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/' PROTOCOLO
Câmara Munic. Laranja da Temi
Pro\ocoIc rf: 0&Ó020
RecebemOlSem;~

Senhor Presidente,

~ P(QtoCQllsta
Vimos por meio deste, encaminhar para conhecimento de Vossa Excelência, o Relatório de

Ação de Auditoria, referente ao Exercício de 2019, baseado nos pontos de controle da IN 43,

de 05 de dezembro de 2017 e alterações.

Não tendo mais nada a tratar, despeço-me cordialmente.

~o
Controladora Geral Interna

Respeitosamente,

Ao Excelentíssimo Senhor

WELERSSON JOSÉ MERCANDELE
Presidente da Câmara Municipal - 2019/2020
LARANJA DA TERRA/ES
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AÇÃO DEAUDITORIA N2 01/2020 - Verificação de Dados e Informações para Composição da
Prestação de Contas Anual - PCA 2019

INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe
o artigo 59 da lei Complementar nº 101/2000 -lRF essa Unidade de Controle Interno realizou,
no exercício supra mencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional.

Avaliação Sumária: Avaliar as ações gerenciais e procedimentos relacionados às atividades
internas da Câmara, bem como tópicos componentes da Prestação de Contas Anual a ser
encaminhada ao TCEESem Março de 2020.

Objetivo da Auditoria: Emitir relatório acerca do desempenho das áreas/itens auditados,
através da análise de atividades ou funções, gerando informações que facilitem a tomada de
decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando
solucionar problemas ou preveni-Ios, evitando demandas desnecessárias e infrações
administrativas.

Avaliação de Risco: Identificar práticas que são prejudiciais ao órgão público; analisar os
procedimentos internos relativos aos registros, controles e adequação do Poder legislativo na
realização de suas atividades.

Relevância: Aferir a exatidão dos registros, bem como o planejamento das ações para a
correta aplicação dos recursos financeiros empregados na área, atendimento e obediência à
legislação em vigor.

Resultados Esperados: Obediência à legislação e aos Princípios Constitucionais da
Administração Pública, de maneira a inibir ações que provoquem gastos que onerem
indevidamente o erário e resultem em mau uso dos recursos públicos.

Base Legal: ~
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; çt:\i-'
- lei 4.320/1964, art. 60; ./
- lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (lei de Responsabilidade Fiscal) -
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências;
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Te W 43, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017 - "Regulamenta o envio de dados e
informações, por meio de sistema informatizado, ao Tribunalde Contas do Estado do EspíritoSanto e
dá outros providências."
- lei Municipal 0642/2012 - "Dispõe sobre o sistema de controle interno do município de
Laranja da Terra e dá outras providências."
- Resolução n.º 02/2011, - "Dispõe sobre a Estrutura Administrativa, Organizacional e
Funcional da Câmara Municipal de Laranja da TerrajES, e dá outras providências" - Alterada
pela Resolução Nº 01/2012, de 02/05/2012.
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A seguir apresento os pontos de controle analisados, os procedimentos adotados, seguidos
das constatações e proposições sugeridas, que servirão de base para emissão do Parecer

Conclusivo do Controle Interno sobre as contas de 2019 da Câmara Municipal.

1. Itens de abordagem prioritária
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade

controle
1.1.2 Despesa - lei 4.320/1964, Auditoria Avaliar se foram realizadas despe-

realização sem art.60 Governamental sas sem emissão de prévio empe-
prévio empenho de conformidade nho.

NOTA:Não foram realizadas despesassem emissão de prévio empenho no período em questão.

1.2. Gestão Previdenciária
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade

controle
1.2.1 Registro por CF/88, art. 40. Auditoria Verificar se foram realizados os

competência - lRF, art. 69. Governamental registros contábeis orçamentários
despesas lei 9.717/1998, de conformidade e patrimoniais, das despesas com
previdenciárias art. 1º. (RPPS) obrigações previdenciárias, decor-
patronais lei 8.212/1991 rente dos encargos patronais da

lei local entidade referentes às alíquotas
Regimede compe- normais e suplementares, obser-
tência vando o regime de competência.

