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MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - MUNICÍPIO1 

 

 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno  

Entidade: Município Rio Novo do Sul  

Gestor responsável: Thiago Fiorio Longui  

Exercício: 2017  

 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. 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 de 2017, procedimentos de controle objetivando apoiar o 

controle externo no exercício de sua missão institucional.  

 

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

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao 

final, nosso parecer conclusivo. 

 

1.2. Pontos de Controle Analisados 

  

Ponto de Controle 01 
                                                                 
1 Artigos 76, § 3º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigos 122, § 5º, 137, IV e 142 do RITCEES (aprovado 
pela Resolução TC261/2013). 
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   Código – 1.1.1  

 

   Objeto/Ponto de controle - Prestação de contas anual – Execução 

Orçamentária. 

 

            Processos Administrativos Analisados – Nesta auditoria, em específico, 

foram analisados as seguintes Certidões de Dívida Ativa: 2014/01, 2017/21, 2017/05, 

2017/06, 2015/480 à 2015/489, 2017/33, 2017/23 à 2017/32 e os seguintes Termos de 

Confissão de Dívidas: 016/2017 à 018/2017, 021/2017 à 026/2017, 006/2017, 2017/07, 

052/2017 à 053/2017 e 032/2017 à 035/2017. Com base em tais documentos foi avaliado 

se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho 

da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no 

âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de 

créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para 

incremento das receitas tributárias e de contribuições. Os achados da auditoria neste 

ponto específico são retratados no próximo tópico 1.3., que trata das “Constatações e 

proposições”; 

 

  Base legal  - LC 101/2000, art.58; 

 

  Procedimento – Auditoria Governamental Operacional; 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 1.724.000,00 (um milhão, setecentos e 

vinte e quatro reais), conforme consta da rubrica “Receita Tributária” lançada no balanço 

orçamentário do exercício de 2016 (BALORC/2016); 

 

  Amostra Selecionada – Na auditoria realizada em 24 de maio de 2017, fora 

selecionada uma amostra envolvendo os dez maiores devedores do município, o que 

representou um montante no valor de R$ 194.908,74 (cento e noventa e quatro mil, 

novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme consta do Relatório de 

Auditoria RA-01/2017. 
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Ponto de Controle 02 

 

   Código – 1.1.3; 

 

 

   Objeto/Ponto de controle - Transferência de recursos orçamentários ao 

Poder Legislativo; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Foram verificados os dados 

lançados por meio do RREO e BALFIN, onde foi constatado que os recursos 

correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder 

Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos; 

  

  Base legal  - CRFB/88, art. 168; 

 

  Procedimento - Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 20.052.360,33 (vinte milhões, 

cinqüenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos) 

 

  Amostra Selecionada – R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 

reais). 

 

Ponto de Controle 03 

 

   Código - 1.3.6 

 

   Objeto/Ponto de controle - Dívida ativa e demais créditos tributários – 

cobrança regular 

____
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            Processos Administrativos Analisados - Nesta auditoria, em específico, 

foram analisados as seguintes Certidões de Dívida Ativa: 2014/01, 2017/21, 2017/05, 

2017/06, 2015/480 à 2015/489, 2017/33, 2017/23 à 2017/32 e os seguintes Termos de 

Confissão de Dívidas: 016/2017 à 018/2017, 021/2017 à 026/2017, 006/2017, 2017/07, 

052/2017 à 053/2017 e 032/2017 à 035/2017. Aqui foi avaliado se foram adotadas 

medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de 

competência do ente da federação. Os achados da auditoria neste ponto específico são 

retratados no próximo tópico 1.3., que trata das “Constatações e proposições”; 
  

  Base legal  - LC 101/2000, art. 11. 

 

  Procedimento - Auditoria Governamental Operacional; 

 

  Universo do Ponto de Controle - R$ 1.724.000,00 (um milhão, setecentos e 

vinte e quatro reais), conforme consta da rubrica “Receita Tributária” lançada no balanço 

orçamentário do exercício de 2016 (BALORC/2016); 

 

  Amostra Selecionada – Na auditoria realizada em 24 de maio de 2017, fora 

selecionada uma amostra envolvendo os dez maiores devedores do município, o que 

representou um montante no valor de R$ 194.908,74 (cento e noventa e quatro mil, 

novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme consta do Relatório de 

Auditoria RA-01/2017 que compõe o presente em anexo. 

