta e nove 
reais e três 
centavos). 
 
 
 

Despesa com pessoal 
= R$ 1.992.283,73 (um 
milhão, novecentos e 
noventa e dois mil, 
duzentos e oitenta e 
três reais e setenta e 
três centavos). 
 

O gasto com pessoal 
do período 
corresponde a 3,16% 
da RCL, estando 
abaixo do limite 
estabelecido. 

1.4.10 Despesas com 
pessoal         
limite prudencial 
vedações 

LC  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. 

- BALEXOD 
- RGFDPE 
- DRCL 
 

RCL = R$ 
63.085.469,03 
(sessenta e três 
milhões, oitenta e 
cinco mil, 
quatrocentos e 
sessenta e nove 
reais e três 
centavos). 
 

Despesa com pessoal 
= R$ 1.992.283,73 (um 
milhão, novecentos e 
noventa e dois mil, 
duzentos e oitenta e 
três reais e setenta e 
três centavos). 
 
Limite prudencial = R$ 
3.595.871,73 (três 
milhões, quinhentos e 
noventa e cinco mil, 
oitocentos e setenta e 
um reais e setenta e 
três centavos)  
 
O gasto com pessoal 
do período 
corresponde a 52,63 
% do limite máximo 
permitido. 

1.4.11 Despesas com 
pessoal 
extrapolação do 
limite 
providências / 
medidas de 
contenção 

LC 101/2000, art. 
23 c/c CRFB/88, 
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 CF88) foram 
adotadas. 

- BALEXOD 
- RGFDPE 
- DRCL 
 

RCL = R$ 
63.085.469,03 
(sessenta e três 
milhões, oitenta e 
cinco mil, 
quatrocentos e 
sessenta e nove 
reais e três 
centavos). 
 
 

Despesa com pessoal 
= R$ 1.992.283,73 (um 
milhão, novecentos e 
noventa e dois mil, 
duzentos e oitenta e 
três reais e setenta e 
três centavos). 
 
O gasto com pessoal 
do período 
corresponde a 3,16% 
da RCL, estando 
abaixo do limite 
estabelecido. 

1.4.13 Poder 
Legislativo 
Municipal 
despesa com 

CRFB/88, art. 29- 
A, § 1º. 

Avaliar se o gasto 
total com a folha de 
pagamento da       
Câmara Municipal 

- BALFIN 
- RGFDPE 
- BALEXOD 
 

Duodécimo = R$ 
2.857.274,00 (dois 
milhões, 
oitocentos e 

Gasto total com a folha 
de pagamento = R$ 
1.889.829,37 (um 
milhão oitocentos e 
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folha de 
pagamento 

não ultrapassou 
setenta por cento 
dos recursos 
financeiros 
recebidos a título 
de transferência de 
duodécimos no 
exercício. 

cinquenta e sete 
mil, duzentos e 
setenta e quatro 
reais) 

oitenta e nove mil, 
oitocentos e vinte nove 
reais e trinta e sete 
centavos) 
 
O gasto total com a 
folha de pagamento 
corresponde a 66,14% 
dos recursos 
recebidos a título de 
duodécimo. 

1.4.17 Despesas com 
pessoal subsídio 
dos vereadores 
fixação 

CRFB/88, 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 
1.807/2016 
 
- Lei Estadual nº 
10.317/2014 

Lei Municipal nº 
1.807 de 12 de 
abril de 2016. 
 
 
Salario deputados 
= R$ 25.322,25 
(vinte e cinco mil, 
trezentos e vinte e 
dois reais e vinte e 

cinco centavos) 

Art.1°. Fica fixado em 
R$ 6.400,00 (seis mil e 
quatrocentos reais) o 
subsidio mensal dos 
Vereadores do 
Município de 
Ecoporanga, para a 
legislatura de 
2017/2020. 
 
Parágrafo Único. O 
Presidente da Câmara 
Municipal de 
Ecoporanga 
perceberá, enquanto 
mantiver esta 
qualidade, o subsidio 
de R$ 6.800,00 (seis 
mil e oitocentos reais). 
 
 O subsidio dos 
vereadores 
corresponde a 25,27% 
do salário dos 
deputados estaduais, 
obedecidos os limites 
estabelecidos. 

1.4.18 Despesas com 
pessoal subsídio 
dos vereadores 
pagamento 

CRFB/88, 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 1.807/2016 
- FICPAG 
 - Lei Estadual 
10.317/2014 

Lei 1.807 de 12 de 
abril de 2016. 
 
Salario deputados 
= R$ 25.322,25 
(vinte e cinco mil, 
trezentos e vinte e 
dois reais e vinte e 

cinco centavos) 

Art.1°. Fica fixado em 
R$ 6.400,00 (seis mil e 
quatrocentos reais) o 
subsidio mensal dos 
Vereadores do 
Município de 
Ecoporanga, para a 
legislatura de 
2017/2020. 
 
Parágrafo Único. O 
Presidente da Câmara 
Municipal de 
Ecoporanga 
perceberá, enquanto 
mantiver esta 
qualidade, o subsidio 
de R$ 6.800,00 (seis 
mil e oitocentos reais). 
 

 O subsidio dos 
vereadores 
corresponde a 25,27% 
do salário dos 
deputados estaduais, 
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e o subsídio do 
presidente 
corresponde a 
26,85%, obedecidos 
os limites 
estabelecidos. 