NOTA: Foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesascom obrigações
previdenciárias ao RGPS,observando o regime de competência.
1.2.2 Pagamento das CF/88, art. 40. Auditoria Verificar se houve o pagamento

obrigações lRF, art. 69. Governamental tempestivo das contribuições
previdenciárias - lei 9.717/1998, de conformidade previdenciárias decorrentes dos
parte patronal art.1º. encargos patronais da entidade,

lei 8.212/1991 referentes às alíquotas normais e
lei local suplementares.
Regimede compe-
tência

NOTA:Houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias.
1.2.3 Registro por CF/88, art. 40. Auditoria Verificar se houve o registro por

competência - lRF, art. 69. Governamental competência das despesas
multas e juros lei 9.717/1998, de conformidade orçamentárias e das Variações
por atraso de art.1º. Patrimoniais Diminutivas (VPD)
pagamento lei 8.212/1991 com multa e juros decorrentes do

lei local atraso no pagamento das
Regimede compe- obrigações previdenciárias.
tência

NOTA: Houve o devido registro por competência das despesasorçamentárias e das Variações Patriraeniais
Diminutivas (VPD)referente as obrigações previdenciárias do Poder. ~ I'1:._.::J

:-) ,.\1

1.2.4 Retenção/Repas- CF/88, art. 40. Auditoria Verificar se houve a retenção das
se das lRF, art. 69. Governamental contribuições previdenciárias dos
contribuições lei 9717/1998 art. de conformidade servidores e o seu respectivo
previdenciárias 1º. repasse tempestivo ao regime de
parte servidor lei 8.212/1991 previdência.

lei local

Avenida Luiz Obermüller Filho, nº 083, 2º Andar, Centro, Laranja da TerrajES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006
rl\lPI· n1 77') ':;'7n/1VVl1_QQ _ ~_m:tilc:·r:tm:llr:::t6il,..ml:tr::."i:lI"l:lltQrr:::toe: 01'\\1 hr<:.ito· rrnl::ar::tni::al"l::atorr::r. 1Ooe: on\l hr



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLA TIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel
NOTA:Todos os pagamentos referentes ás contribuições previdenciárias foram realizados.

1.2.5 Parcelamento de CF/88, art. 40.
débitos LRF,art. 69.
previdenciários Lei 9717/1998 art.

12.
Lei8.212/1991
Lei Local
Regime de
competência

Auditoria
Governamental
de conformidade

Verificar se os parcelamentos de
débitos previdenciários: a) estão
sendo registrados como passivoda
entidade; b) estão sendo regis-
trados como ativo a receber no
RPPS;c) se seu saldo total está
sendo corrigido 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;e) se as parcelas estão sendo
pagastempestivamente.

NOTA:Não se aplica. -

1.2.8 Medidas de
Cobrança -
Créditos
Previdenciários a
Receber e
Parcelamentos a
Receber

LRF Conformidade
(Verificação

--documentalf

Avaliar se as obrigações
previdenciárias não recolhidas pela
unidade gestora foram objeto de
medidas de cobrança para a
exigência das obrigações não
adimplidas pelo gestor do RPPSe
pelo Controle Interno.

NOTA:Não se aplica.
1.3. Gestão patrimonial
Código Ponto de

controle
Baselegal Procedimento Atividade

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.

Conformidade
(conciliação de
demonstrativos)

Avaliar se as demonstrações con-
tábeis evidenciam a integralidade
dos bens em estoque, móveis,
imóveis e intangíveis em compa-
tibilidade com os inventários anu-
ais, bem como, as variações decor-
rentes de depreciação, amortiza-
ção ou exaustão, e as devidas rea-
valiações.