 

Ponto de Controle 04 

 

   Código - 1.4.1; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Educação – aplicação mínima; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Análise do Relatório Resumido da 
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Execução Orçamentária (6º bimestre de 2017) constante do sítio eletrônico 

http://sisaudweb.tce.es.gov.br. Conforme se verificou ali foram aplicados 26,64% 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a 

totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 

  

  Base legal  - CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69; 

 

  Procedimento - Conformidade (Revisão analítica) 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 20.126.234,73 (vinte milhões, cento e 

vinte e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos); 

 

  Amostra Selecionada – R$ 5.017.332,89 (cinco milhões, dezessete mil, 

trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos). 

 

Ponto de Controle 05 

 

   Código - 1.4.2; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Educação – remuneração dos profissionais do 

magistério; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Análise do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (6º bimestre de 2017) constante do sítio eletrônico 

http://sisaudweb.tce.es.gov.br. Conforme se verificou ali foram aplicados 79,15% dos 

recursos do FUNDEB no pagamento dos profissionais do magistério da educação 

básica em efetivo exercício, sendo o mínimo 60%. 
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  Base legal  - CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.; 

 

  Procedimento - Conformidade (Revisão analítica) 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 4.307.207,96 (quatro milhões, 

trezentos e sete mil, duzentos e sete reais e noventa e seis centavos); 

 

  Amostra Selecionada – R$ 4.307.207,96 (quatro milhões, trezentos e sete 

mil, duzentos e sete reais e noventa e seis centavos); 

 

Ponto de Controle 06 

 

   Código - 1.4.4; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Saúde – aplicação mínima; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Análise do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (6º bimestre de 2017) constante do sítio eletrônico 

http://sisaudweb.tce.es.gov.br. Conforme se verificou ali foram aplicados 26,10% da 

totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de 

cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012 com ações e serviços 

públicos de saúde. 

  

  Base legal  - CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 

6º e 7º.; 

 

  Procedimento - Conformidade (Revisão analítica) 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 21.060.584,55 (vinte e um milhões, 

sessenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos); 
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  Amostra Selecionada – R$ 8.035.333,32 (oito milhões, trinta e cinco mil, 

trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). 

 

Ponto de Controle 07 

 

   Código - 1.4.7; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Despesas com pessoal – limite; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Análise do Relatório de Gestão 

Fiscal (2º semestre de 2017) constante do sítio eletrônico http://sisaudweb.tce.es.gov.br. 

Conforme se verificou ali, as despesas do executivo com pessoal corresponderam à 

52,89% e as despesas do município (executivo+legislativo) corresponderam à 56,09%, 

portanto, dentro do limite estabelecido pelos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 

101/2000; 

  

  Base legal  - LC 101/2000, arts. 19 e 20.; 

 

  Procedimento - Conformidade (Revisão analítica) 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 31.968.403,00 (trinta e um milhões, 

novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais); 

 

  Amostra Selecionada – R$ 16.906.831,50 (dezesseis milhões, novecentos e 

sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais e cinqüenta centavos). 

 

Ponto de Controle 08 

 

   Código - 1.4.10; 
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   Objeto/Ponto de controle – Despesas com pessoal – limite prudencial – 

vedações; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Análise do Relatório de Gestão 

Fiscal (2º semestre de 2017) constante do sítio eletrônico http://sisaudweb.tce.es.gov.br. 

Conforme se verificou ali, as despesas do executivo com pessoal corresponderam à 

52,89%, portanto, superaram o limite prudencial estabelecido no artigo 22, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº. 101/2000. Quanto às medidas que deveriam ser 

tomadas para a equalização do índice serão melhores retratadas no próximo tópico 

1.3., que trata das “Constatações e proposições”; 

  

  Base legal  - LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.; 

 

  Procedimento - Conformidade (Verificação documental) 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 31.968.403,00 (trinta e um milhões, 

novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais); 

 

  Amostra Selecionada – R$ 16.906.831,50 (dezesseis milhões, novecentos e 

sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais e cinqüenta centavos). 

