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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 supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente 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. 



Código 
Objeto/Ponto de 

Controle 
Informações 
analisadas 

Base 
Legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

1.1.1 

Prestação de 
contas anual – 
execução 
orçamentária 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a 
Arrecadada 

LC 
101/2000
, art. 58. 

Avaliar 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. 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a Arrecadada 

Está evidenciado no 
Anexo X os valores 
arrecadados em 
relação a previsão 
orçada. 

1.1.3 

Transferência de 
recursos 
orçamentários aos 
Poderes 
Legislativo. 

Relatório do 
Movimento 
Financeiro. 
Cópias dos 
cheques de 
repasses e 
comprovantes 
de depósito e 
Relação 
Bancária. 

CRFB/88, 
art. 168. 

Avaliar se os recursos 
correspondentes às 
dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, 
destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo, foram 
transferidos pelo Poder 
Executivo até o dia 20 de 
cada mês, em duodécimos. 

Relatório do 
Movimento 
Financeiro do 
Município, emitido 
pelo sistema de 
software, 
evidenciando 
todos os dados 
referente aos 
repasses. 
 
TED: 0001 
CHEQUE: 017904  
 
RB 
000006 
000007 
000018 
000019 
000027 
000028 
000044 
000045 
000056 
000055 
000066 
000001 
000077 
000078 
000089 
000090 
000100 
000102 
000144 

O Poder Executivo 
efetuou todos os 
repasses 
financeiros ao 
Poder Legislativo 
até o dia 20 de cada 
mês, conforme 
abaixo: 
 
JAN – 17/01/2019 – 
R$ 88.240,12 (TED 
0001) e R$ 
200.000,00 (cheque 
017904) 
 
 FEV – 19/02/2019 
– R$ 200.000,00 
(000006) e R$ 
88.541,66 (000007) 
 
MAR – 19/03/2019 
– R$ 250.000,00 
(000018) e R$ 
38.390,89 (000019) 
  
ABR – 17/04/2019 
– R$ 200.000,00 
(000027) e R$ 
88.390,89 (000028)  
 
MAI – 17/05/2019 
– R$ 200.000,00 
(000044) e R$ 
88.390,89 (000045)  



000143 
000170 
000171 
 
 
 

 
JUN – 18/06/2019 – 
R$ 200.000,00 
(000055) e R$ 
88.390,89 (000056) 
 
 JUL – 19/07/2019 – 
R$ 200.000,00 
(000066) e R$ 
88.390,89 (000001) 
 
 AGO – 19/08/2019 
– R$ 200.000,00 
(000077) e R$ 
88.390,89 (000078) 
 
SET – 19/09/2019 – 
R$ 200.000,00 
(000089) e R$ 
88.390,89 (000090) 
 
OUT – 17/10/2019 
R$ 100.000,00 
(000100) e R$ 
188.390,89 
(000102) 
 
NOV – 20/11/2019 
–   R$ 100.000,00 
(000143) e R$ 
188.390,89 
(000144) 
 
 
DEZ – 09/12/2019 – 
R$ 100.000,00 
(000170) e R$ 
188.390,89 
(000171) 
 
 
Totalizando o 
montante no 
exercício de R$ 
3.460.690,68. 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.13 
Equilíbrio 
Financeiro e 
Atuarial  

 

CF/88, 
art. 40. 
LRF, art. 
69. 
Lei 
9717/199
8 
art. 1º. 

Verificar a manutenção do 
equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que instituir 
ou mantiver RPPS. 
 

Balancete de 
Despesa 
(BALEXOD) 

Verificou-se que no 
Balancete de 
Despesa que o 
município 
empenhou, 
liquidou e pagou 
em 2019, 
aposentadorias e 



pensões 
pertinentes à 
previdência 
municipal. 
 
Vale salientar que o 

município não 

possui atualmente 

RPPS, entretanto 

arca com despesas 

previdenciárias 

pertinentes à 

servidores 

municipais do 

extinto Instituto de 

Assistência dos 

Servidores de 

Afonso Cláudio – 

IASAF, conforme 

disposto na Lei 

1.528/1999, 

momento em que 

se tornou optante 

do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Conforme 

recomendado, no 

exercício de 2019 

houve a 

contratação de 

empresa 

especializada para 

realização do 

cálculo atuarial, 

bem como 

acompanhamento 

pelo setor de 

contabilidade dos 

serviços.  

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.6 

Dívida ativa e 
demais 
créditos tributários 
– 
cobrança regular 

Monitoramento 
UCCI: 

 
Processo de 
Monitoramento 
0004/2019 – 

LC 
101/2000 
art. 11. 

Avaliar se foram adotadas 
medidas com vistas à 
cobrança da dívida ativa e 
dos demais créditos 
tributários de competência 
do ente da federação. 

Medidas com 
vistas à cobrança 
da dívida ativa: 
 
Notificações de 
Contribuintes; 

No total de 3.277 
notificações 
possíveis, foram 
realizadas 2.751, e 
dessas, ocorreram 
1.018 pagamentos. 



004901/2019. 
 
Auditoria 
Interna OS 
004/2019 de 
Acompanhamen
to Subsequente 
ao processo TC 
06082/2016-2  
 
Plano de Ação 
protocolado sob 
nº 16375/2017-
4 no TCEES. 
 
Reuniões 
internas – Ata 
001/19 de 
16/01/19; 
002/19 de 
02/04/19; 
003/19 de 
09/04/19; 
004/19 de 
16/04/19; 
006/19 de 
25/09/19; 
007/19 de 
02/12/19; e 
001/20 de 
28/01/20. 
 
Atos 
Recomendatóri
os da UCCI,  
OF. 007/2019; 
OF. 022/2019; 
OF. 030/2019; 
OF. 044/2019; 
OF. 069/2019; 
OF. 083/2019; 
OF. 093/2019; 
OF. 109/2019; 
OF. 115/2019; 
OF. 124/2019; 
OF. 125/2019; 
OF. 128/2019; 
OF. 026/2020; 
OF. 027/2020. 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 
STB Nº 003-
2014 - Versão 
002-2019 – 

 
Inscrição em 
Protesto; 
 
 
 

 
Apenas 129 
contribuintes foram 
efetivamente 
inscritos em 
protesto no 
exercício de 2019. 
 
 

 



Procedimentos 
de Inscrição, 
Controle e 
Cobrança da 
Dívida Ativa 
Municipal; 
 

1.3.7 

Obrigações 
contraídas no 
último ano de 
mandato 

O exercício de 
2019 representa 
o terceiro ano 
de mandato do 
titular do Poder 
Executivo. 

LC 
101/2000
, art. 42. 

Avaliar se o titular do Poder 
contraiu, nos dois últimos 
quadrimestres do seu 
mandato, obrigações que 
não puderam ser cumpridas 
integralmente dentro dele, 
ou que tiveram parcelas a 
serem pagas no exercício 
seguinte sem suficiente 
disponibilidade de caixa. 

Não se aplica. 

O exercício de 2019 
representa o 
terceiro ano de 
mandato do titular 
do Poder Executivo. 
 
A UCCI já incluiu no 
cronograma de 
atividades de 2020, 
o 
acompanhamento 
da observância dos 
limites 
constitucionais, da 
LRF, analise e 
controle de 
despesas com 
pessoal, bem como 
orientação e 
fiscalização durante 
os últimos 180 dias 
do mandato, para 
evitar equívocos.  

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

1.4.1 
Educação – 
aplicação 
mínima. 

Relatório SIOPE. 
 
Anexo 8 – RREO 
Educação. 
 
Setor de 
Contabilidade. 

CRFB/88, 
art. 212. 
Lei nº 
9.394/19
96 (LDB), 
art. 69. 

Avaliar se a aplicação de 
recursos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino 
atingiu o limite de vinte e 
cinco por cento, no mínimo, 
da 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. 

Em 
conformidade 
Relatório SIOPE. 
 
Anexo 8 – RREO 
Educação. 
 
Setor de 
Contabilidade. 

O Município de 
Afonso Cláudio-ES 
aplicou em 
Educação no 
exercício de 2019 o 
percentual de 
29,79% resultante 
de impostos e 
transferências 
constitucionais. 
 

1.4.2 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério 

Anexo 8 – RREO 
Educação. 

CRFB/88, 
art. 60, 
inciso XII 
do 

Avaliar se foram destinados, 
no mínimo, 60% dos recursos 
do FUNDEB ao pagamento 
dos profissionais do 

Anexo 8 – RREO 
Educação. 
 
Em 

O Município de 
Afonso Cláudio-ES 
aplicou em 
Educação no 



ADCT. magistério da educação 
básica em efetivo exercício. 

conformidade 
Relatório SIOPE. 
 

exercício de 2019 
com pagamento 
dos profissionais do 
magistério em 
efetivo exercício o 
percentual de 
62,56% resultante 
de recursos 
provenientes do 
FUNDEB. 

1.4.3 
Educação - 
Pertinência 

Anexo 8 – RREO 
Educação. 

Lei nº 
9.394/19
96 (LDB), 
arts. 70 e 
71.  

Avaliar se as despesas 
consideradas como aplicação 
na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino 
atenderam as disposições 
contidas nos artigos 70 e 71 
da LDB, observando, inclusive, 
o tratamento dispensado às 
transferências de recursos 
para os fundos financeiros 
dos regimes próprios de 
previdência (repasse 
financeiro para cobertura de 
déficit previdenciário), os 
quais não devem ser 
considerados para fins de 
aplicação.  

Anexo 8 – RREO 
Educação. 

Com base no Anexo 
8 – RREO - 
Educação, verifica-
se que atenderam 
as disposições 
contidas nos artigos 
70 e 71 da LDB. 
O município não 
possui RPPS. 
 
 

1.4.4 
Saúde – 
aplicação mínima 

Relatório SIOPS. 
 
Anexo 12 – 
RREO Saúde. 

CRFB/88, 
art. 77, 
inciso III, 
do ADCT 
c/c LC 
141/2012
, arts. 6º 
e 7º.  

Avaliar se foram aplicados, 
em ações e serviços públicos 
de saúde, recursos mínimos 
equivalentes a 12% e 15%, 
respectivamente, pelo estado 
e pelos municípios, 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.  

Relatório SIOPS 
 
Anexo 12 – RREO 
Saúde. 