NOTA:Para tal conferência, o procedimento utilizado foi a conciliação de demonstrativos. As demonstrações
contábeis evidenciam a integralidade dos bens em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as
variações decorrentes de depreciação. Em tempo: Em Dezembro de 2019 foi realizada nova Avaliação dos
BensMóveis da CMLT.
1.3.2 Bens móveis, Lei 4.320/1964, Auditoria

imóveis e art. 94.
intangíveis -
Registro e
controle

Governamental
de conformidade

Avaliar se os registros analíticos de
bens de caráter permanente estão
sendo realizados contendo infor-
mações necessárias e suficientes
para sua caracterização e se existe
a indicação, na estrutura admi-
nistrativa do órgão, de agente(s)
responsável(is) por sua guarda e
administração.

NOTA:Conforme Verificação Documental, os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo
realizados contendo informações para sua caracterização, mas que poderão ser melhoradas pelo agente
responsável (Secretaria Geral da Câmara) por sua guarda e administração.

Avenida Luiz Obermüller Filho, n2 083, 2!! Andar, Centro, Laranja da Terra/ES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006
rNPI· n1 77') '::;7n/t'VV11_QQ_ l=•.n"I:lilc·r:u"'2r:alíilrn'\l:u'!lni:u·I::atorr::l ACan\l hre:::it",· rrnl:u:20ni::art::atarr::a Coeonu hr



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel
1.3.3 Disponibilidades LC 101/2000, art. Conformidade Avaliar se as disponibilidades

financeiras - 43 c/c § 3º, do (Verificação financeiras foram depositadas em
depósito e artigo 164 da documental) instituições financeiras oficiais.
aplicação CRFB/88.

NOTA: As disponibilidades financeiras foram depositadas no Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES,
d. Verificação Documental realizada.
1.3.4 Disponibilidades Lei 4.320/1964, Conformidade Avaliar se as demonstrações con-

financeiras - arts. 94 a 96. (conciliação de tábeis evidenciam a integralidade
depósito e demonstrativos) dos valores depositados em contas
aplicação correntes e aplicações financeiras,

confrontando os valores regis-
trados com os extratos bancários
no período.

NOTA: Observando a conciliação de demonstrativos, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam
a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras.
1.3.7 Obrigações LC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se o titular do Poder

contraídas no 42. Governamental contraiu, nos dois últimos qua-
último ano de de conformidade drimestres do seu mandato, obri-
mandato gações que não puderam ser cum-

pridas integralmente dentro dele,
ou que tiveram parcelas a serem
pagas no exercício seguinte sem
suficiente disponibilidade de caixa.

NOTA: Não se trata do período em questão.

1.4. Limites constitucionais e legais
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade

controle
1.4.6 Despesas com LC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se todas as despesas com

pessoal - 18. Governamental pessoal, inclusive mão de obra ter-
abrangência. de conformidade ceirizada que se referem à subs-

tituição de servidores, foram con-
sideradas no cálculo do limite de
gastos com pessoal previstos - LRF.

NOTA: Todas as despesas com pessoal foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal
previstos na LRF.
1.4.7 Despesas com LC 101/2000, arts. Conformidade Avaliar se os limites de despesas

pessoal - limite 19 e 20. (Revisão com pessoal estabelecidos nos arti-
analítica) gos 19 e 20 LRFforam observados.

NOTA: Conforme estimativa prévia e planejamento do Gestor, Controlador e Contador, os limites de despesas
com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRFnão foram extrapolados em 2019.
1.4.8 Despesas com LC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se foram praticados atos

pessoal - 21. Governamental que provocaram aumento das des-
descumprimento de conformidade pesas com pessoal sem observar as
de limites - disposições contidas nos incisos I e
nulidade do ato 11, do artigo 21, da LRF.