 

Ponto de Controle 09 

 

   Código – 1.4.16; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Operação de crédito por antecipação de receita 

orçamentária – limite; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Ao se analisar os dados lançados 

W“Q
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sítio eletrônico http://sisaudweb.tce.es.gov.br se verificou que não houve contratação 

de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício.  

  

  Base legal  -  Resolução nº.  43/2001 do Senado Federal, art. 10; 

 

  Procedimento – Conformidade (revisão analítica); 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 31.968.403,00 (trinta e um milhões, 

novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais) – Receita Orçamentária; 

 

  Amostra Selecionada – Não houve ARO. 

 

Ponto de Controle 10 

 

   Código – 2.1.1; 

 

   Objeto/Ponto de controle – LDO – compatibilidade com Plano Plurianual; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Foram analisados a LDO e o 

PPA, sendo constatado que as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos na LDO 

estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.  

  

  Base legal  -  CRFB/88, art. 165, § 1º.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – xxxxx; 

 

  Amostra Selecionada – xxxxxx. 

 

E3Q3;GE?
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Ponto de Controle 11 

 

   Código – 2.1.2; 

 

   Objeto/Ponto de controle – LDO – limitação de empenho; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Fora Analisado a LDO, sendo 

avaliado que este diploma legal continha dispositivo estabelecendo critérios e forma 

de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso 

II do artigo 4º, no art. 9º. e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF.  

 

  Base legal  -  LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – xxxxx; 

 

  Amostra Selecionada – xxxxxx. 

 

Ponto de Controle 12 

 

   Código – 2.1.3; 

 

   Objeto/Ponto de controle – LDO – Controle de custos e Avaliação de 

resultados de programas; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Fora Analisado a LDO, sendo 

avaliado que este diploma legal continha dispositivo estabelecendo normas relativas 

ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos.  

____
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  Base legal  -  LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – xxxxx; 

 

  Amostra Selecionada – xxxxxx. 

 

Ponto de Controle 13 

 

   Código – 2.1.5; 

 

   Objeto/Ponto de controle – LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Fora Analisado a LDO, sendo 

avaliado que este diploma legal continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas 

anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da 

dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.  

 

  Base legal  -  LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – xxxxx; 

 

  Amostra Selecionada – xxxxxx. 

 

Ponto de Controle 14 
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   Código – 2.1.13; 

 

   Objeto/Ponto de controle – LOA – reserva de contingência; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Fora Analisado a LOA, sendo 

avaliado que este diploma legal contemplou dotação orçamentária para reserva de 

contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a 

LDO, tendo sido estabelecido reserva de contingência no valor de R$ 288.581,00 

(duzentos e oitenta e oito mil,  quinhentos e oitenta e um mil reais). Na LDO, não há 

previsão de quantia, mas sim de seu limite, que não deve ser superior a 1% da receita 

corrente líquida (artigo 27). 

 

  Base legal  -  LC 101/2000, art. 5º, inciso III..; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – xxxxx; 

 

  Amostra Selecionada – xxxxxx. 

 

Ponto de Controle 15 

 

   Código – 2.1.17; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Transparência na gestão; 

 

            Processos Administrativos Analisados – No sítio eletrônico do município 

http://www.rionovodosul.es.gov.br/noticia/index/, se infere que foram realizadas 

audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei 

do PPA, da LDO e da LOA. Inclusive uma destas audiências ocorreu no dia 23 de 

hv‘Q

Z2@G

http://www.rionovodosul.es.gov.br/noticia/index/


                            

                                 MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  

                           Controladoria Interna 

                           Rua Fernando de Abreu, n.º 18, Centro, Rio Novo do Sul, Espírito Santo – CEP 29.290-000   

 

Página
13 

agosto de 2017, às 15 horas, no auditório do CRAS. 

 

  Base legal  -  LC 101/2000, art. 48, parágrafo único.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – xxxxx; 

 

  Amostra Selecionada – xxxxxx. 

