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cÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Leglslativa Munidpal Waldemiro Seibel

Laranja da Terra/ES, 08 de abril de 2019.

C115/2019 - CONTROLEINTERNO

/ PROTOCOLO
Câmara Muníc. lmanja da Terra
ProtroJlo nO: llCéjsQ.~<:J.L----
Receburm om:..Q9IQ4/ ~ "'I h2:t..Q;!

Senhor Presidente,

Visando contribuir para o aprimoramento da gestão pública, sirvo-me do presente para

encaminhar a Vossa Excelência o RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO referente ao 12

(PRIMEIRO) TRIMESTREDE 2019 para apreciação.

Respeitosamente,

VERUSKA PEDRO
Controladora Geral Interna

Portaria 18/2012

Ao Excelentíssimo Senhor
WELERSSONJOSÉMERCANDELE

Presidente da Câmara Municipal - 2019/2020

LARANJA DA TERRA/ES
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SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO

RELATÓRIO 12 TRIMESTRE

EXERCíCIO
2019
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RELATÓRIO EMITIDO PELO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Relatório emitido pelo Sistema de Controle Interno do

Legislativo Municipal, em atendimento ao disposto no

Inciso Art.74, da Constituição Federal, Art. 59 da Lei

Complementar nº 101/2000 da LRF, Arts. 75 a 80, da

Lei nº 4.320/1964, integrando a Prestação de Contas

do exercício de 2019.
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1 - INTRODUÇÃO

O Objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos executados pelo Sistema de
Controle Interno necessários para a formalização do Relatório Anual que integrará a Prestação

de Contas a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Um bom sistema de Controle Interno é sinônimo de "boa administração", que também é

o objetivo de todo gesto r público. O gerenciamento do patrimônio público exige um eficiente
sistema de controle interno.

Diante desta realidade foram apresentadas sugestões básicas sobre os procedimentos
administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolve toda a estrutura
organizacional da Câmara, evitando, contudo erros primários que podem ser detectados pela
auditoria externa do Tribunal de Contas.

Foram abordadas questões relacionadas com o controle de bens, uso de veículos, material
de expediente, arquivamento de documentos, procedimentos de rotinas normais de uma
instituição como uma Câmara.

O trabalho insere-se no conjunto das ações de natureza pedagógica para orientar o
Administrador quanto aos procedimentos a adotar para gerir os recursos públicos com

eficiência, eficácia e economicidade.
Espera-se que este trabalho receba a atenção especial pelo Presidente da Câmara e

demais interessados para análise e composição da Prestação de Contas Anual de 2019.

2 - ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária das despesas do Poder
Legislativo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiro, despesa e
repasses, gastos com pessoal, aplicação em manutenção conforme legislação pertinente, bens
patrimoniais, licitações e contratos.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente
que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, com suporte
documental analítico de posse do Controle Interno, que terão como objetivos:

•Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;

• Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-Ios
o mais rapidamente possível;

• Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a
correção ao registrarem-se as operações;

• Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se
exerce através de relatórios e informações do controle interno;

•Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os
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aspectos operacionais da entidade;
O benefício do controle consiste na redução do risco de falhas quanto ao cumprimento dos
objetivos e metas das atividades do órgão.

3 - REPASSESDO DUODÉCIMO
A Constituição Federal dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A

Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000 foi promulgada com o objetivo de
editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as
tra nsferências constitucionais.

O repasse deverá ser realizado até do dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da
Constituição Federal d Art. 134 da Lei Orgânica, por sua vez, a Presidência deverá aprovar o
quadro de quotas através de Decreto Legislativo, conforme disposto nos arts. 47 e 48 da Lei
Federal nº: 4.320/64, conjugado com o art. 8º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de
2000.

Nos termos do Art. 29-A Inciso I da Constituição Federal, os cálculos para os repasses ao
Poder Legislativo dos Municípios com população até 100.000 habitantes são de 7% do
somatório da Receita Tributária (IPTU, ISSQN, ITBI, IRRFe Taxas) que são receitas derivadas de
tributos em geral, ou seja, dos Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, mais o somatório da
receitas de transferências correntes, previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizados no exercício anterior.

3.1 - Da base de cálculo:
Base de cálculo para apuração do repasse 2019 R$ 22.947.817,71

Valor (previsto) permitido para repasse em 2019 R$ 1.606.347,24

3.2 - Valores repassados:

Diferença

R$401.586,81Valor total repassado - 1º trimestre de 2019
R$ 1.204.760,43

o valor do repasse do duodécimo recebido pela Câmara Municipal no 1º trimestre de
2019 está em conformidade com as normas legais, conforme o quadro.