NOTA: Não foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as
disposições contidas nos incisos I e 11, do artigo 21, da LRF.
1.4.9 Despesas com LC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se foram praticados atos

pessoal - aumen- 21, parágrafo Governamental que provocaram aumento das
to de despesas único. de conformidade despesas com pessoal, expedidos
nos últimos 180 nos cento e oitenta dias anteriores
dias do fim de ao final do mandato do titular do
mandato - null- Poder.

~

dade do ato
NOTA: Não ocorreu no período em questão.

"

~
·Y
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Avaliar se as despesas totais com
pessoal excederam 95% do limite
máximo permitido para o Poder e,
no caso de ocorrência, se as ve-
dações previstas no artigo 22,
parágrafo único, incisos I a V, da
LRFforam observadas.

1.4.10 Despesas com LC 101/2000, art. Conformidade
pessoal - limite 22, parágrafo (Verificação
prudencial - único. documental)
vedações

NOTA:Não ocorreu no período em questão.
1.4.11 Despesas com LC 101/2000, art.

pessoal - 23 c/c CRFB/88,
extrapolação do art. 169, §§ 3!! e
limite - 4º.
providências
medidas
contenção

/
de

Conformidade
(Verificação
documental)

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

NOTA:Não ocorreu no período em questão.

deexpansão
despesas
existência
dotação
orçamentária
autorização
LDO

1.4.12 Despesas com CRFB/88,art. 169,
pessoal - § 1º.

Auditoria
governamental
de
conformidade

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 fundações instituídas e
mantidas pelo poder público,
inobservando a inexistência:
I - de prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes;
11 - de autorização específica na lei
de diretrizes orçamentárias,
ressalvadasas empresas públicas e
associedades de economia mista.

de

na

NOTA:Não houve concessãode vantagens ou aumento de remuneração. Houve apenas a criação do cargo de
AssessordasComissões.
1.4.13 Poder Legislativo CRFB/88, art. 29- Conformidade

Municipal - A, § 1º.
despesa com
folha de
pagamento

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

NOTA:Considerando a realização de RevisãoAnalítica, constatou-se que o gasto total com FPno valor de R$
961.297,36 (Novecentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) não
ultrapassou 70%dos recursos financeiros recebidos no período em questão no valor de R$1.606.347,24 (Um
milhão, seiscentos e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), representando
somente 59,84%.
1.4.17 Despesas com CRFB/88, art. 29,

pessoal- subsídio inciso VI.
dos vereadores -
fixação

Conformidade
(Análise
documental)

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. ,~-)
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NOTA: A fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.
1.4.18 Despesas com CRFB/88, art. 29, Conformidade Avaliar se o pagamento dos

pessoal- subsídio inciso VI. (Análise subsídios aos vereadores obedeceu
dos vereadores - documental e aos limites fixados no artigo 29,
pagamento Revisão analítica) inciso VI, da CRFB/88.

NOTA: Através de Análise documental e Revisão analítica, verificamos a conformidade dos pagamentos, ou
seja, foram obedecidos os limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.
1.4.19 Despesas com CRFB/88, art. 29, Conformidade Avaliar se o total da despesa com a

pessoal - inciso VII. (Análise remuneração dos Vereadores
remuneração documental e ultrapassou o montante de cinco
vereadores Revisão analítica) por cento da receita do Município.

NOTA: A despesa com a remuneração dos Vereadores obedeceu aos limites permitidos, conforme Análise
documental e Revisão analítica.
1.4.20 Poder Legislativo CRFB/88, art. 29- Conformidade Avaliar se o total da despesa do Po-

Municipal - A. (Análise der Legislativo Municipal, incluídos
despesa total documental e os subsídios dos Vereadores e

Revisão analítica) excluídos os gastos com inativos,
ultrapassou os percentuais defini-
dos pelo artigo 29-A da CRFB/88,
relativos ao somatório da receita
tributária e das transferências pre-
vistas no § 50 do art. 153 e nos arts.
158 e 159, efetivamente realizadas
no exercício anterior.