O Município de 
Afonso Cláudio-ES 
aplicou em Saúde 
no exercício de 
2019 o percentual 
de 21,59% 
resultante de 
impostos e 
transferências 
constitucionais.  
 

1.4.5 Saúde – pertinência  
Anexo 12 – 
RREO Saúde. 

LC 
141/201, 
arts. 3º e 
4º.  

Avaliar se as despesas 
consideradas como aplicação 
em ações e serviços públicos 
de saúde atenderam as 
disposições contidas nos 
artigos 3º e 4º da LC 
141/2012, observando, 
inclusive, o tratamento 
dispensado às transferências 
de recursos para os fundos 
financeiros dos regimes 
próprios de previdência 
(repasse financeiro para 
cobertura de déficit 
previdenciário), os quais não 
devem ser considerados para 

Anexo 12 – RREO 
Saúde. 

Com base no Anexo 
12 - RREO Saúde, as 
despesas 
consideradas como 
aplicação em ações 
e serviços públicos 
de saúde 
atenderam as 
disposições 
contidas nos artigos 
3º e 4º da LC 
141/2012. 
 



fins de aplicação.  

1.4.6 
Despesas com 
pessoal – 
abrangência 

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

LC 
101/2000
, art. 18.  

Avaliar se todas as despesas 
com pessoal, inclusive mão de 
obra terceirizada que se 
referem à substituição de 
servidores, foram 
consideradas no cálculo do 
limite  

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

Toda despesa com 
pessoal classificada 
no elemento 
despesa 319004; 
319011; 319013, 
317071 
(Vencimentos e 
Encargos Sociais) 
estão reconhecidas 
no cálculo da 
despesa com 
pessoal, no qual 
atingiu o 
percentual de 
48,56% do Poder 
Executivo. 

1.4.7 
Despesas com 
pessoal – limite  

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

LC 
101/2000
, arts. 19 
e 20.  

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

A Lei 
Complementar 
n° 100/2000 (Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal), 
determina o 
limite de 60% 
(sessenta por 
cento) para o 
gasto com 
pessoal na esfera 
municipal, sendo 
6% (seis) para o 
Legislativo e 54% 
(cinquenta e 
quatro) para o 
executivo.  

Foram gastos com 
pessoal pelo 
Município de 
Afonso Cláudio-ES 
no exercício de 
2019 o percentual 
de 48,56% 
resultante da RCL. 

1.4.9 

Despesas com 
pessoal – aumento 
despesas nos 
últimos 180 dias do 
fim de mandato – 
nulidade do ato  

Não se aplica. 

LC 
101/2000
, art. 21, 
parágrafo 
único.  

Avaliar se foram praticados 
atos que provocaram 
aumento das despesas com 
pessoal, expedidos nos cento 
e oitenta dias anteriores ao 
final do mandato do titular do 
Poder.  

Não se aplica. 

O exercício de 2019 
representa o 
terceiro ano de 
mandato do titular 
do Poder Executivo. 

1.4.10 

Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial – 
vedações 

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

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. 

 
 
RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

Foram gastos com 
pessoal pelo 
Município de 
Afonso Cláudio-ES 
no exercício de 
2019 o 
percentual de 
48,56%, ou seja, 
abaixo do limite 



prudencial de 
51,30% e abaixo do 
limite de alerta de 
48,60%. 
Fundamento: 
(54,00% - Incisos I, 
II e III, Art. 20 da 
LRF), (51,30% -
Parágrafo Único, 
Art. 22 LRF), 
(48,60% - Art. 59, § 
1º, inciso II - LRF). 

1.4.14 
Transferências para 
o Poder Legislativo 
Municipal 

Anexo 10– 
Balancetes das 
Receitas. 
Relatório do 
Movimento 
Financeiro. 
 

CRFB/88, 
art. 29-A, 
§ 2º. 

Avaliar se os repasses ao 
Poder 
Legislativo Municipal 
obedeceram aos 
dispositivos contidos no § 2o 
do artigo 29-A da CRFB/88. 

Apuração das 
bases 
referenciais do 
Duodécimo do 
Legislativo para o 
Exercício de 
2019. 
Em análise de 
cálculo do 
balancete, a 
Receita 
Tributária 
(Impostos e 
Taxas), somada 
as Receitas de 
Transferências 
(Constitucionais 
e Legais) do 
exercício 
anterior, para 
cálculo do 
percentual. 

O repasse de 
duodécimo ao 
Poder Legislativo 
cumpriu 
rigorosamente o 
que dispõe o Art. 
29-A da CF. O 
Movimento 
Financeiro do 
Município com 
repasse a Câmara 
atingiu o montante 
de R$ 3.460.690,68 
(Três milhões, 
quatrocentos e 
sessenta mil, 
seiscentos e 
noventa reais e 
sessenta e oito 
centavos). 

1.4.15 

Dívida pública— 
extrapolação de 
limite no 
decorrer da 
execução 
orçamentária — 
redução do valor 
excedente 

Demonstrativo 
da DCL - Anexo 
II RGF. 

LC 
101/2000
, art. 31. 
Resoluçã
o nº 
40/2001 
do 
Senado 
Federal. 

Avaliar se a dívida 
consolidada do 
Estado/Município ultrapassou 
o respectivo limite ao final de 
um quadrimestre. Em caso 
positivo, verificar se a mesma 
foi reconduzida ao seu limite 
até o término dos três 
quadrimestres subsequentes, 
reduzindo o excedente em 
pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento) no primeiro. 

 
Demonstrativo 
da DCL - Anexo II 
RGF 
Receita Corrente 
Líquida – RCL, 
comparado ao 
limite definido 
pelo Senado 
Federal. 

O Município não 
ultrapassou o limite 
definido pelo 
Senado Federal que 
é de 120% da RCL 
ao final de cada 
semestre.  
 

1.4.16 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária — 
limite 

Demonstrativo 
de Op. de 
Crédito - Anexo 
IV RGF 

Resoluçã
o nº 
43/2001 
do 
Senado 
Federal, 
art. 10. 

Avaliar se houve contratação 
de operações de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária no exercício. 
Existindo, verificar se o saldo 
devedor das operações de 
crédito por antecipação de 
receita orçamentária não 

Demonstrativo 
de Op. de 
Crédito - Anexo 
IV RGF. 
 
Apuração do 
cumprimento 
dos limites. 

Não existiu 
nenhuma 
contratação de 
Operação de 
Crédito pelo 
Município de 
Afonso Cláudio - 
E.S. no exercício de 



excedeu o limite de 7% (sete 
por cento) da receita corrente 
líquida. 

2019.  

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual –
LOA 

2.1.1 

LDO – 
compatibilidade 
com Plano 
Plurianual. 

PPA 2018-2021 – 
Lei 2.224/2017  
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018.  
 

CRFB/88, 
art. 165, 
§ 1º. 

Avaliar se as diretrizes, 
objetivos e metas 
estabelecidas na LDO 
estiveram compatíveis com o 
PPA aprovado para o 
exercício. 

OF. UCCI 047/2019 
 
 

As diretrizes, 
objetivos e metas 
estabelecidas na 
LDO 2019 não 
estão 
completamente 
compatíveis com 
o PPA 2018-2021 

2.1.2 
LDO – limitação de 
empenho. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
 
 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
inciso I, 
alínea 
“b”. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
dispositivo estabelecendo 
critérios e forma de limitação 
de empenho, a ser efetivada 
nas hipóteses previstas na 
alínea b do inciso I do artigo 
4º, no art. 9º e no inciso II do 
§ 1º do art. 31, todos da LRF. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
 

Art. 10 da LDO 
2019 – Lei 
2.256/2018. 
 

2.1.3 

LDO – controle de 
custos e avaliação 
de resultados de 
programas. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
inciso I, 
alínea 
“e”. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
dispositivo estabelecendo 
normas relativas ao controle 
de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas 
financiados com recursos dos 
orçamentos. 

Art. 4º, "e" e art. 
50, § 3º da LRF. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

Art. 27 e 28 da 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

2.1.5 

LDO – Anexo de 
Metas 
Fiscais – 
abrangência 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
§§ 1º e 
2º. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício 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. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

Evidenciados nos 
Demonstrativos I, 
II, III e IV da LDO - 
Lei 
nº.2.256/2018. 



2.1.6 
LDO – Anexo de 
Metas 
Fiscais – conteúdo. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

Portaria 
STN nº 
637/2012
. 

Avaliar se os demonstrativos 
que integraram o Anexo de 
Metas Fiscais da LDO 
aprovada para o exercício 
foram elaborados em 
observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais 
editado pela STN. 

Demonstrativos da 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

O demonstrativo 
de Metas Fiscais, 
integrante da LDO 
está de acordo 
com o Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais editado 
pela STN, 
publicado na sua 
9ª Edição, válido 
para o exercício 
de 2019. 

2.1.7 

LDO – Anexo de 
Riscos 
Fiscais – 
abrangência. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo 
de Riscos Fiscais 
e Providências. 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
§ 3º. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
Anexo de Riscos Fiscais 
avaliando os passivos 
contingentes e outros riscos 
capazes de afetar as contas 
públicas, informando as 
providências a serem 
tomadas, caso esses passivos 
e riscos se concretizassem. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e 
Providências. 

O anexo 
Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e 
Providências é 
parte integrante 
da LDO (Lei nº. 
2.256/2018), com 
identificação dos 
riscos e indicação 
de providências. 

2.1.8 
LDO – Anexo de 
Riscos 
Fiscais – conteúdo. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo 
de Riscos Fiscais 
e Providências. 

Portaria 
STN nº 
637/2012
. 

Avaliar se o Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e Providências 
que integrou a LDO aprovada 
para o exercício foi elaborado 
em observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais 
editado pela STN. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e 
Providências. 

O demonstrativo 
de Riscos Fiscais e 
Providências, 
integrante da LDO 
está de acordo 
com o Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais editado 
pela STN, 
publicado na sua 
9ª Edição, válido 
para o exercício 
de 2019 

2.1.10 

LOA – 
compatibilidade 
com a LDO e com 
o Plano Plurianual. 

Conformidade de 
verificação 
documental na 
legislação 
orçamentária 
municipal (PPA 
2018-2021 – Lei 
2.224/2017  
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018.  
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018). 
CRFB/88. 