 

Ponto de Controle 16 

 

   Código – 2.2.2; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Instituição, previsão execução receitas; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Nesta auditoria, em específico, 

foram analisados as seguintes Certidões de Dívida Ativa: 2014/01, 2017/21, 2017/05, 

2017/06, 2015/480 à 2015/489, 2017/33, 2017/23 à 2017/32 e os seguintes Termos de 

Confissão de Dívidas: 016/2017 à 018/2017, 021/2017 à 026/2017, 006/2017, 2017/07, 

052/2017 à 053/2017 e 032/2017 à 035/2017. Foi avaliado se foram instituídos, 

previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de competência do ente da 

Federação. As providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate 

à sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e 

judiciais, e os resultados alcançados. Os achados da auditoria neste ponto específico 

são retratados no próximo tópico 1.3., que trata das “Constatações e proposições”; 

 

  Base legal  -  LC 101/2000, art. 11.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

_i_QGiWGQEQQw
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  Universo do Ponto de Controle – R$ 1.724.000,00 (um milhão, setecentos e 

vinte e quatro reais), conforme consta da rubrica “Receita Tributária” lançada no balanço 

orçamentário do exercício de 2016 (BALORC/2016); 

 

  Amostra Selecionada – Na auditoria realizada em 24 de maio de 2017, fora 

selecionada uma amostra envolvendo os dez maiores devedores do município, o que 

representou um montante no valor de R$ 194.908,74 (cento e noventa e quatro mil, 

novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme consta do Relatório de 

Auditoria RA-01/2017. 

 

Ponto de Controle 17 

 

   Código – 2.4.18; 

 

   Objeto/Ponto de controle – Operação de crédito por antecipação de receita 

orçamentária – vedações; 

 

            Processos Administrativos Analisados – Nesta auditoria, em específico, foi 

verificado o Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, 

onde fora constatado que o Município de Rio Novo do Sul não realizou nenhuma operação 

de Antecipação de Receita Orçamentária; 

 

  Base legal  -  LC 101/2000, art. 38, inciso IV.; 

 

  Procedimento – Conformidade (Verificação documental); 

 

  Universo do Ponto de Controle – R$ 31.968.403,00 (trinta e um milhões, 

novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais) – Receita Orçamentária; 

 

_@_H___||_| ___
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  Amostra Selecionada – Não houve ARO. 
 
 

 1.3. Constatações e proposições 

 

CONSTATAÇÃO 01 

 

   Código  - 1.1.1  

 

            Achados – Conforme consta do Relatório de Auditoria RA-01/2017, 

elaborado pela Unidade Central de Controle Interno de Rio Novo do Sul após auditoria 

operacional realizada em 24 de maio de 2017, foi analisado o desempenho da arrecadação 

em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das 

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias 

administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas 

tributárias e de contribuições. 

 

 No tocante ao desempenho da arrecadação em relação à sua previsão, se pode 

inferir que o valor arrecadado pelo município a título de ISS pela via direta do tesouro 

municipal (excluído o auferido por meio do simples nacional) foi 16,73% menor que o 

previsto, ou seja, o município estimou arrecadar a cifra de R$ 1.130.000,00 (um milhão, 

cento e trinta mil reais), contudo, arrecadou apenas R$ 940.913,61 (novecentos e quarenta 

mil, novecentos e treze reais e sessenta e um centavos).    

 

 Destarte, em uma inspeção circular pelo comércio local foi possível constatar que a 

grande maioria das empresas não emite Nota Fiscal, o que prejudica o recolhimento do ISS 

aos cofres municipais. Tal situação demanda uma maior fiscalização e iniciativa por parte 

do poder público municipal no sentido de promover o incremento deste crédito tributário. 

 

 Outrossim, durante a instalação da auditoria no setor de tributos, no dia 24 de maio 

de 2017, foi possível constatar, por meio da análise do banco de dados e contato com o 
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responsável pelo setor de tributação, Sr. Pedro Amadeu Correa, que nem todos os imóveis 

do município estão cadastrados no respectivo “Cadastro Imobiliário”. Estima-se que cerca 

de 50% (cinqüenta por cento) dos imóveis urbanos existentes no município não são 

alcançados pelo fisco municipal. Dificuldades como a falta de regularização dos 

logradouros públicos, identificação numérica dos imóveis, entre outras, são parte do 

problema enfrentado pelo setor de fiscalização. Superado tais entraves, o município 

poderia dobrar a sua arrecadação com o Imposto Predial Urbano que hoje gira em torno de 

R$ 348.740,04 (trezentos e quarenta e oito mil reais e quatro centavos). 