NOTA: Não foram ultrapassados os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, conforme Análise
Documental e Revisão Analítica dos Balancetes de Despesa analisados.

1.5. Demais atos de gestão
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade

controle
1.5.2 Segregação de CRFB/88, art. 37. Auditoria Avaliar se foi observado o princípio

funções. governamental da segregação de funções nas
de conformidade atividades de autorização, apro-

vação, execução, controle e conta-
bilização das operações.

NOTA: Foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação,
execução e controle, mas, a área de contabilização das operações precisa ser adaptada.

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade

controle
2.2.8 Despesa pública - LC 101/2000, art. Auditoria Havendo criação, expansão ou

criação, 16. Governamental aperfeiçoamento de ação
expansão ou de conformidade governamental com consequente
aperfeiçoamento aumento da despesa, avaliar se os
de ação atos foram acompanhados de
governamental estimativa do impacto orçamen-
que acarrete tário-financeiro no exercício e nos
aumento da dois subsequentes e se foram
despesa - acompanhados por declaração do
estimativa de ordenador de despesas de que o
impacto aumento acarretado teve adequa-
orçamentário ção e compatibilidade orçamentá-
financeiro. ria e financeira com a LOA, com o

PPA e com a LOO.
NOTA: Houve aumento do Auxílio-Alimentação de R$ 310,58 para R$ 500,00, de acordo com a legislação.

,
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2.2.9 Despesa pública - lC 101/2000, art. Auditoria Havendo criação, expansão ou

criação, 17, § 32. Governamental aperfeiçoamento de despesas de
expansão ou de conformidade caráter continuado, avaliar se
aperfeiçoamento foram observadas as condições
de ação previstas no artigo 17, § 12 da lRF e
governamental se os efeitos financeiros
que acarrete decorrentes do ato praticado não
aumento da afetarão as metas fiscais dos
despesa - exercícios seguintes e serão
afetação das compensados por aumento
metas fiscais. permanente de receitas ou pela

redução permanente de despesas.
NOTA: Foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 12 da LRF.
2.2.10 Execução de CRFB/88, art. 167, Auditoria Avaliar se houve execução de pro-

programas e I. Governamental gramas ou projetos de governo não
projetos de conformidade incluídos na lei orçamentária anual.

NOTA: Não ocorreu no período verificado.
2.2.11 Execução de CRFB/88, art. 167, Auditoria Avaliar se houve realização de des-

despesas - 11. Governamental pesas ou a assunção de obrigações
créditos de conformidade diretas que excederam os créditos
orçamentários orçamentários ou adicionais.

NOTA: Não ocorreu no período verificado.
2.2.13 Créditos CRFB/88, art. 167, Auditoria Avaliar se houve abertura de cré-

adicionais - inciso V, c/c art. 43 Governamental dito adicional suplementar ou es-
autorização da lei n2 4.320/64. de conformidade pecial sem prévia autorização
legislativa para legislativa e sem indicação dos re-
abertura cursos correspondentes.

NOTA: Não ocorreu abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa
e sem indicação dos recursos correspondentes.

2.2.18 Realização de CRFB/88, art. 167, Auditoria Avaliar se foram iniciados inves-
investimentos § 12. Governamental timentos cuja execução ultrapasse
plurianuais de conformidade um exercício financeiro sem prévia

inclusão no plano plurianual, ou
sem lei que autorize a inclusão.

NOTA: Este item não foi objeto de análise no período em questão.
2.2.24 Escrituração e lC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se a escrituração e censo-

consolidação das SO / Norma Governamental lidação contábil das contas públicas
contas públicas Brasileira de de conformidade obedeceu ao que dispõe o artigo SO

Contabilidade NBC da LRF e as normas brasileiras de
TSP-ECc/c / NBC-T contabilidade aplicadas ao setor
16 público.