CRFB/88, 
art. 165, 
§ 7º. 

Avaliar se os programas de 
governo, projetos e atividades 
previstos na LOA estiveram 
compatíveis com a LDO e PPA. 

Legislação 
orçamentária 
municipal 
referente ao 
exercício de 2019. 

PPA 2018-2021 – 
Lei 2.224/2017 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. LOA 
2019 – Lei 
2.266/2018 



2.1.11 

LOA – 
demonstrativo da 
compatibilidade 
dos orçamentos 
com objetivos e 
metas da LRF. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 

LC 
101/2000
, art. 5º, 
inciso I. 

Avaliar se o demonstrativo de 
compatibilidade da 
programação orçamentária 
com os objetivos e metas 
estabelecidos no Anexo de 
Metas Fiscais, parte 
integrante da LDO, integrou a 
LOA aprovada para o 
exercício. 

Legislação 
Orçamentária 
Municipal, 
referente ao 
exercício de 2019. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018.  
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
Anexo de Metas 
Fiscais. 

2.1.12 

LOA – 
demonstrativo dos 
efeitos da renúncia 
de receita. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 

CRFB/88, 
art. 165, 
§ 6º, c/c 
LC 
101/2000
, art. 5º, 
inciso II. 

Avaliar se o demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, 
anistias, 
remissões, subsídios e 
benefícios de natureza 
financeira, tributária e 
creditícia, bem como, das 
medidas de compensação a 
renúncias de receita e ao 
aumento de despesas 
obrigatórias de caráter 
continuado integrou a LOA 
aprovada para o exercício. 

Lei Orçamentária 
Anual – 2019. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 

2.1.13 
LOA – reserva de 
contingência. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 
LDO – LEI 
2.256/2018 

LC 
101/2000
, art. 5º, 
inciso III. 

Avaliar se a LOA aprovada 
para o exercício contemplou 
dotação orçamentária para 
reserva de contingência, com 
forma de utilização e 
montante definidos e 
compatíveis com a LDO. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 
LDO – LEI 
2.256/2018 

Previsto no Art. 
13, da Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias nº. 
2.256/2018. 
Orçado na LOA – 
Lei 2.266/2018 p/ 
o exercício de 
2019, sob a 
classificação 
funcional 
programática 
9999.9999999999
.999 - Valor R$ 
750.000,00. 

2.1.14 

LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018 
 
Procuradoria 
Geral do 
Município.  

CRFB/88, 
art. 100, 
§ 5º. 

Avaliar se houve previsão na 
LDO e inclusão na LOA, de 
dotação necessária ao 
pagamento de débitos 
oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, 
constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 
1º de julho, na forma do 
artigo 100 da CRFB/88. 

Legislação 
Orçamentária 
Municipal, 
referente ao 
exercício de 2018 
e 2019. 

Previsto na LDO 
2018 - Lei 
2.256/2018 - Art. 
36  
 
Fixado na QDD da 
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018- 
Funcional 
Programática: 
0301.0209200006
.020-
33909100000- 
Sentenças 
Judiciais - Orçado 



R$ 400.000,00. 
 

2.1.15 
LOA – vinculação 
de recursos. 

Verificação 
documental na   
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018 
 

LC 
101/2000
, art. 8º, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se a LOA foi aprovada 
e executada com as dotações 
de despesas vinculadas às 
respectivas fontes de 
recursos. 

Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

Anexo - Analítico 
da Receita por 
Fonte de Recurso 
constante na   
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018 
 

2.1.16 

LOA – 
programação 
financeira e 
cronograma de 
desembolso. 

Atos do Poder 
Executivo: 
 
 

LC 
101/2000
, art. 8º. 

Avaliar se, após a publicação 
da LOA, foi estabelecida a 
programação financeira e o 
cronograma de execução 
mensal de desembolso. 

Atos do Poder 
Executivo, 
disponíveis na 
íntegra no Portal 
da Transparecia. 
 
Relatório de 
empenhos. 

Inexistência de 
registros quanto 
programação 
financeira, 
entretanto há 
previsão de 
cronograma de 
desembolso em 
empenhos 
específicos. 

2.1.17 
Transparência na 
gestão 

Atos do Poder 
Executivo. 
 
OF. UCCI N° 
047/2019. 
 
OF. UCCI N° 
079/2019. 
 
OF. PLANEJ N° 
45/2019 – 
5211/19. 
 
Atas das 
reuniões. 
 
Divulgações no 
site oficial. 
 

LC 
101/2000
, art. 48, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram realizadas 
audiências públicas durante o 
processo de elaboração e 
discussão dos projetos de lei 
do PPA, da LDO e da LOA. 

Atos do Poder 
Executivo. 
 
OF. UCCI N° 
047/2019. 
 
OF. UCCI N° 
079/2019. 
 
OF. PLANEJ N° 
45/2019 – 
5211/19. 
 
Atas das reuniões. 
 
Divulgações no site 
oficial. 
 

Considerando 
recomendações 
da UCCI, a 
Secretaria de 
Planejamento 
informou que foi 
criada comissão 
para elaboração 
da LDO e LOA. 
 
Foi realizada 
audiência pública 
na elaboração da 
LDO, amplamente 
divulgada pelos 
meios de 
comunicação e 
convites. 
conforme registro 
em ata do dia 
10/14/19 e 
Relatório Final. 
 
Quanto a LOA, foi 
disponibilizado   
durante 30 dias 
para questionário 
eletrônico para a 
população se 
manifestar via site 



da prefeitura e 
após, ocorreu a 
audiência pública 
presencial 
realizada em 
16/09, toda 
população foi 
convidada através 
das redes sociais, 
e-mail e site da 
prefeitura, 
fomentando a 
participação 
social. 

2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

2.2.1 

Anexo de Metas 
Fiscais – 
cumprimento de 
metas fiscais. 

Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária – 
RREO. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 

LC 
101/2000, 
art. 9º. 

Avaliar se, após a 
identificação do 
descumprimento de meta 
fiscal ao final de determinado 
bimestre, em decorrência da 
não realização de receitas, 
foram adotadas as medidas 
de limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos 
trinta dias subsequentes. 

Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária – 
RREO. 
Disposto no Art. 
10 da LDO 2019 – 
Lei 2.256/2018 
 

Disposto no Art. 
10 da LDO 2019 – 
Lei 2.256/2018. O 
Município 
superou a meta 
bimestral de 
arrecadação. 
 
Valor Previsto de 
Arrecadação: R$ 
79.442.650,00. 
Valor 
Efetivamente 
Arrecadado: R$ 
82.117.065,73. 
Despesa 
Realizada 
Empenhada: R$ 
76.323.735,86. 
 
 

2.2.2 

Instituição, 
previsão e 
execução de 
receitas. 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a 
Arrecadada. 
 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 
 
 

LC 
101/200, 
art. 11. 

Avaliar 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. 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a Arrecadada. 
 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 

Foram previstos 
na LOA e 
efetivamente 
arrecadados 
todos os tipos de 
tributos de 
competência do 
ente da 
Federação. 

 

 



2.2.3 

Renúncia de 
receitas – 
estimativa de 
impacto 
orçamentário-
financeiro. 

Atos 
Administrativos. 

LC 
101/2000, 
art. 14. 

Avaliar se a concessão ou 
ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza 
tributária da qual decorra 
renúncia de receita foi 
acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, se atende 
ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e se 
observou as disposições 
contidas nos incisos I e II, do 
artigo 14, da LRF. 

Movimento 
Tributário. 

Não constatamos 
nenhum ato de 
concessão ou 
aplicação de 
incentivo ou 
benefício de 
natureza 
tributária que 
caracterizasse 
Renúncia de 
Receitas tão 
pouco estimativa 
de impacto 
orçamentário-
financeiro no 
exercício de 2019. 
 

2.2.4 

Renúncia de 
receitas – 
eficácia da 
concessão ou 
ampliação do 
incentivo. 

Atos 
Administrativos. 
 
Sistema de 
Software 
Tributário. 

LC 
101/2000, 
art. 14, § 
2º. 

Existindo renúncia de receita 
cuja condição de equilíbrio 
tenha sido a adoção de 
medida de compensação, 
hipótese do inciso II, do artigo 
14 da LRF, avaliar se o ato de 
concessão ou ampliação do 
incentivo ou benefício de que 
trata o caput do artigo 14, só 
entrou em vigor quando 
efetivamente foram 
implementadas as medidas de 
compensação. 

 
 
 
Setor Jurídico. 
Procuradoria 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
nenhum ato de 
concessão ou 
aplicação de 
incentivo ou 
benefício de 
natureza 
tributária, de 
modo que não 
existiu Renúncia 
de Receita. 

2.2.5 

Renúncia de 
receitas – 
legislação 
específica. 

Legislação 
Municipal 
 
Sistema de 
Software. 

CRFB/88, 
art. 150, § 
6º. 

Avaliar se a concessão de 
subsídio ou isenção, redução 
de base de cálculo, concessão 
de crédito presumido, anistia 
ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou 
contribuições, foram 
concedidos mediante lei 
específica, estadual ou 
municipal, regulando 
exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou 
contribuição. 

 
 
 
 
Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
nenhum benefício 
de natureza 
tributária por lei 
específica, de 
modo que não 
existiu Renúncia 
de Receita. 

2.2.6 
Renúncia de 
receitas - 
resultados 

Legislação 
Municipal 
 
Sistema de 
Software. 

CRFB/88, 
art. 37. 
Legislação 
específica. 

Avaliar  se  os  resultados  
obtidos  em decorrência da 
renúncia de receitas, sob o 
aspecto socioeconômico, 
atenderem às justificativas  
apresentadas  para  sua 
concessão,  as  metas  
resultados esperados  
consignados  nas  leis  que 
autorizaram os incentivos, 

 
Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
nenhum benefício 
de natureza 
tributária por lei 
específica, de 
modo que não 
existiu Renúncia 
de Receita. 



bem como, se atenderam  os  
princípios  aplicáveis  à 
administração  pública  
consagrados  no artigo 37 da 
CRFB/88. 

2.2.7 

Renúncia de 
receitas – 
avaliação dos 
projetos  

Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

LC 
101/2000, 
art. 1º, § 
1º. 
Legislação 
específica. 