  

  Proposições/Alertas   - Por meio do RA-01/2017, a UCCI propôs ao 

Prefeito Municipal e ao responsável pelo setor de tributação que adote rotinas de 

fiscalização a fim de cumprir a meta de arrecadação do ISS, não obstante a criação de 

programas e incentivos com o mesmo propósito. Fora recomendado, ainda, que se 

promova COMPLETA ATUALIZAÇÃO DO “CADASTRO IMOBILIÁRIO” DO 

MUNICÍPIO, com o cadastramento de todos os imóveis urbanos erigidos no município de 

Rio Novo do Sul acompanhado da respectiva avaliação de seus valores venais, adotando, 

para tanto, todas as medidas administrativas necessárias à regularização dos logradouros 

públicos e demais atos administrativos, a fim de que seja explorado todo o potencial de 

arrecadação do IPTU. 

 

  Situação – Em atendimento. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

   Código  - 1.1.6 

 

            Achados – Conforme consta do Relatório de Auditoria RA-01/2017, 

elaborado pela Unidade Central de Controle Interno de Rio Novo do Sul após auditoria 

operacional realizada em 24 de maio de 2017, foi analisado se foram adotadas medidas 

com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do 
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ente da federação. 

 Quanto aos procedimentos adotados para a cobrança dos créditos fiscais, seus 

prazos e eficácia dos procedimentos adotados foi verificado o seguinte em relação aos 

procedimentos iniciais de cobrança dos créditos fiscais. Para melhor delimitar e 

compreender tais achados é preciso trazer à colação o que diz o texto do artigo 251 do 

Código Tributário Municipal (Lei nº. 353/2008): 

 

Art. 251 - A Fazenda Municipal inscreverá em Divida Ativa os 

débitos não liquidados no vencimento, a partir do primeiro dia 

útil do exercício seguinte àquele em que foram cumpridas as 

formalidades do Capítulo II do Título IV deste Código. Grifei. 

 

Parágrafo único - Se o crédito municipal se encontra em vias de 

prescrever, a inscrição e demais providências de cobrança 

judicial serão imediatas, pelo Órgão Fazendário competente. 

 

 Pelo espectro do comando legal acima transcrito percebemos que a orientação do 

legislador (mens legis) foi no sentido de agilizar os procedimentos iniciais de constituição 

do crédito tributário e sua cobrança estabelecendo que a fazenda deveria inscrever em 

dívida ativa os débitos não liquidados no vencimento, a partir do primeiro dia útil do 

exercício seguinte. 

  

 Ocorre que, ao se analisar os prazos entre o vencimento da dívida e os demais atos 

de inscrição em dívida ativa/parcelamento e protesto se verificou que, pelo menos em um 

dos casos, foi por demais alongados, senão vejamos: 

 

 - Na dívida alusiva ao Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Rio Novo do Sul, 

a dívida de ISS mais antiga teve seu vencimento em data de 10.05.2012 (ex vi CDA 

06/2017), dívida esta que se soma a outras dívidas da mesma espécie transcritas no 

exercício de 2013, 2014 e 2015. Ocorre que todas estas dívidas só foram inscritas em 

dívida ativa em 10 de abril de 2017, ou seja, em prazo superior ao recomendado pela lei, o 
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que pode acarretar diversas dificuldades para a realização do crédito tributário pelo decurso 

do tempo; 

  

  Proposições/Alertas  - Por meio do RA-01/2017 a UCCI propôs ao Prefeito 

Municipal e ao responsável pelo setor de tributação que dê cumprimento ao artigo 251 do 

Código Tributário Municipal a fim de inscrever em Divida Ativa os débitos não liquidados 

no vencimento, a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, não relegando tal 

missiva a um prazo superior a um ano;. 

  

  Situação – Em atendimento. 