Não foram efetuadas devoluções ao Executivo nesse período.

4 - CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO(art. 8º Lei Complementar nº. 101/2000) ri) _
4.1 - DESPESAERECEITA- EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA tfF

(iF] •Balanço Financeiro Novo
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5 - ANÁLISE FINANCEIRA

5.1- RECEITA

Repasseestimado para 2019, conforme orçamento

R$ 401.586,81

Receita extra orçamentária no período R$ 72.999,33

R$1.556.494,17

Valor transferido pela prefeitura no 1º TRIM, conforme Art. 29/A da CF
Diferença entre valor orçado e transferência realizada R$ 1.154.907,36

Receita Geral R$ 474.586,14

5.2 - DESPESA
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TfTULOS R$
Despesa Autorizada para o período R$ 1.556.494,17
Despesa Orçamentária Realizada no período R$289.734,43
Diferença entre Receita e Despesa orçamentária R$ 1.266.759,74

Despesa orçamentária paga no período R$289.734,43
Despesa extra orçamentária paga no período R$61.292,99
Restos a pagar de exercícios anteriores R$0,00

C L·I M IW Id S ib I

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Câmara Municipal e
tem como objetivo principal controlar os gastos públicos, em consonância com as diretrizes
estabelecidas na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, o acompanhamento da execução
orçamentária através da Mesa Diretora.

Conforme os quadros, podemos verificar que o Gestor obedeceu ao cronograma de
desembolso, tendo contraído obrigações inferiores à receita transferida, e os repasses
recebidos foram em conformidade com o disposto legalmente, sendo devidamente
contabilizados.

6 - CRÉDITOSSUPLEMENTARES
O Poder Legislativo não realizou no 1QTrimestre abertura de créditos suplementares ao

orçamento.

7 - APLICAÇÕESFINANCEIRAS
Houve rendimentos de aplicações financeiras apropriados no período, no valor de R$

8 - GASTOSCOM PESSOAL

630,21 (Seiscentos e trinta e vinte e um centavos).

Obedecendo ao índice previsto no § 1Qdo art. 29-A da Constituição Federal, vejamos abaixo
os valores gastos com pessoal:

GASTO COM PESSOAl- Máximo-JM!l1ftltlclo.:: 70% ';

ESPEaACAçAO VAlOR
REPASSERECEBIDONO 1QTRIMESTRE R$401.586,81

IrOTAL DO REPASSE R$401.586,81

ORÇAMENTÁRIA R$ 215.412,67

3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas 0,00

3.1.90.03.00 - Pensões 0,00
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13.1.90.04.00- Contratação Tempo Determinado 0,00

13.1.90.09.00- Salário-Família 0,00

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 215.412,67

n-OTALDA DESPESADEPESSOAL R$215.412,67

IA - Limite conforme Constituição 70,00 % R$ 281.110,76

B - Valor Aplicado R$ 215.412,67

Percentual Aplicado (%) 53,64%

Diferença (A - B) R$65.698,09

a} R$ 215.412,67 com Subsídios de Vereadores e Salários de Servidores (Vencimentos e
Vantagens Fixas);

b} R$45.236,65 com Obrigações Patronais;
c} R$0,00 com Outras DespesasVariáveis - Pessoal Civil.
Os pagamentos dos subsídios dos Vereadores e vencimentos dos demais servidores foram

realizados através de depósitos nas respectivas contas.

9 - SUBsíDIOS DOS VEREADORES
A Constituição instituiu a exclusividade do subsídio, ou seja, de um valor único a ser pago

em retribuição aos serviços dos agentes políticos. Assim o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores,
Secretários Municipais receberão apenas subsídio, não fazendo jus a qualquer outro tipo de
remuneração, excluindo as despesas de caráter indenizatório.

A Lei Municipal nº. 0797/2016, de 13 de setembro de 2016, fixou o Subsídio do Vereador
em R$5.000,00, para o Presidente R$ 6.000,00 e reposição salarial a cada 12 meses.

Não ocorreu reposição salarial no período em questão.

10 - PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS
O Relatório de Gestão Fiscal, bem como outros atos administrativos praticados pelo Poder

Legislativo, foram legalmente formalizados e publicados, obedecendo à legislação vigente, no

site da Câmara Municipal, no mural, no DIO, tudo dependendo do que foi publicado.

11- CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo estão

devidamente incorporados e etiqueta dos.
Não foram adquiridos novos bens nesse período. •

12 - LEI ORÇAMENTÁRIA

,.... ,,' ....--., ..... ', ..,
, . >' _L~_· ;",.·.'~~;,,··.,·· .•.,,·:•.·::,:.;.<':t··.·?\V_,>',_·

Despesa fixada por categoria Valor (R$)
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Despesas Correntes R$ 1.495.994,17

Despesas de Capital R$ 60.500,00
Repassesa receber R$ 1.556.494,17 Reserva de contingências R$0,00
TOTAL R$ 1.556.494,17 TOTAL R$ 1.556.494,17

13 - LIMITE MÁXIMO DAS DESPESASDO PODER LEGISLATIVO - 2018
TrTULO VALOR (R$)

Receita Tributária, Transf. Constitucionais, Receita da Dívida Ativa R$ 22.947.817,71
Tributária, Multas e Juros decorrentes de Receitas Tributárias (2016)

(X) Limite máximo de despesas de acordo com a população do 7%
Município

(=) Valor máximo de despesas do Poder Legislativo em (2018)- SEM R$ 1.606.347,24
INATIVOS
(+) Despesas com inativos do Poder Legislativo em (2018) - AJUSTEDOS R$0,00
INATIVOS
(=) Valor máximo de despesas do Poder Legislativo em (2018) - R$ 1.606.347,24

AJUSTADOCOM INATIVOS

(-) Valor das despesas empenhadas pelo Poder Legislativo no 1Q R$ 1.189.254,97

Trimestre de (2018)

(=) Diferença (=) / (-) R$ (417.092,27)

14 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
EXERcrCIOS 2017 2018 2019

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ R$

Despesa Corrente R$ 1.371.500,00 R$ 1.432.169,28 R$ 1.495.994,17

Despesa de Capital R$ 28.500,00 R$22.500,00 R$60.500,00

TOTAL R$ 1.400.000,00 R$ 1.454.669,28 R$ 1.556.494,17
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COM'ARA Th'O D<\ CESF5A REALIZAD<\

I_ DESPESA CAPITAL _ DESPESA CORRENlE

15 - CONCLUSÃO
Elaboramos o relatório anual dando ênfase a aspectos que julgamos mais relevantes, o qual

se volta mais para as informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os
procedimentos operacionais efetuados no dia a dia por nossos Servidores e Vereadores das
atividades fins.

A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos
administrativos executados, com observância dos princípios de controle interno, o
inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto
à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e
com base nos relatórios simplificados que recebemos do Departamento ContábiljFinanceiro da
Câmara, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos
repassados. O que precisa ser melhorado são as etapas de conformidade e arquivamento de
processos, visando garantir a eficiência quanto a pesquisas futuras nesses materiais.

É necessidade iminente promover a operacionalização do sistema informatizado de
Recursos Humanos e Folha de Pagamento utilizando todas as suas funcionalidades
adequadamente, de maneira a facilitar os trabalhos e rotinas do setor, principalmente no que
diz respeito aos cálculos relativos ao Regime de Competência.

A formação e a motivação, porém, são energias que conduzem a atividade humana
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alcance da excelência na prestação de serviços públicos, podendo se converter nos principais
objetivos da gestão de pessoas nesse setor e fundamento de sua existência.

O primeiro desafio é alinhar o conhecimento com uma aprendizagem voltada para o
alcance da excelência produtiva e operacional da organização, para o alcance de seus objetivos
e para o aumento de sua produtividade.

O segundo desafio é possibilitar a compreensão do papel de cada um e a importância de
sua qualificação para o desempenho global. Esse alinhamento é essencial para ações de
treinamento e desenvolvimento, porque garante que o conhecimento seja manejado para
compreender e agir para que os objetivos sejam alcançados.

O terceiro desafio é garantir a aprendizagem real, que torne mais produtivo o trabalho
individual e de equipe e eficientes os processos internos e externos.

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial, verificamos os limites para inscrição de despesas em restos a pagar e limites e
condições para a realização da despesa total com pessoal.

Verificamos que não houve inscrição em restos a pagar nesse 1º TRIM de 2019 e os valores
referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS foram devidamente recolhidas.
Portanto, não temos nenhum impacto de valores sobre o total da dívida flutuante.

Foram detalhadas mensalmente as despesas pagas das obrigações patronais ao INSS,
distinguindo os valores repassados da parte do empregado (descontada do servidor) e da parte
empregador (21%).

Quanto a dívida pública, importante esclarecermos que não houve no Poder Legislativo em

nenhum momento negociação de qualquer dívida.
Não ocorreu no 1º Trimestre de 2019 a necessidade de providências quanto ao gestor por

danos causados ao erário público.
Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as

atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas
encontram-se arquivados e disponíveis para análise.

É o Relatório.

~aranja da Terra/ES, em 08 de Abril de 2019.

VERUSKAPEDRO
Controlador Geral Interno
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