Avaliar se os projetos ou 
atividades beneficiadas com 
incentivos fiscais estão sendo 
objeto de acompanhamento, 
avaliação de resultados e 
benefícios esperados em face 
das justificativas 
apresentadas para sua 
concessão. 

Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
incentivo fiscal 
por parte da 
Administração 
Municipal no 
exercício 
financeiro de 
2019. 

2.2.8 

Despesa pública 
– criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento 
de ação 
governamental 
que acarrete 
aumento da 
despesa – 
estimativa de 
impacto 
orçamentário-
financeiro. 

Impactos 
Financeiros 
encaminhados 
pelo Setor de 
Contabilidade. 
 

LC 
101/2000, 
art. 16. 

Havendo  criação,  expansão  
ou aperfeiçoamento de ação 
governamental com 
consequente aumento da 
despesa, avaliar se os atos 
foram acompanhados de 
estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro  no  
exercício  e  nos  dois 
subsequentes e se foram 
acompanhados por 
declaração do ordenador de 
despesas de  que  o  aumento  
acarretado  teve adequação  e  
compatibilidade orçamentária 
e financeira com a LOA, com o 
PPA e com a LDO. 

Impactos 
Financeiros 
encaminhados 
pelo Setor de 
Contabilidade. 

 

Foram 
selecionadas 5 
situações em que 
houveram 
aumento da 
despesa. Nestes 
verificamos que 
foram 
devidamente 
acompanhados de 
impacto 
orçamentário-
financeiro. 

2.2.11 

Execução de 
despesas — 
créditos 
orçamentários 

Demonstrativo 
de créditos 
adicionais. 
 

CRFB/88, 
art. 167, II. 

Avaliar se houve realização de 
despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que 
excederam os créditos 
orçamentários ou adicionais. 

Demonstrativo de 
créditos adicionais. 

 

Toda despesa 
realizada foi 
compatível com 
os créditos 
orçamentário ou 
adicionais, de 
modo não haver 
despesas sem 
previsão 
orçamentária e 
financeira no 
exercício de 2019. 

2.2.12 
Execução de 
despesas — 
vinculação 

Balancete 
Analítico da 
Despesa 
Orçamentária 

CRFB/88,  
art.  167, 
inciso IV. 

Avaliar se houve vinculação 
de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa em 
desacordo com o inciso IV, do 
artigo 167, da CRFB/88. 

 
Balancete Analítico 

da Despesa 

Orçamentária 

Toda despesa 
realizada pelos 
órgãos e unidades 
orçamentárias do 
Município estão 
vinculadas a suas 
respectivas fontes 
de receitas. 



2.2.13 

Créditos 
adicionais — 
autorização 
legislativa para 
abertura 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
Lei 2.278/2019 
Lei 2.291/2019 
Lei 2.303/2019 
 
 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso V, 
c/c art. 43 
da Lei nº 
4.320/64. 

Avaliar se houve abertura de 
crédito 
adicional suplementar ou 
especial sem 
prévia autorização legislativa 
e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 
Lei 2.278/2019 
Lei 2.291/2019 
Lei 2.303/2019 
 

Todo crédito 
suplementar 
aberto no 
exercício de 2018 
está autorizado 
por Lei LOA 2019 
– Lei 2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
Lei 2.278/2019 
Lei 2.291/2019 
Lei 2.303/2019 
. . 

2.2.14 

Créditos 
adicionais — 
decreto 
executivo 

Portal da 
Transparência. 
 Decretos: 
307-19  
298-19  
288-19 
283-19  
273-19  
247-19 
221-19  
318-19  
317-19  
304-19 
296-19  
295-19  
294-19  
289-19 
287-19  
286-19 
271-19  
270-19  
269-19  
245-19  
254-19  
244-19  
243-19  
234-19  
222-19 
219-19 
218-19  
207-19  
204-19  
205-19  
214-19  
203-19  
202-19  
201-19  
189-19  
174-19  
173-19  
170-19  

Lei nº 
4.320/196
4, art. 42. 

Avaliar se os créditos 
adicionais (suplementares ou 
especiais) autorizados por lei 
foram abertos mediante 
edição de decreto executivo. 

Portal da 
Transparência. 
 Decretos: 
307-19  
298-19  
288-19 
283-19  
273-19  
247-19 
221-19  
318-19  
317-19  
304-19 
296-19  
295-19  
294-19  
289-19 
287-19  
286-19 
271-19  
270-19  
269-19  
245-19  
254-19  
244-19  
243-19  
234-19  
222-19 
219-19 
218-19  
207-19  
204-19  
205-19  
214-19  
203-19  
202-19  
201-19  
189-19  
174-19  
173-19  
170-19  

Em análise no 
sistema 
verificamos que, 
em determinado 
período, créditos 
suplementares 
foram realizados 
por Decreto do 
Poder Executivo e 
por Portaria. 
 
Dessa forma, 
durante o 
exercício 
encaminhamos o 
OFUCCI 080/2019 
em que 
recomendamos 
ao Setor de 
Contabilidade que 
os créditos 
adicionais 
(suplementares 
ou especiais) 
autorizados por 
lei, fossem 
abertos apenas 
mediante edição 
de decreto 
executivo, e não 
por Portarias. 
 
A partir de então, 
em resposta, o 
setor de 
contabilidade 
informou a 
adequação 
recomendada, 
realizando a partir 
de então, apenas 



171-19  
148-19  
144-19  
143-19  
142-19  
071-19  
080-19  
086-19  
085-19  
081-19  
082-19  
067-19  
066-19  
002-19  
001-19  
 
Portaria 
151-19  
118-19  
129-19  
124-19  
114-19  
072-19  
044-19  
001-19  
 

171-19  
148-19  
144-19  
143-19  
142-19  
071-19  
080-19  
086-19  
085-19  
081-19  
082-19  
067-19  
066-19  
002-19  
001-19  
 
Portaria 
151-19  
118-19  
129-19  
124-19  
114-19  
072-19  
044-19  
001-19  
 

através de 
Decretos. 

2.2.15 

Créditos 
orçamentários — 
transposição, 
remanejamento 
e transferências 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso VI. 

Avaliar se houve a 
transposição, remanejamento 
ou a transferência de recursos 
de uma categoria de 
programação para outra ou 
de um órgão para outro, sem 
prévia autorização legislativa. 

 
 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 

Autorizado pela 
Lei 2.256 LDO 
2019, Art. 25. 

2.2.16 

Autorização 
orçamentária 
para cobertura 
de déficit 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso VIII. 

Avaliar se houve utilização, 
sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos 
orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit 
de empresas, fundações e 
fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º 
da CRFB/88. 

 
 
 
 
 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 

Não foi efetuado 
nenhum repasse 
financeiro a 
empresas, 
fundações e 
fundos para suprir 
necessidades ou 
cobrir déficit no 
exercício de 2019 
por parte do 
Município de 
Afonso Cláudio. 

2.2.17 

Autorização 
legislativa para 
instituição de 
fundos de 
qualquer 
natureza. 

Legislação 
Municipal. 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso IX. 

Avaliar se houve instituição 
de fundos de qualquer 
natureza, sem prévia 
autorização legislativa. 

Legislação 
Municipal. 

No exercício de 
2019 não houve 
criação de novos 
fundos.  



2.2.19 
Créditos 
extraordinários 
— abertura 

Legislação 
Municipal. 

CRFB/88, 
art. 167, § 
3º. 

Avaliar se houve abertura de 
crédito 
extraordinário para realização 
de despesas que não 
atenderam situações 
imprevisíveis e urgentes, 
como as 
decorrentes de guerra, 
comoção interna 
ou calamidade pública, 
observado o 
disposto no art. 62 da 
CRFB/88. 

Legislação 
Municipal. 

Não houve 
abertura de 
crédito 
extraordinário por 
parte do Poder 
Executivo. 

2.2.20 

Execução da 
programação 
financeira de 
desembolso. 

Secretaria de 
Finanças e Setor 
de 
Contabilidade. 

LC 
101/2000, 
art. 8º. 
Legislação 
específica 
— LOA. 

Avaliar a execução da 
programação 
financeira de desembolso e o 
seu comportamento em 
relação à previsão, bem 
como, se for o caso, as razões 
determinantes do déficit 
financeiro. 

Secretaria de 
Finanças e Setor 
de Contabilidade. 

Não houve 
programação 
financeira de 
desembolso no 
exercício de 2019. 

2.2.21 

Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais. 

Portal da 
Transparência. 
 
 
 

LC 
101/2000, 
art. 48 e 
arts. 52 a 
58 da LRF. 

Avaliar se foi dada ampla 
divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso 
público aos seguintes 
instrumentos: PPA, LDO, LOA, 
Prestação de Constas Mensais 
e Anual, RREO e RGF, 
Pareceres Prévios emitidos 
pelo Órgão de Controle 
Interno e Externo, dentre 
outros. Avaliar, inclusive, se 
foram observadas as 
disposições contidas nos 
artigos 52 a 58 da LRF. 

Portal da 
Transparência. 
 
 
 

A divulgação dois 
instrumentos de 
planejamento 
(PPA, LOA e LDO), 
os balancetes 
mensais, a 
Prestação de 
Contas Anual 
RREO e RGF, 
dentre outros 
foram divulgados 
por meio do 
sistema 
eletrônico no 
Portal da 
Transparência. 
 
A UCCI 
desenvolve um 
intenso trabalho 
de 
monitoramento 
ao Portal da 
Transparência, 
visando evitar 
atrasos na 
disponibilização 
das informações, 
e quando 
detectado, 
informamos para 
a devida 
publicação.  



2.2.22 

Transparência na 
gestão – 
execução 
orçamentária. 

Portal da 
Transparência. 
Sistema de 
Software. 

LC 
101/2000, 
art. 48 e 
arts. 52 a 
58 da LRF. 

Avaliar se foi objeto de 
divulgação, em tempo real, de 
informações pormenorizadas 
da execução orçamentária e 
financeira, observadas as 
disposições contidas no artigo 
48-A da LRF. 

Portal da 
Transparência. 
Sistema de 
Software. 

Foi dada ampla 
divulgação 
orçamentária e 
financeira por 
meio do site de 
transparência 
pública. 

2.2.23 

Transparência na 
gestão – 
prestação de 
contas. 