 

CONSTATAÇÃO 03 

 

   Código  - 1.4.10 

 

            Achados – Durante o Exercício de 2017 a UCCI, após verificar que o limite 

prudencial de gastos com pessoal no executivo havia sido superado, notificou o gestor por 

meio da Notificação Recomendatória nº. 007/2017, datada de 28.03.2017, para que este 

adotasse as medidas elencadas no artigo 22 da LC 101/00, sendo que à época o índice 

estava em 53,50%, tendo terminado o ano em 52,89% apresentando, portanto, uma 

sensível melhora. 

  

 Contudo, algumas medidas recomendadas deixaram de ser observadas em um 

primeiro momento, como a vedação do pagamento de horas extras e contratação de novas 

pessoas para atuarem nos quadros do município. 

 

 Embora houvesse redução em relação ao exercício anterior, o pagamento de hora 

extraordinária representou, durante 2017, a cifra de R$ 319.498,00 (trezentos e dezenove 

mil e quatrocentos e noventa e oito reais), tendo o gestor justificado tais pagamentos pela 

imprescindibilidade dos serviços autorizados, após análise jurídica. 

l__Wf_W‘W
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 No tocante as novas contratações de pessoal, também vedadas para o período, fora 

detectado, excetuado profissionais da saúde e professores, cerca de 35 (trinta e cinco) 

novas contratações ao longo do exercício de 2017, que também contaram com a 

justificativa do gestor pela imprescindibilidade das contratações e crivo da procuradoria do 

município. 

  

  Proposições/Alertas  - Por meio do NR - 007/2017 a UCCI propôs ao 

Prefeito que a) Se abstenha de promover à concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 

adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 

determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da 

Constituição; b) Se abstenha de criar cargo, emprego ou função; c) Não leve a efeito 

alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; d) Não tome iniciativa 

para provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas 

de educação, saúde e segurança; e) Não contrate hora extra;. 

  

  Situação – Atendido parcialmente, com ressalvas. 

 

 CONSTATAÇÃO 04 

 

   Código  - 2.2.2; 

 

            Achados – Conforme consta do Relatório de Auditoria RA-01/2017 

elaborado pela Unidade Central de Controle Interno de Rio Novo do Sul, após auditoria 

operacional realizada em 24 de maio de 2017, foi avaliado se foram instituídos, previstos e 

efetivamente arrecadados todos os tributos de competência do ente da Federação. As 

providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as 

ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, e os resultados 

alcançados. Foi possível proceder ao levantamento dos dez maiores devedores da fazenda 

municipal, bem como a quantificação dos débitos fiscais, conforme bem destacado nos 
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quadros ilustrativos já expostos. 

 

 Quanto à identificação dos procedimentos de cobrança insta acrescentar que a 

ausência de resposta da procuradoria do município prejudicou a completa análise do início 

ao fim dos procedimentos de cobrança adotados. Contudo, dentro do que foi possível 

avaliar, foi detectado alguma morosidade na constituição da dívida ativa, uma vez que a 

recomendação do artigo 251 do CTM é no sentido de inscrever em Divida Ativa os débitos 

não liquidados no vencimento, a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, o que não 

ocorreu em algumas situações já apontadas.   

 

 Outro achado de auditoria de maior relevância foi o déficit encontrado na 

arrecadação do ISS. Déficit este que girou na casa dos 16,73% no exercício de 2016. Crise 

econômica à parte, se identificou que considerável número de empresas sediadas no 

município não emitem notas fiscais com freqüência e inexiste qualquer programa de 

incentivo à emissão destes documentos fiscais com o escopo de melhorar a arrecadação 

daquele imposto. Não é por qualquer razão que, na amostra analisada, o ISS representou 

apenas 12% (doze por cento) do crédito tributário do município, o que indica carência no 

sistema de arrecadação de tributos aliado ao fraco desempenho econômico do município. 

 

 Na mesma esteira, foi possível verificar que a base de arrecadação do IPTU não é 

completamente explorada em virtude de entraves burocráticos e administrativos. Foi 

identificado que cerca de 50% (cinqüenta por cento) dos imóveis existentes no município 

não se encontram cadastrados, existindo dificuldades superáveis como ausência de 

logradouros e correta e precisa identificação dos imóveis. 

