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OF. UCCI N° 039/2021 
Afonso Cláudio, 23 de março de 2021. 

 

Prezado Senhor Secretário, 

 

Em analise a Instrução Normativa nº 68/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

– TCEES, que atualiza os critérios para a composição, organização e apresentação da Prestação 

de Contas Anual – PCA, vimos a Vossa Senhoria, apresentar as constatações e recomendações. 
 

Verificamos que há necessidade de implementação dos seguintes atos: 

 

DECPRO 

Ato(s) normativo(s) do Chefe do Poder Executivo estabelecendo a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, referente ao exercício da prestação de contas. 

AVALIA 

Comprovante de realização pelo Poder Executivo que no final dos meses 

de maio, setembro e fevereiro, promoveu audiência pública nas 

comissões de finanças ou equivalentes na Câmara Municipal, 

demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre do exercício da prestação de contas. 

 

1) Em relação ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, trata-se de ponto de análise 

da Tabela Referencial a ser verificada pela Unidade Central de Controle Interno anualmente, se 

cumpriram a determinação: 
 

 

 

  2.1.16 

LOA – 

programação 

financeira e 

cronograma de 

desembolso. 

 

 Conformidade 

(Verificação 

documental) 

Avaliar se, após a publicação da LOA, foi 

estabelecida a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de 

desembolso. 

 

O art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, dispõe: 
 

Art. 8° Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que 

dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 

inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso.  

 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que 

em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
 

Visando auxiliar na elaboração, sugerimos a análise: 
 

Vide Decreto nº 4.959, de 2004  
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Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do 

Poder Executivo até o estabelecimento do cronograma de que trata o caput do art. 8o da Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 
 

Vide Decreto nº 5.379, de 2005  

Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do 

Poder Executivo até o estabelecimento do cronograma de que trata o caput do art. 8º da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 
 

2) Em relação ao AVALIA, o § 4°, do art. 9°, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, 

estabelece: 

Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 4° Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 

em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição 

ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 
 

Ressaltamos que caso constatado que a realização da receita não comportou o cumprimento 

das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 

conforme caput do artigo supracitado, deverá ser expedido atos da autoridade competente 

promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira, que também será 

documento (LIMITA) a ser encaminhado na PCA.  
 

Dessa forma, recomendamos a Secretaria Municipal de Finanças que adotem as providências 

necessárias para implementação da programação financeira e cronograma de execução mensal 

de desembolso (DECPRO) e promoção das audiências públicas na Câmara Municipal, 

demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre (AVALIA), 

para atendimento as exigibilidades da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, e para 

atender as determinações na próxima análise da Prestação de Contas Anual. 
 

Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 
 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO                  LORENA A. BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO 
Controladora Interna Municipal em Exercício           Auditora Pública Interna 
 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS             C/C AO: DD. PREFEITO MUNICIPAL 
Ilmo. Sr. Paulo Joaquim Candido Siebert                      Exmo. Sr. Luciano Roncetti Pimenta 