 
Portal da 
Transparência 
 
Setor de 
Contabilidade 
 
Unidade Central 
de Controle 
Interno 

LC 
101/2000, 
art. 49.  
 

Avaliar se as contas do chefe 
do Poder Executivo ficaram 
disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua 
elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade. 

 
Portal da 
Transparência 
 
Setor de 
Contabilidade 
 
Unidade Central 
de Controle 
Interno 

As contas do 
chefe do Poder 
Executivo ficam 
disponíveis no 
Portal da 
Transparência, 
bem como no 
órgão técnico 
responsável pela 
sua elaboração, 
para consulta e 
apreciação pelos 
cidadãos e 
instituições da 
sociedade. 

2.2.25 

Relatório 
Resumido da 
Execução 
Orçamentária e 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
elaboração 

Normas editadas 
pelo STN. 
 
RREO 
 
RGF 

LC 
101/2000, 
arts. 52 a 
55. 
Portaria 
STN nº 
637/2012. 

Avaliar se os demonstrativos 
fiscais que integram o RREO e 
o RGF foram elaborados em 
observância às normas 
editadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

Normas editadas 
pelo STN. 
 
RREO 
 
RGF 

Os 
demonstrativos 
RREO e RGF 
foram elaborados 
de acordo com as 
normas editadas 
pelo STN, com 
base na 
informação do 
Setor de 
Contabilidade. 

2.2.26 
Limitação para 
custeio de 
despesas. 

Atos 
Administrativos. 

LC 
101/2000, 
art. 62. 

Avaliar se o Município 
contribuiu para o custeio de 
despesas de competência de 
outros entes da Federação 
sem observar o que dispõe o 
artigo 62 da LRF. 

Setor de 
Contabilidade. 

O Município não 
contribuiu para o 
custeio de 
despesas de 
competência de 
outros entes da 
Federação, de 
acordo com 
informação do 
Setor de 
Contabilidade. 

2.2.27 

Concessão de 
privilégios 
fiscais para 
empresas 
públicas ou 
sociedades de 
economia mista. 

Atos 
Administrativos. 

CRFB/88, 
art. 173, § 
2º. 

Avaliar se houve concessão de 
privilégios 
fiscais para empresas públicas 
ou sociedades de economia 
mista não extensivos ao setor 
privado. 

Atos 
Administrativos. 
 
Setor de 
Contabilidade. 

Não ocorreu por 
parte do 
Município 
concessão de 
privilégios fiscais 
para empresas 
públicas ou 
sociedades de 
economia mista, 
conforme 



informação do 
Setor de 
Contabilidade. 

2.2.29 

Déficit 
orçamentário – 
medidas de 
contenção. 

Art. 10 da LDO 
2019 – Lei 
2.256/2018. 
Atos 
Administrativos. 

LC 
101/2000, 
art. 9º. 

Avaliar se foram expedidos 
atos de limitação de empenho 
e movimentação financeira, 
nos casos e condições 
estabelecidas em lei, com 
vistas à contenção de déficit 
orçamentário e financeiro. 

Art. 10 da LDO 
2019 – Lei 
2.256/2018. 
Atos 
Administrativos. 

Disposto no 
Artigo 10º da LDO 
2019 critérios e 
forma de 
limitação de 
empenho, 
entretanto não foi 
tomado medidas 
de limitação de 
empenho e 
movimentação 
financeira por ato 
legal. 

2.3. Gestão Patrimonial 

2.3.3 
Evidenciação de 
resultados – 
consolidação 

Balanço 
Patrimonial - 
Anexo XIV e 
Balanço 
Financeiro - 
Anexo XIII. 

Lei 
4.320/196
4, art. 85. 
LC 
101/2000, 
arts. 50 e 
51. 
Portarias 
STN nº 72 
e 
437/2012. 

Verificar se os demonstrativos 
contábeis consolidam a 
execução orçamentária, 
financeira e patrimonial das 
unidades gestoras que 
integram o ente da federação, 
inclusive estatais 
dependentes e consórcios 
públicos. 

Balanço 
Patrimonial - 
Anexo XIV e 
Balanço 
Financeiro - 
Anexo XIII. 

Os anexos 
integrantes da 
Prestação de 
Contas evidenciam 
a consolidação das 
unidades gestoras. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

2.4.2 

Dívida pública — 
precatórios — 
integração na 
dívida consolidada 

Anexo II RGF 
 
Ofício da 
Procuradoria 
Geral do 
Município. 

LC 
101/2000, 
art. 30, § 
7º. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais não 
pagos durante a execução 
do orçamento que nele 
foram incluídos integram a 
dívida consolidada, para fins 
de aplicação dos limites 
estabelecidos pela 
Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal. 

Anexo II RGF 
 
Ofício da 
Procuradoria Geral 
do Município. 

O valor de 
precatório está 
integrado na Dívida 
Consolidada, de 
modo que compõe 
o resultado da DCL. 
-  Anexo II do RGF. 
Valor R$ 
267.888,83. 
 
O precatório 
previsto para 2018 
previsto na LOA 
2018 não integrou 
a Dívida 
Consolidada Líquida 
(Anexo II RGF) para 
fins de aplicação 
dos limites legais, 
pois o Tribunal de 
Justiça, desobrigou 
o depósito, 
conforme decisão 



proferida nos autos 
de origem e ofícios 
619 e 620, 
expedidos pela 1° 
Vara da Comarca 
de Afonso Cláudio. 
Dessa forma, não 
há estimativa 
definida do valor a 
ser pago, tendo em 
vista que está em 
fase de deliberação 
e aguardando 
decisão Judicial, 
conforme 
informado pelo 
Procurador Geral 
do Município.   

2.4.4 
Dívida pública — 
evidenciação no 
RGF. 

Sistema de 
software. 
Anexo II RGF. 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 4º, 
inciso III. 

Nos casos em que a dívida 
consolidada líquida do 
Estado/Município 
ultrapassou o limite e o 
valor excedente está sendo 
reduzido na forma do inciso 
I, do artigo 4º, avaliar se o 
limite apurado anualmente, 
após a aplicação da redução 
de 1/15 (um quinze avo) 
está sendo  registrado  no 
Relatório de Gestão Fiscal a 
que se refere o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 
2000. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal –1° e 
2° Semestre. 

A Dívida Pública 
não ultrapassou o 
limite. 

2.4.5 

Dívida pública — 
extrapolação de 
limite no 
decorrer da 
execução 
orçamentária — 
redução do valor 
excedente. 

Arquivo 
Sistema de 
software. 
Relatórios de 
Gestão Fiscal - 
RGF. 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 
art.  4º, 
inciso IV, 
alínea b. 

Avaliar se o 
Estado/Município, mesmo 
não apresentando, no 
exercício de 2001, dívida 
consolidada líquida superior 
aos limites estabelecidos 
nos incisos I e II, do artigo 
3º, nos exercícios 
subsequentes a 2001 
incorreram no 
descumprimento desses 
limites. Em caso positivo, 
avaliar se a regra do inciso I, 
do artigo 4º, está sendo 
aplicada a partir do 
exercício que ocorreu o 
descumprimento. 

Arquivo 
Sistema de 
software. 

A Dívida Pública 
não ultrapassou o 
limite. 

2.4.6 

Operação de 
crédito — 
instituição 
financeira 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 36. 

Avaliar se o 
Estado/Município realizou 
operação de crédito com 
instituição 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal –1° e 
2°Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  



controlada. financeira estatal sob seu 
controle, na 
qualidade de beneficiário do 
empréstimo. 

2.4.7 

Operação de 
crédito — 
instituição 
financeira 
controlada. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 17. 

Avaliar se foi realizada 
contratação de operação de 
crédito em que seja 
prestada garantia ao 
Estado/Município por 
instituição financeira por ele 
controlada. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  

2.4.8 
Operação de 
crédito — 
vedações. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 5º. 

Avaliar se o 
Estado/Município contratou 
operação de crédito no 
exercício, estando 
impossibilitado de realizar 
tal operação em 
decorrência do 
descumprimento da regra 
estabelecida pelo artigo 4º 
da Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.9 
Operação de 
crédito — 
vedações 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 5º. 

Avaliar se o 
Estado/Município incorreu 
em qualquer das vedações 
previstas no artigo 5º, da 
Resolução nº 43/2001, do 
Senado Federal. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.10 
Operação de 
crédito — 
despesas de capital 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso III. 

Avaliar se houve realização 
de operações de crédito em 
valor superior ao montante 
das despesas de capital, 
apurado na 
forma estabelecida pelo 
artigo 6º, da 
Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. O Município não 

realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.11 
Operação de 
crédito — limite 
global. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 7º, 
inciso I. 

Avaliar se o montante global 
das operações de crédito 
realizadas pelo 
Estado/Município no 
exercício financeiro 
ultrapassou o limite de 16% 
(dezesseis por cento) da 
receita corrente líquida. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.12 

Operação de 
crédito — limite 
para amortizações, 
juros e mais 
encargos. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 7º, 
inciso II. 

Avaliar se o 
comprometimento anual 
com amortizações, juros e 
demais encargos da dívida 
consolidada, inclusive 
relativos a valores a 
desembolsar de operações 
de crédito já contratadas e a 
contratar, não excedeu a 

 
 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 



11,5% (onze inteiros e cinco 
décimos por cento) da 
receita corrente líquida. 

2.4.13 

Operação de 
crédito — 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 40. 

Avaliar se houve concessão 
de garantias pelo 
Estado/Município a 
operações de 
crédito interno e externo.  
Existindo, 
verificar se foram 
observadas as 
condições estabelecidas no 
artigo 40 da LRF. 

 
 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.14 

Operação de 
crédito — 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 18. 

Avaliar se as exigências 
contidas no artigo 18, da 
Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal foram 
observadas. 

 
 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.15 

Operação de 
crédito — 
concessão de 
garantias e 
contragarantias — 
limite. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 9º. 

Avaliar se o saldo global das 
garantias 
concedidas pelo 
Estado/Município não 
excedeu a 22% (vinte e dois 
por cento) da receita 
corrente líquida. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.4.16 

Operação de 
crédito — 
cláusulas 
contratuais 
vedadas 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 20. 