   

  Proposições/Alertas  - Por meio do RA-01/2017 a UCCI propôs ao Prefeito 

Municipal e ao responsável pelo setor de tributação que dê cumprimento ao artigo 251 do 

Código Tributário Municipal a fim de inscrever em Divida Ativa os débitos não liquidados 

no vencimento, a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, não relegando tal 

missiva a um prazo superior a um ano; Adote rotinas de fiscalização a fim de cumprir a 

meta de arrecadação do ISS, não obstante a criação de programas e incentivos com o 
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mesmo propósito; Promova COMPLETA ATUALIZAÇÃO DO “CADASTRO 

IMOBILIÁRIO” DO MUNICÍPIO, com o cadastramento de todos os imóveis urbanos 

erigidos no município de Rio Novo do Sul acompanhado da respectiva avaliação de seus 

valores venais, adotando, para tanto, todas as medidas administrativas necessárias à 

regularização dos logradouros públicos e demais atos administrativos, a fim de que seja 

explorado todo o potencial de arrecadação do IPTU. 

  

  Situação – Em atendimento. 

 

1.4. Do atraso no envio dos documentos que compõe a PCA, bem como da sua 

incompletude 

 

  A Instrução Normativa TCES n° 034, de 02 de Junho de 2015, em seu artigo 

9º., inciso I, diz que os dados referentes à PCA deverão ser enviados ao Tribunal de 

Contas, por meio do sistema “CIDADES” no prazo de até noventa dias após o 

encerramento do exercício. 

 

  Corroborando com a regulamentação citada, a Instrução Normativa SCI nº. 

06, de 27 de dezembro de 2012, em seu capítulo VI, item 1.1., estabelece que a 

Controladoria Interna do Município deve receber o processo de Contas Anuais no prazo 

limite de até 60 (sessenta dias) após o encerramento do exercício anterior, acompanhado 

dos documentos obrigatórios, para que assim o órgão de controle tenha tempo hábil de 

os analisar; 

 

  De se vê, portanto, que o prazo para que os documentos relativos à 

PCA/2017 fossem enviados para a correta análise da UCCI seria até 01.03.2018, contudo 

tal prazo não foi observado, tendo os documentos sido enviados, ainda, de forma 

incompleta posteriormente, o que prejudicou sobremaneira a correta e criteriosa análise de 

vários outros pontos de controle que não puderam ser elencados neste relatório. 

 

  Importa obtemperar que a Unidade Central de Controle Interno, em data de 
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13 de março de 2018, solicitou o envio de todos os documentos da PCA/2017 por meio da 

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº. 001/2018 – CI/PMRNS, o que foi atendido 

parcialmente nos dias 14,15 e 20 de março de 2018, respectivamente. 

 

  Destaca-se, ainda, que a UCCI de Rio Novo do Sul é sozinha responsável 

por emitir relatórios da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Câmara Municipal e 

Instituto de Previdência, contando com apenas 02 (dois) servidores no momento. 

 

1.5. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal 

 

  De tudo o que foi dado a analisar no curto período já relatado, é possível 

dizer que os limites constitucionais mínimos para aplicação em ações e serviços de saúde, 

bem com em manutenção e desenvolvimento da educação foram cumpridos, conforme já 

manifesto quando da análise dos pontos de controle 06 e 04, respectivamente, bem como 

no quadro a seguir: 
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  Por outro lado, o limite prudencial dos gastos com pessoal, estabelecido no 

artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000, não foi cumprido no âmbito 

do poder executivo municipal, tendo este iniciado o exercício de 2017 no patamar de 

53,51% e encerrado em 52,89%. 

 

  A leve redução no índice de gastos com pessoal reflete um maior controle 

no pagamento de horas extraordinárias e novas contratações por parte do município. 

                                                                 
2 Saúde – Mínimo 15%/Aplicado 26,10%; Educação – Mínima 25%/Aplicado 26,64% 
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Embora estas ainda tenham acontecido ao longo de todo o exercício de 2017, conforme já 

relatado na análise do ponto de controle 08 e constatação 03, se deram em números 

menores em comparação com o exercício anterior. 