1.4.19 Despesas com 
pessoal 
remuneração 
vereadores 

CRFB/88, 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. 

DRCL 
FICPAG 

RCL = R$ 
63.085.469,03 
(sessenta e três 
milhões, oitenta e 
cinco mil, 
quatrocentos e 
sessenta e nove 
reais e três 
centavos). 
 

Remuneração dos 
Vereadores = R$ 
849.600,00 
(oitocentos e quarenta 
e nove mil e 
seiscentos reais) 
A remuneração dos 
vereadores 
corresponde a 1,35% 
da receita corrente 
liquida do Município.  

1.4.20 Poder 
Legislativo 
Municipal 
despesa total 

CRFB/88, 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 no § 5o 
do art.153 e nos 
arts.158   e 159, 
efetivamente 
realizadas no 
exercício anterior. 

Balancete da 
Receita 
Orçamentaria. 
 
 Lei 1.860/2017 - 
LOA 

Receita tributária e 
transferências = 
R$ 40.818.199,94 
(quarenta milhões, 
oitocentos e 
dezoito mil, cento e 
noventa e nove 
reais noventa e 
quatro centavos) 

Repasse a título de 
duodécimo = R$ 
2.857.274,00 (dois 
milhões, oitocentos e 
cinquenta e sete mil, 
duzentos e setenta e 
quatro reais), 
conforme previsto na 
Lei Orçamentária. 
 
O valor do repasse 
corresponde a 7% do 
somatório da receita 
tributária e das 
transferências 
previstas no § 5º do 
art.153 e nos arts.158   
e 159, efetivamente 
realizadas de 2017. 
 
 

1.5.1 Documentos 
integrantes da 
PCA 
compatibilidade 
com o normativo 
do TCE 

IN 
Regulamentadora 
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. 

Processo 
2.354/2019 
 
Processo 
2.743/2019 

IN TC 43/2017 
Anexo III, D - 
Contas Das Mesas 
Diretoras Das 
Câmaras 
Municipais 

Os documentos 
apresentados estão 
em conformidade com 
a IN TC 43/2017 
Anexo III, D - Contas 
Das Mesas Diretoras 
Das Câmaras 
Municipais 
 

2.3.1 Passivos 
contingentes – 
reconhecimento 
de precatórios 
judiciais 

CRFB/88, art. 
100. / Lei nº 
4.320/64, arts. 67 
e 105 c/c Norma 
Brasileira de 
Contabilidade 
NBC-TSP 03. 

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

BALPAT 
DEMDIFD 

A UG não possui 
passivos 
contingentes. 

Não se aplica. 
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2.3.2 Dívida pública – 
precatórios – 
pagamento 

CRFB/88, art. 100 
c/c Lei 4.320/64, 
art. 67. 

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

BALPAT 
DEMDIFD 

A UG não possui 
passivos 
contingentes. 

Não se aplica. 

 

2.1 Constatações e proposições 

 

Dos pontos de controle analisados e procedimentos realizados por essa unidade executora 

do controle interno, na Câmara Municipal, foram feitas as seguintes constatações: 

 

Códigos Achados Proposições/ alertas Situação  

1.4.6 

1.4.7  

1.4.10  

1.4.11 

1.4.13 

1.4.17 

1.4.18 

1.4.19 

- Divergência entre 

BALEXOD, DRCL e 

Demonstrativo de Despesa 

com Pessoal - LRFWEB 

consulta em 22/03/2019. 

Retificar informações na 

LRFWEB, 
Em Andamento. - Divergência entre 

BALFIN, TVDISP, 

DEMRAP e o 

Demonstrativo da 

Disponibilidade de Caixa e 

dos Restos a Pagar - 

LRFWEB consulta em 

22/03/2019. 

 

 

2.2 Ações e Outros Procedimentos 
 

A capacitação do servidor público, têm adquirido atualmente grande importância, em uma 

realidade cada vez mais automatizada e requer das pessoas novas abordagens profissionais, 

exigindo-se novas competências.  

 

Visando o melhor desempenho das funções foram proporcionadas as seguintes 

capacitações: 
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Mês  Tema  

01/2018 Inovações na PCA – IN 43/2017 Curso Prático Sobre Relatórios de 

Controle Interno a Enviar ao TCE ES 

12/2018 Folha de Pagamento Mensal – Envio ao TCE ES pelo Cidades 

 

 

Destacamos a seguir algumas ações executadas por esta unidade de controle interno, neste 

exercício: 

 

Produção de Relatórios e Pareceres Conclusivos no âmbito da prestação de contas anual 

encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

Acompanhamento das Prestações de Contas Mensal da Câmara Municipal de Ecoporanga 

Monitoramento do CAUC - Sistema Auxiliar de Informações para Transferências 

Voluntárias 

Monitoramento da LRF (percentuais) e LRFWEB. 

Monitoramento Siconfi. 

Monitoramento Remessa de Resumo de Concursos do Exercício Anterior 

Monitoramento do Portal da Transparência 
 

 

3.  Tomada de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos 

instaurados  

 

Não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais e/ou Procedimentos Administrativos 

no exercício. 

 

Ecoporanga/ES, 25 de março de 2019. 

 

 

CLAUDINÉIA RODRIGUES 

Controladora Geral do Munícipio  

Decreto 6.001/2017 
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