Avaliar se foram incluídas 
cláusulas vedadas pelo 
artigo 20, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal 
nos contratos relativos a 
operações de crédito 
firmados pelo 
Estado/Município. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.4.17 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária — 
exigências para 
contratação 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 38, 
incisos I, II 
e III. 

Avaliar se houve 
contratação de operação de 
crédito por antecipação de 
receita orçamentária no 
exercício.  Existindo, avaliar 
se foram observadas as 
exigências contidas nos 
incisos I, II e III, do artigo 38 
da LRF. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.4.18 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária — 
vedações 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 38, 
inciso IV. 

Avaliar se houve 
contratação de operação de 
crédito por antecipação de 
receita orçamentária no 
exercício nas situações 
vedadas pelo inciso IV, do 
art. 38, da LRF. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.5. Gestão Previdenciária 



2.5.2 

Base de cálculo de 

contribuições - 

RPPS  

Legislação 

Previdenciária 

do regime Geral 

de previdência 

GFIP - Guia de 

Recolhimento 

do FGTS e de 

Informações à 

Previdência 

Social 

 

CF/88, 

art. 40. 

LRF, art. 

69. Lei 

9717/199

8 art. 1º.  

Verificar a existência de 

uma base de contribuição 

regulamentada no ente e se 

contribuições 

previdenciárias estão sendo 

calculadas e retidas 

respeitando essa base de 

cálculo.  

Legislação 

Previdenciária do 

regime Geral de 

previdência. 

GFIP - Guia de 

Recolhimento do 

FGTS e de 

Informações à 

Previdência Social 

 

Base de Cálculo 

reputa a Legislação 

Previdenciária do 

Regime Geral de 

previdência. 

2.5.3 
Alíquota de 
contribuição – 
Fixação  

Não possui 
RPPS. 

CF/88, 
art. 40. 
LRF, art. 
69. Lei 
9717/199
8, arts. 1º 
e 3º.  

Verificar se as alíquotas de 
contribuição vigentes na 
legislação local estão 
compatíveis com a 
legislação previdenciária.  

Não possui RPPS. 
 
 

Não se aplica pois o 
Município não 
possui RPPS. 
 
Através da Lei 
1.528/1999, o 
Município tornou-
se optante do 
Regime Geral de 
Previdência Social 

2.5.8 

Controle 
informatizado e 
individualizado das 
contribuições dos 
servidores do ente  

Sistema de 
software do 
Departamento 
de Recursos 
Humanos. 

Lei 
9717/199
8, art. 1º, 
VII. 
Portaria 
MPS 
402/2008
, 18  

Verificar se o ente 
federativo mantém registro 
individualizado dos 
segurados do RPPS, 
contendo as informações 
mínimas exigidas pelo 
Ministério da Previdência 
Social.  

Sistema de 
software do 
Departamento de 
Recursos 
Humanos. 

O município não 
possui atualmente 
RPPS, entretanto 
arca com despesas 
previdenciárias 
pertinentes à 
servidores 
municipais e 
pensionistas do 
extinto Instituto de 
Assistência dos 
Servidores de 
Afonso Cláudio – 
IASAF, mantendo 
registro 
individualizado 
contendo 
informações 
mínimas, sendo 
realizada inclusive 
atualização 
anualmente. 

2.5.9 

Disponibilização do 
registro 
individualizado ao 
segurado  

Sistema de 
software do 
Departamento 
de Recursos 
Humanos. 
 

Lei 
9717/199
8, art. 1º, 
VII. 
Portaria 
MPS 
402/2008

Verificar se o ente 
federativo disponibiliza aos 
seus segurados as 
informações constantes de 
seu registro individualizado.  

Sistema de 
software do 
Departamento de 
Recursos 
Humanos. 

O município não 
possui atualmente 
RPPS, entretanto 
arca com despesas 
previdenciárias 
pertinentes à 
servidores 



, 18  municipais e 
pensionistas do 
extinto Instituto de 
Assistência dos 
Servidores de 
Afonso Cláudio – 
IASAF, mantendo 
registro 
individualizado 
contendo 
informações 
mínimas, que se 
encontram 
disponíveis aos 
seus segurados. 
 

2.5.17 
Avaliação atuarial – 
Inicial. 

 
OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação 
Atuarial 2019. 

Art. 40 
da CF/88, 
Lei 
9.717/19
98, art. 
1º, inciso 
I e art. 69 
da LRF. 

Avaliar se o ente realizou 
avaliação atuarial inicial e 
estudo de viabilidade 
orçamentária, financeira e 
de cumprimento dos limites 
da LRF, com a finalidade de 
instituir um RPPS.  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação Atuarial 
2019. 

Foi realizada 

avaliação atuarial 

no exercício de 

2019.  

O ente não tem 

interesse em 

instituir um RPPS 

novamente, 

entretanto arca 

com despesas 

previdenciárias 

pertinentes à 

servidores 

municipais do 

extinto Instituto de 

Assistência dos 

Servidores de 

Afonso Cláudio – 

IASAF. 

 
 
 

2.5.26 Censo Atuarial  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 

Avaliação 

Atuarial 2019. 

Lei 

Federal 

10.887/2

004, art. 

3º.  

Portaria 

MPS 

403/2008

Verificar se o ente realiza 

censo atuarial de todos 

servidores ativos, 

aposentados e pensionistas, 

com a atualização de todos 

os dados cadastrais 

necessários para 

manutenção de base de 

Censo quinquenal 

realizado em 2017. 

OF. UCCI N° 
49/2019 
 

O município não 

possui atualmente 

RPPS, entretanto 

arca com despesas 

previdenciárias 

pertinentes à 

servidores 

municipais do 



, art.12.  dados adequada.  extinto Instituto de 

Assistência dos 

Servidores de 

Afonso Cláudio – 

IASAF, conforme 

disposto na Lei 

1.528/1999, 

momento em que 

se tornou optante 

do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Em 2017, foi 

realizado o Censo 

quinquenal.  

Em 2019 

recomendamos a 

Secretaria de 

Administração c/c o 

Departamento de 

Recursos Humanos, 

que realizassem 

anualmente, a 

atualização dos 

dados cadastrais 

dos aposentados e 

pensionistas 

necessários para 

manutenção de 

base de dados 

adequada. 

Dessa forma foi 

emitido o Decreto 

n° 200/2019, 

estabelecendo 

regras para 

atualização de 

dados cadastrais 

dos aposentados e 

pensionistas.   

Esta atualização 

anual, ocorreu no 

período de 

15/07/2019 a 

22/07/2019, 



 
 
1.2. Constatações e proposições 

mantendo assim a 

base de dados 

adequada e 

fidedigna. 

2.5.27 
Hipóteses Atuariais 
- Definição  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação 
Atuarial 2019. 

Art. 40 
da CF/88, 
Lei 
9.717/19
98, art. 
1º, inciso 
I e art. 69 
da LRF. 
Portaria 
MPS 403, 
de 10 de 
dezembr
o de 
2008, art. 
5º.  

Verificar se estão sendo 
eleitas as hipóteses 
biométricas, demográficas, 
econômicas e financeiras 
mais adequada às 
características da massa de 
segurado e de seus 
dependentes para o correto 
dimensionamento dos 
compromissos futuros do 
RPPS.  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação Atuarial 
2019. 

No Relatório Da 

Avaliação Atuarial, 

sobre o extinto 

Regime Próprio de 

Previdência Social 

de Afonso Cláudio, 

há as Hipóteses 

Atuariais e 

Premissas. 

2.5.28 
Hipóteses Atuariais 
– Eleição conjunta  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação 
Atuarial 2019. 

Art. 40 
da CF/88, 
Lei 
9.717/19
98, art. 
1º, inciso 
I e art. 69 
da LRF. 
Portaria 
MPS 403, 
de 10 de 
dezembr
o de 
2008, art. 
5º.  

Verificar se as hipóteses 
estão sendo escolhidas 
conjuntamente pelo ente 
federativo, a unidade 
gestora do RPPS e o atuário 
responsável pela elaboração 
da avaliação atuarial.  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação Atuarial 
2019. 

As hipóteses foram 
escolhidas 
conjuntamente 
pelos responsáveis 
e pela empresa 
atuária que 
elaborou da 
avaliação atuarial, 
conforme 
demonstra e-mails 
e Ofício n° 
001/2019, 
encaminhados pelo 
Setor de 
Contabilidade. 



 
Código Achados Proposições/ Alertas Situação 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

1.1.1 

Na Prestação de Contas Anual do 

chefe do Poder Executivo está 

evidenciado no Anexo X, o 

desempenho da arrecadação em 

relação à previsão orçada. 

Sendo o Total Geral de R$ 

79.442.650,00 orçado, R$ 

87.238.694,62 até o Período, 

resultando em R$ 7.796.044,62 para a 

mais. 

Em relação as receitas próprias o 

Setor de Tributação, realizou algumas 

ações para aumentar a arrecadação, 

como ações de cadastramento e 

recadastramento, contratação de 

empresa para revisão da Planta 

Genérica, Cobranças Administrativas 

e início de protestos em cartório, 

entretanto, resultando em 

3.184.500,00 orçado, R$ 3.489.182,61 

arrecadados. 

 

Sem recomendações. 

 

Atendido. 

1.1.3 

O Poder Executivo efetuou todos os 

repasses financeiros ao Poder 

Legislativo até o dia 20 de cada mês, 

totalizando o montante no exercício 

de R$ 3.460.690,68 (Três milhões, 

quatrocentos e sessenta mil, 

seiscentos e noventa reais e sessenta 

e oito centavos). 

 

Sem recomendações. 

 

Atendido. 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.13 

O município não possui atualmente 

RPPS. Entretanto arca com despesas 

previdenciárias pertinentes à 

servidores municipais do extinto 

Instituto de Assistência dos Servidores 

de Afonso Cláudio – IASAF, conforme 

disposto na Lei 1.528/1999, momento 

em que se tornou optante do Regime 

Geral de Previdência Social.  

Sem recomendações. 
Atendido. 



Conforme recomendado 
anteriormente, no exercício de 2019 
houve a contratação de empresa 
especializada para realização do 
cálculo atuarial, bem como 
acompanhamento pelo setor de 
contabilidade dos serviços.  