 

  No tocante a gestão fiscal foi possível aferir, por meio da auditoria RA – 

01/2017, que, pelo menos em relação à amostra selecionada, foi detectada alguma 

morosidade na constituição da dívida ativa, uma vez que a recomendação do artigo 251 do 

CTM é no sentido de inscrever em Divida Ativa os débitos não liquidados no vencimento, 

a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, o que não ocorreu em algumas situações.   

 

  Outro achado de auditoria de maior relevância foi o déficit encontrado na 

arrecadação do ISS. Déficit este que girou na casa dos 16,73% em relação ao exercício de 

2016. Crise econômica à parte, se identificou que considerável número de empresas 

sediadas no município não emitem notas fiscais com freqüência e inexiste qualquer 

programa de incentivo à emissão destes documentos fiscais com o escopo de melhorar a 

arrecadação daquele imposto. Não é por qualquer razão que, na amostra analisada, o ISS 

representou apenas 12% (doze por cento) do crédito tributário do município, o que indica 

carência no sistema de arrecadação de tributos aliado ao fraco desempenho econômico do 

município. 

 

  Na mesma esteira, foi possível verificar que a base de arrecadação do IPTU 

não é completamente explorada em virtude de entraves burocráticos e administrativos. Foi 

identificado que cerca de 50% (cinqüenta por cento) dos imóveis existentes no município 

não se encontram cadastrados, existindo dificuldades superáveis como ausência de 

logradouros e correta e precisa identificação dos imóveis. 

 

  Por fim, foi possível concluir que, em um momento de crise como a que 

atravessa o país neste momento, o município não pode abrir mão de iniciativas que visem 

melhorar a sua arrecadação.  

 

  Não adotar as providências necessárias ao aprimoramento dos mecanismos 
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de arrecadação, dando tratamento diferenciado aos contribuintes do município, pode 

implicar em renúncia de receita, o que é totalmente vedado pela Lei de Responsabilidade 

fiscal. 

 

  A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101/2000, 

em seu art. 14, § 1º, estabelece que a renúncia de receitas “compreende anistia, remissão, 

subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota 

ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”. 

 

1.6. Da Gestão Previdenciária 

 

  Como relatado preambularmente, dentre os documentos não enviados para 

análise por parte da UCCI estão àqueles referentes à gestão previdenciária, o que 

prejudicou a análise da prestação de contas no tocante a este ponto. 

  

 

2.PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

  Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade 

do SR. THIAGO FIORIO LONGUI, Prefeito do Município de Rio Novo do Sul, relativa 

ao exercício de 2017. 

 

  Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle 

avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se 

encontra REGULAR, COM RESSALVAS. 

 

   Chega-se a esta conclusão ante as inconformidades elencadas no item 1.3., 

onde se constatou:  

 

1) Fraco desempenho da arrecadação em relação à previsão, sem 
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suficientes providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas 

e combate à sonegação, ações de recuperação de créditos nas instâncias 

administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento 

das receitas tributárias e de contribuições; 

 

2) Problemas de morosidade enfrentados quando da cobrança da dívida 

ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da 

federação; 

 

3) Superação do limite prudencial dos gastos com pessoal, sem que todas 

as medidas corretivas fossem adotadas, embora houvesse redução do 

índice refletida por contratações mais criteriosas e menos pagamento de 

horas extras; 

 

4) Fraco desempenho das providências adotadas no âmbito da fiscalização 

das receitas e combate à sonegação.  

 

 

  Como tais constatações foram se desnudando ao longo do exercício de 2017, 

a ação da UCCI foi no sentido de sempre notificar o gestor responsável para que adotasse 

as medidas necessárias tendentes a corrigir tais incongruências, o que foi sendo realizado 

paulatinamente, com as ressalvas já apontadas em linhas volvidas.  

 

Rio Novo do Sul/ES, 26 de Março de 2018. 

 

 

Mauricio Rodrigues Wiskow 

Controlador Geral do Município 

Decreto Individual nº. 2926/16 

 

Raissa Mombrini Portela Milfont 

Auditora Pública Interna 

Decreto Individual nº. 2813/15 
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