NOTA: A consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo SOda lRF e as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

2.2.28 Pagamento de lei 8.666/1993, Auditoria Avaliar se os passivos estão sendo
passivos - ordem arts. S2 e 92, c/c Governamental pagos em ordem cronológica de
cronológica das CRFB/88, art. 37. de conformidade suas exigibilidades.
exigibilidades

NOTA: Sim, estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.
2.2.29 Déficit lC 101/2000, art. Conformidade Avaliar se foram expedidos atos de

orçamentário - 92. (Verificação limitação de empenho e movi-
medidas de documental) mentação financeira, nos casos e
contenção condições estabeleci das em lei,

com vistas à contenção de déficit
orçamentário e financeiro. r»

NOTA: Não ocorreu no período em questão. ,~V
-y
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2.2.30 Despesa - lC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se foram realizadas des-

realização de 15 c/c lei Governamental pesas consideradas não autoriza-
despesas - 4.320/1964, art. de conformidade das, irregulares e lesivas ao pa-
irregularidades 4!!. trimônio público, ilegais e/ou llegf-

timas.
NOTA: Não ocorreu. Todos os processos administrativos/contábeis passaram pelas mãos do Presidente, que
pôde acompanhar de perto a realização das despesas.
2.2.31 Despesa - lei 4.320/1964, Auditoria Avaliar se foram observados os pré-

liquidação art.63. Governamental requisitos estabelecidos no artigo
de conformidade 63 da lei Federal n!! 4.320/64 para

a liquidação das despesas.
NOTA: Os pré-requisitos foram observados.
2.2.32 Pagamento de lei 4.320/1964, Auditoria Avaliar se houve pagamento de

sem regular art.62 Governamental despesas sem sua regular liquida-
liquidação de conformidade ção.

NOTA: Os pagamentos das despesas foram feitos com sua regular liquidação.
2.2.33 Despesa - desvio lC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se houve desvio de finali-

de finalidade 8!!, parágrafo Governamental dade na execução das despesas de-
único. de conformidade correntes de recursos vinculados.

NOTA: Este item não foi objeto de análise.
2.2.34 Despesa - legislação Auditoria Avaliar se houve concessão de au-

auxílios, específica. Governamental xílios, contribuições ou subvenções
contribuições e de conformidade a entidades privadas sem previsão
subvenções. na lDO, na lOA e em lei específica.

NOTA: Não ocorreu no período em questão.
2.2.35 Despesa - lei 4.320/1964, Auditoria Avaliar se a concessão de sub-

subvenção social. art.16. Governamental venção social obedeceu ao dispos-
de conformidade to no art. 16, da lei Federal

4.320/1964, no que se refere o seu
parágrafo único.

NOTA: Não ocorreu.

2.3. Gestão patrimonial
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade

controle
2.3.1 Passivos CRFB/88, art. 100. Auditoria Avaliar se os precatórios judiciais e

contingentes - / lei n!! 4.320/64, Governamental demais passivos contingentes
reconhecimento arts. 67 e 105 c/c financeira estão sendo devidamente
de precatórios Norma Brasileira reconhecidos e evidenciados no
judiciais de Contabilidade balanço patrimonial.

NBC-TSP03.
NOTA: Não ocorreu.

2.3.2 Dívida pública - CRFB/88, art. 100 Auditoria Avaliar se os precatórios judiciais
precatórios - c/c lei 4.320/64, Governamental estão sendo objeto de pagamento,
pagamento art.67. de conformidade obedecidas as regras de liquidez

estabelecidas na CRFB/88.
NOTA: Não ocorreu.

2.3.5 Cancelamento de CRFB/88, art. 37, Auditoria Avaliar se houve cancelamento de
passivos caput. c/c Norma Governamental passivos sem comprovação do fato

Brasileira de de conformidade motivador.
Contabilidade n.,
NBC-TSP e NBC T 'V16. Q)).