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.6 

Verificamos que o Setor de 
Tributação, vem realizando algumas 
medidas para fomentar as cobranças 
administrativas, visando progredir na 
arrecadação própria, como 
contratação de empresa para revisão 
da Planta Genérica, cadastramento e 
recadastramento, que vem resultando 
em resultados mais eficientes, como 
ações de notificação em massa, de 
fiscalização, inclusive, sendo iniciado 
o encaminhamento de protesto para 
cartório.   
 
No total de 3.277 notificações 
possíveis, foram realizadas 2.751, e 
dessas, ocorreram 1.018 pagamentos. 
 
Apenas 129 contribuintes foram 
efetivamente inscritos em protesto no 
exercício de 2019. 
 
Entretanto, o Setor Tributário não 
encaminhou dívidas para Execução no 
exercício de 2019.   

Realizamos monitoramento 
constante em relação as 
medidas que estão sendo 
providenciadas, tendo em vista o 
acompanhamento subsequente 
a auditoria externa do TCEES.  
 
Emitimos diversos atos 
recomendatórios, como OF. 
007/2019; OF. 022/2019; OF. 
030/2019; OF. 044/2019; OF. 
069/2019; OF. 083/2019; OF. 
093/2019; OF. 109/2019; OF. 
115/2019; OF. 124/2019; OF. 
125/2019; OF. 128/2019; OF. 
026/2020; OF. 027/2020 e 
convocamos reuniões, atas 
001/19 de 16/01/19; 002/19 de 
02/04/19; 003/19 de 09/04/19; 
004/19 de 16/04/19; 006/19 de 
25/09/19; 007/19 de 02/12/19; 
e 001/20 de 28/01/20, muitas 
vezes sem obter o devido 
retorno e/ou atendimento das 
recomendações. 
 
Reiteramos esforço mútuo entre 

o Setor de Tributação, com 

apoio do Secretaria de Finanças, 

Procuradores, visando sanar 

inconsistências e ajustar os 

procedimentos de cobrança 

mais efetivos. 

 

 

Recomendamos que seja dada 

continuidade as ações e rotina 

administrativa de cobrança, expedindo 

notificações aos contribuintes inscritos 

em dívida ativa, inscrição em protesto e 

execução judicial.  

Em andamento. 

1.3.7 

O exercício de 2019 representa o 

terceiro ano de mandato do titular do 

Poder Executivo. 

Incluímos no planejamento de 

ações e cronograma de 

atividades da UCCI do exercício 

de 2020, último ano de mandato 

do titular do Poder, ações de 

acompanhamento das 

Em andamento. 



obrigações. 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

1.4.1 

O Município de Afonso Cláudio-ES 

aplicou em Educação no exercício de 

2019 o percentual de 29,79% 

resultante de impostos e 

transferências constitucionais. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.2 

O Município de Afonso Cláudio-ES 

aplicou em Educação no exercício de 

2019 com pagamento dos 

profissionais do magistério em efetivo 

exercício o percentual de 62,56% 

resultante de recursos provenientes 

do FUNDEB. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.3 

Com base no Anexo 8 – RREO - 

Educação, verifica-se que atenderam 

as disposições contidas nos artigos 70 

e 71 da LDB. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.4 

O Município de Afonso Cláudio-ES 

aplicou em Saúde no exercício de 

2019 o percentual de 21,59% 

resultante de impostos e 

transferências constitucionais 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.5 

Com base no Anexo 12 - RREO Saúde, 
as despesas consideradas como 
aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde atenderam as 
disposições contidas nos artigos 3º e 
4º da LC 141/2012. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.6 

Toda despesa com pessoal 

classificada no elemento despesa 

319004; 319011; 319013, 317071 

(Vencimentos e Encargos Sociais) 

estão reconhecidas no cálculo da 

despesa com pessoal, no qual atingiu 

o percentual de 48,56% do Poder 

Executivo. 

Sem recomendações. Atendido. 



1.4.7 

Foram gastos com pessoal pelo 

Município de Afonso Cláudio-ES no 

exercício de 2019 o percentual de 

48,56% resultante da RCL. 

Posto isto, o município não atingiu os 

limites preventivos, conforme abaixo: 

1º - Limite de Alerta: 48,6%   

2º - Limite Prudencial: 51,30%  

3º - Limite Máximo: 54% 

 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.9 

O exercício de 2019 representa o 

terceiro ano de mandato do titular do 

Poder Executivo. 

Incluímos no planejamento de 

ações e cronograma de 

atividades da UCCI para o 

exercício de 2020, orientar o 

titular do Poder, a não praticar 

atos que provoquem aumento 

das despesas com pessoal, nos 

cento e oitenta dias anteriores 

ao final do mandato do titular do 

Poder. 

Não se aplica. 

1.4.10 

Foram gastos com pessoal pelo 
Município de Afonso Cláudio-ES no 
exercício de 2019 o 
percentual de 48,56%, ou seja, abaixo 

do limite prudencial de 51,30% e 

abaixo do limite de alerta de 48,60%. 

Fundamento: (54,00% - Incisos I, II e 

III, Art. 20 da LRF), (51,30% -Parágrafo 

Único, Art. 22 LRF), (48,60% - Art. 59, 

§ 1º, inciso II - LRF). 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.14 

O repasse de duodécimo ao Poder 
Legislativo cumpriu rigorosamente o 
que dispõe o Art. 29-A da CF. O 
Movimento Financeiro do Município 
com repasse a Câmara atingiu o 
montante de R$ 3.460.690,68 (Três 
milhões, quatrocentos e sessenta mil, 
seiscentos e noventa reais e sessenta 
e oito centavos). 

Sem recomendações. 
Atendido. 



1.4.15 

O Município não ultrapassou o limite 
definido pelo Senado Federal que é 
de 120% da RCL ao final de cada 
semestre.  
 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.16 

Não existiu nenhuma contratação de 
Operação de Crédito pelo Município 
de Afonso Cláudio - E.S. no exercício 
de 2019.  
 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual 
– LOA 

2.1.1 

A LDO 2019, assim como a 2018, está 

compatível de forma sintética, não 

sendo possível detalhar as 

especificações devido aos entraves do 

sistema de acordo com o Setor de 

Contabilidade, conforme informado 

na PCA do exercício anterior. 

Como monitoramento contínuo da 

PCA anterior, recomendamos que na 

elaboração da LDO 2020, as diretrizes, 

objetivos e metas estabelecidas 

estejam completamente compatíveis 

com o PPA aprovado para o exercício, 

através do OF. UCCI 047/2019. 

Reiterar recomendações e 

verificar o andamento da 

elaboração da LDO 2020.  

Não se aplica. 

2.1.2 

Disposto no Art. 10 da LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.3 
Art. 27 e 28 da LDO 2019 – Lei 

2.256/2018. 
Sem recomendações. Atendido. 

2.1.5 
Evidenciados nos Demonstrativos I, II, 

III e IV da LDO - Lei nº.2.256/2018. 
Sem recomendações. Atendido. 



2.1.6 

O demonstrativo de Metas Fiscais, 

integrante da LDO está de acordo 

com o Manual de Demonstrativos 

Fiscais editado pela STN, publicado na 

sua 9ª Edição, válido para o exercício 

de 2019. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.7 

O anexo Demonstrativo de Riscos 

Fiscais e Providências é parte 

integrante da LDO (Lei nº. 

2.256/2018), com identificação dos 

riscos e indicação de providências. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.8 

O demonstrativo de Riscos Fiscais e 

Providências, integrante da LDO está 

de acordo com o Manual de 

Demonstrativos Fiscais editado pela 

STN, publicado na sua 9ª Edição, 

válido para o exercício de 2019. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.10 

Novamente houve compatibilidade 

entre a LOA e PPA de programas, 

projetos e atividades. Porém não há 

compatibilidade de valores. Quanto a 

LDO a despesa foi elaborada sem 

programas, projetos e atividades. 

Aos responsáveis que tomem 

providências, conforme já 

recomendado anteriormente, 

que os programas de governo, 

projetos e atividades previstos 

na LOA estejam compatíveis 

totalmente também com a LDO. 

Não atendido. 

2.1.11 

Não houve integração de Anexos de 

Metas Fiscais da LDO 2018 à Lei 

Orçamentária Anual 2019 (LOA). 

Recomendamos novamente que 

o demonstrativo de 

compatibilidade de programação 

orçamentária, seja compatível 

com os objetivos e metas 

estabelecidos no anexo de 

metas fiscais da LDO, integrando 

a LOA para os exercícios 

posteriores. 

Não atendido. 

2.1.12 

Não foi integrado à Lei Orçamentária 

Anual (LOA) o demonstrativo VII 

estimativa e compensação da 

renúncia da receita constante da lei 

2256/2018 LDO 2019, art. 18. 

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.1.13 

Previsto no Art. 13, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº. 

2.256/2018. Orçado na LOA p/ o 

exercício de 2019, sob a classificação 

funcional programática 

9999.9999999999.999 - Valor R$ 

750.000,00 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.14 

Verifica-se que houve previsão na LOA 

2018, do precatório judicial, orçado 

na época por R$1.850.000,00. 

Conforme informação da 

Procuradoria Geral do município, o 

Tribunal de Justiça, desobrigou o 

depósito, conforme decisão proferida 

nos autos de origem e ofícios 619 e 

620, expedidos pela 1° Vara da 

Comarca de Afonso Cláudio. Dessa 

forma, não há estimativa definida do 

valor a ser pago, tendo em vista que 

está em fase de deliberação e 

aguardando decisão Judicial. 

Portanto, houve a previsão na LOA 

2019 o valor de R$ 400.000,00 

destinados a precatórios judiciais. 

Que, após decisão judicial, a 

Procuradoria informe ao Setor 

de Contabilidade, até 1º de julho 

da época, na forma do artigo 

100 da CRFB/88, para que seja 

previsto na LDO e incluída na 

LOA, dotação necessária ao 

pagamento do precatório 

judiciário. 

Em andamento. 

2.1.15 

Foram estimadas e fixadas por Fonte 

de Recursos, nos moldes da 

legislação. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.16 

Não foram estabelecidos pelo 

Município de Afonso Cláudio-ES no 

exercício de 2019, programação 

financeira, entretanto verificamos 

que há cronograma de desembolso 

em empenhos específicos com a 

classificação “tipo estimativo e tipo 
global”. 