NOTA: Este item não foi objeto de análise no período em questão. './

2.5. Gestão Previdenciária

V
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Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade
controle

2.5.1 Retenção de lC 116/2003, art. Auditoria Avaliar se foram realizadas as re-
impostos, 6º/ Decreto Governamental tenções na fonte e o devido reco-
contribuições Federal nº de conformidade Ihimento, de impostos, contribui-
sociais e 3.000/1999. lei

ções sociais e contribuições previ-
previdenciárias. 8.212/1991. lei

local. denciárias, devidas pelas pessoas

jurídicas contratadas pela adminis-

tração pública.

NOTA: Foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento.
2.5.4 Alíquota de CF/88, art. 40. lRF, Auditoria Verificar se os descontos previ-

contribuição - art. 69. lei Governamental denciários e as contribuições patro-
Recolhimento 9717/1998, arts. de conformidade nais estão obedecendo as alíquotas

1º e 3º. de contribuição estabelecidas com-

forme a legislação.

NOTA: Os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de
contribuição estabelecidas conforme a legislação do INSS.

2.5.5 Guia de CF/88, art. 40. lRF, Auditoria Verificar a existência de emissão de
recolhimento de art.69. Governamental guia de recolhimento das contri-
contribuições lei 9717/1998 art. de conformidade buições previdenciárias devidas ao
previdenciá rias 1º. RPPS,nas unidades gestoras.

NOTA: A lei 9717/1998 se refere ao RPPS.Assim, não temos contribuições previdenciárias devidas ao RPPS.
2.5.10 Parcelamento de CF/88, art. 40. LRF, Auditoria Verificar se os acordos de parcela-

débitos art. 69. lei Governamental mentos tiveram autorização legis-
previdenciários - 9717/1998 art. 1º. de conformidade lativa por se tratar de dívida fun-
Autorização ON MPS-SPS

dada.
legal 02/2009, art. 36, §

1º.
NOTA: Não ocorreu na CMlT.
2.5.26 Censo Atuarial lei Federal Auditoria Verificar se o ente realiza censo

10.887/2004, art. Governamental atuarial de todos servidores ativos,
3º. Portaria MPS de conformidade aposentados e pensionistas, com a
403/2008, art.12.

atualização de todos os dados ca-

dastrais necessários para manuten-

ção de base de dados adequada.

NOTA: Não temos esse caso.
2.5.37 Registro de CF/88, art. 71, 111 e Auditoria Verificar se as admissões de

Admissões IN TC nº 38/2016 Governamental servidores efetivos estão sendo
de conformidade encaminhadas ao TCE para fins de

registro.

NOTA: As admissões dos 6 servidores efetivos já foram encaminhadas ao TCE para fins de registro. ()

2.6. Demais atos de gestão ;,-/v
Código Ponto de Base legal Procedimento Atividade ~rp'

controle
2.6.1 Pessoal - função CRFB/88, art. 37, Auditoria Avaliar se as funções de confiança

de confiança e inciso V. governamental estão sendo exercidas exclusiva-
de conformidade
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asa egis a va UD1C1l'a a emiro el e
cargos em mente por servidores ocupantes de
comissão cargo efetivo e se os cargos em co-

missão destinam-se apenas às a-

tribuições de direção, chefia e

assessoramento.

NOTA: As funções de confiança estão sendo exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos
em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

2.6.2 Pessoal - função Legislação Auditoria Nos órgãos que dispõem de lei
de confiança e específica do governamental específica disciplinando condições
cargos em órgão. de conformidade e percentual mínimo dos cargos em
comissão

comissão a serem preenchidos por

servidores de carreira, avaliar se a

legislação específica está sendo

observada.

NOTA: A legislação específica está sendo observada.
2.6.3 Pessoal - CRFB/88, art. 37, Conformidade Avaliar a legislação específica do

contratação por inciso IX. (Verificação órgão disciplinando a contratação
tempo documental) por tempo determinado obser-
determinado

vando se as contratações desti-

nam-se ao atendimento de neces-

sidade temporária e de excepcional

interesse público.

NOTA: Não ocorreu.
2.6.4 Pessoal - teto CRFB/88, art. 37, Auditoria Avaliar se o teto remuneratório dos

inciso XI. governamental servidores públicos, vinculados ao
de conformidade órgão, obedeceu ao disposto no

artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.

NOTA: Obedeceu ao disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.
2.6.5 Realização de CRFB/88, art. 37, Auditoria Avaliar se houve pagamento de

despesas sem caput. governamental despesas com subsídios, vencimen-
previsão em lei de conformidade tos, vantagens pecuniárias e jetons
específica. não autorizados por lei específica.

NOTA: Não ocorreu.
2.6.6 Dispensa e Lei 8.666/93, arts. Auditoria Avaliar se as contratações por

inexigibilidade de 24,25 e 26. governamental dispensa ou inexigibilidade de
licitação. de conformidade licitação observaram as disposições

contidas nos artigos 24 a 26 da Lei

de Licitações.

NOTA: As contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos
artigos 24 a 26 da Lei de Licitações.
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO: Verificação de Dados e Informações para Composição da Prestação de Contas

Anual - PCA2019

1 -PONTOS DE AÇÕES DE AUDITORIA:
- Fidedignidade dos documentos relativos aos itens analisados.

- Avaliação das ações gerenciais e observância às disposições legais e as Instruções Normativas

do órgão quanto a realização dos procedimentos internos.

- Probidade na aplicação do dinheiro público e na administração de valores.

- Adequabilidade dos registros das operações e respectivas correspondências contábeis,
fiscais e regulamentares.

- Identificação de práticas que são prejudiciais ao órgão público.

2 - RECOMENDAÇÕES/PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS:
Acompanhamento constante para aprimoramento dos atos e fatos

administrativos/contábeis.
- Reforço do papel da atividade de planejamento e, mais especificamente, a vinculação entre

as atividades de planejamento e de execução do gasto público.
- Aquisição urgente de um Servidor (equipamento de informática) para propiciar melhores

condições de trabalho, interligando os diversos setores.

- Manter backups atualizados ou um sistema em nuvem de todas as informações geradas

pelos sistemas informatizados de gestão pública;
- Observância aos prazos cada vez mais reduzidos impostos pela legislação em vigor.
- Atenção quanto aos prazos e elaboração dos balanços e balancetes, assim como os critérios

e datas para fechamento das atividades rotineiras, bem como os respectivos

encaminhamentos aos órgãos competentes ..

3 - PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO: A definir pelo Ordenador de Despesas.
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CONCLUSÃO

O objetivo desta Ação de Auditoria foi examinar a adequação, eficácia e legalidade dos

controles internos, dos atos, fatos e das informações contábeis, financeiras e operacionais da

Câmara Municipal de Laranja da Terra referente ao exercício de 2019. A necessidade de

monitoramento das atividades do setor público tem aumentado, pois a sociedade vem

exigindo maior transparência quanto à aplicação dos recursos públicos. O controle interno e

a contabilidade devem caminhar juntos, contribuindo diretamente com esse monitoramento.

Com relação aos pontos monitorados relativos ao exercício de 2019, observamos que não há

inconsistências nos trabalhos ali promovidos, estando as atividades dentro da regularidade

nos termos da verificação realizada.

Contudo, é valido ressaltar que a gestão administrativa da Câmara municipal deve reavaliar

alguns procedimentos buscando atender as recomendações ora mencionadas. Ressaltamos
que a busca do aprimoramento e aperfeiçoamento das atividades inerentes ao setor público
deve ser constante, devendo todos os agentes públicos buscar meios e métodos eficazes e

eficientes para manutenção dos trabalhos e dos controles internos, objetivando o

atendimento às premissas da Administração Pública.

É o Relatório.

Laranja da Terra/ES, 07 de janeiro de 2020.

()(~

~:L~
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna
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