Reiterar as recomendações para 

que seja estabelecido 

programação financeira e o 

cronograma de execução mensal 

de desembolso, até trinta dias 

após a publicação dos 

orçamentos. 

Em andamento. 

2.1.17 

Considerando recomendações da 
UCCI, a Secretaria de Planejamento 
informou que foi criada comissão 
para elaboração da LDO e LOA. 
 
Foi realizada audiência pública na 
elaboração da LDO, amplamente 
divulgada pelos meios de 
comunicação e convites. conforme 

Sem recomendações. Atendido. 



registro em ata do dia 10/14/19 e 
Relatório Final. 
 
Quanto a LOA, foi disponibilizado   

durante 30 dias para questionário 

eletrônico para a população se 

manifestar via site da prefeitura e 

após, ocorreu a audiência pública 

presencial realizada em 16/09, toda 

população foi convidada através das 

redes sociais, e-mail e site da 

prefeitura, fomentando a participação 

social. 

2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

2.2.1 

Disposto no Art. 10 da LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. O Município superou a 
meta bimestral de arrecadação. 
 
Valor Previsto de Arrecadação: R$ 
79.442.650,00. Valor Efetivamente 
Arrecadado: R$ 82.117.065,73. 
Despesa Realizada Empenhada: R$ 
76.323.735,86. 
 

Sem recomendações. Atendido.  

2.2.2 

Foram previstos na LOA e 
efetivamente arrecadados todos os 
tipos de tributos de competência do 
ente da Federação. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.3 

Não constatamos a realização de 

nenhum ato de concessão ou 

aplicação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária que caracterizasse 

Renúncia de Receitas tão pouco 

estimativa de impacto orçamentário-

financeiro no exercício de 2019. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.4 

Não constatamos a realização de 

nenhum ato de concessão ou 

aplicação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária, de modo que não 

existiu Renúncia de Receita. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.5 

Não constatamos nenhum benefício 

de natureza tributária por lei 

específica, de modo que não existiu 

Renúncia de Receita. 

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.2.6 

Não constatamos nenhum benefício 

de natureza tributária por lei 

específica, de modo que não existiu 

Renúncia de Receita. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.7 

Não constatamos incentivo fiscal por 

parte da Administração Municipal no 

exercício financeiro de 2019. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.8 

De acordo com os Impactos 

Financeiros, as despesas selecionadas, 

estão compatíveis com o PPA para o 

exercício financeiro de 2019.  

Verificamos a ressalva de que ainda 

que existisse rubrica no orçamento 

para tais despesas, elas necessitariam 

ser suplementadas para que 

pudessem suportar as despesas com 

pessoal a serem efetivadas. 

Constatamos ainda, que houveram 

solicitações de créditos adicionais 

especiais. 

Recomendar que  havendo  

criação,  expansão  ou 

aperfeiçoamento de ação 

governamental com 

consequente aumento da 

despesa, continue sendo 

acompanhados de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro  

no  exercício  e  nos  dois 

subsequentes e se foram 

acompanhados por declaração 

do ordenador de despesas de  

que  o  aumento  acarretado  

teve adequação  e  

compatibilidade orçamentária e 

financeira com a LOA, com o PPA 

e com a LDO. 

Atendido. 

2.2.11 

Toda despesa realizada foi compatível 
com os créditos orçamentário ou 
adicionais, de modo não haver 
despesas sem previsão orçamentária 
e financeira no exercício de 2019. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.12 

Toda despesa realizada pelos órgãos e 
unidades orçamentárias do Município 
estão vinculadas a suas respectivas 
fontes de receitas. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.13 

Todo crédito suplementar aberto no 
exercício de 2019 está autorizado por 
Lei - LOA 2019 – Lei 2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 2.256/2018 
 

Recomendamos através do OF. 

UCCI 126/2019 a observância 

Instrução Técnica Inicial 

796/2019-1, referente a 

abertura de crédito adicional 

suplementar. 

Em andamento. 

2.2.14 

Em análise no sistema verificamos 
que, em determinado período, 
créditos suplementares foram 
realizados por Decreto do Poder 
Executivo e por Portaria. 
 
Dessa forma, durante o exercício 

Recomendamos através do OF. 

UCCI 080/2019 que os créditos 

adicionais (suplementares ou 

especiais) autorizados por lei 

fossem abertos apenas 

mediante edição de decreto do 

Atendido 



encaminhamos o OF. UCCI 080/2019 
com recomendação que fosse 
adequado a abertura de créditos 
adicionais somente autorizados por 
Lei sejam abertos mediante edição de 
Decreto Municipal. 
A partir de então, em resposta, o 

setor de contabilidade informou a 

adequação recomendada. 

executivo.  

2.2.15 Autorizado pela Lei 2.256 LDO 2019, 
Art. 25. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.16 

Não foi efetuado nenhum repasse 
financeiro por parte do Município de 
Afonso Cláudio-ES a empresas, 
fundações e fundos para suprir 
necessidades ou cobrir déficit no 
exercício de 2019 sem autorização 
legislativa. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.17 

 

No exercício de 2019 não houve 

criação de novos fundos. 
Sem recomendações. Atendido. 

2.2.19 

Não houve abertura de crédito 

extraordinário por parte do Poder 

Executivo. Não se aplica. Não se aplica. 

2.2.20 

Não houve programação financeira de 

desembolso no exercício de 2019 
Recomendar que tenha uma 

programação financeira de 

desembolso, e que sua execução 

seja conforme a previsão. 

Em andamento. 

2.2.21 

A divulgação dois instrumentos de 
planejamento (PPA, LOA e LDO), os 
balancetes mensais, a Prestação de 
Contas Anual RREO e RGF, dentre 
outros foram divulgados por meio do 
sistema eletrônico no Portal da 
Transparência. 
 
A UCCI desenvolve um intenso 
trabalho de monitoramento ao Portal 
da Transparência.  
 

Recomendamos que prossiga a 

inserção desses documentos no 

Portal da Transparência, de 

forma mais atualizada possível, 

nos prazos determinados e 

sendo observadas as disposições 

contidas nos artigos 52 a 58 da 

LC 101/2000. 

 

Contínuo. 



Foi criada no Portal da Transparência 

aba específica para publicarmos a 

PCM na íntegra, bem como publicado 

na aba dos balancetes mensais. 

 

2.2.22 

Estamos em monitoramento contínuo 

quanto divulgação de informações 

pormenorizadas da execução 

orçamentária e financeira, nos 

campos do Portal da Transparência, 

incentivando e orientando através de 

reuniões, e-mails e ofícios, como os 

OF. UCCI N° 78, OF. UCCI N° 92 e OF. 

UCCI N° 99, apontando as 

inconsistências verificadas, no que diz 

respeito à cada Representante do 

Sistema nomeado e cada Secretaria 

especificamente, solicitando as 

adequações e comprometimento 

necessário para uma transparência 

ativa de qualidade.  

A Unidade Central de Controle 
Interno vem desempenhando 
constantemente seu trabalho de 
monitoramento e fiscalização na 
alimentação do Portal da 
Transparência deste Poder Executivo, 
propondo e idealizando novas 
ferramentas, para garantir a 
transparência de qualidade ao 
cidadão.   
 
Através do Processo de 
Monitoramento n° 001/2019, 
protocolado sob o n° 004898/2019, 
fiscalizamos a inserção de dados no 
Portal da Transparência, visando 
demonstrar o grau de 
implementação, o andamento do 
monitoramento, os consequentes 
impactos decorrentes, bem como 
seus efeitos.    
 
O desenvolvimento de ações de 
acompanhamento da implementação 
das recomendações objetivou a 
garantia da produção de resultados 
imediatos e relevantes.    
 
Muitas inovações ocorreram no Portal 

 

 

 

Dar continuidade ao 

monitoramento constante para 

verificação se as informações 

estão sendo publicadas em 

tempo real no Portal da 

Transparência, no intuito de 

evitar que inconsistências nos 

sistemas de software 

prejudiquem o acesso as 

informações. 

Contínuo. 



no exercício de 2019, como criação de 
aba específica para Saúde, contendo  
as informações sobre os 
medicamentos, tais como relação dos 
medicamentos em falta, o motivo da 
falta e a previsão  de chegada,  dentre 
outras observações, objetivando  a 
garantia  da transparência  dos 
serviços de saúde; na Educação, 
publicando o Cardápio Escolar, 
contendo as refeições, as datas de 
referência e o nome do nutricionista 
responsável; entre outros, sendo 
pioneiros em diversas proposições, 
como em ampla divulgação em casos 
emergenciais.  
 
A UCCI está em constante 
monitoramento, solicitando 
pontualidade, adaptações, sugerindo 
o aperfeiçoamento e adequações 
quanto as inconsistências, para 
aprimoramento das funcionalidades 
do Portal. 

2.2.23 

As contas do chefe do Poder 
Executivo ficam disponíveis no Portal 
da Transparência, bem como no 
órgão técnico responsável pela sua 
elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade. 

Recomendar que as contas do 
chefe do Poder Executivo fiquem 
disponíveis também, no Portal 
da Transparência do respectivo 
Poder Legislativo. 

Em andamento. 

2.2.25 

Os demonstrativos RREO e RGF foram 
elaborados de acordo com as normas 
editadas pelo STN, com base na 
informação do Setor de Contabilidade 

Sem recomendações. 
Atendido. 

2.2.26 

O Município não contribuiu para o 

custeio de despesas de competência 

de outros entes da Federação, de 

acordo com informação do Setor de 

Contabilidade. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.27 

Não houve por parte do Município 

concessão de privilégios fiscais para 

empresas públicas ou sociedades de 

economia mista.  

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.2.29 

Disposto no Artigo 10º da LDO 2019 

critérios e forma de limitação de 

empenho, entretanto não foi tomado 

medidas de limitação de empenho e 

movimentação financeira por ato 

legal. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.3. Gestão Patrimonial 

2.3.3 

Os anexos integrantes da Prestação 

de Contas evidenciam a consolidação 

de dados contábeis e financeiros das 

unidades gestoras: Prefeitura, Fundo 

de Saúde e Câmara Municipal.  

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

2.4.2 

O valor de precatório está integrado 

na Dívida Consolidada, de modo que 

compõe o resultado da DCL. -  Anexo 

II do RGF. Valor R$ 267.888,83.  

Verificamos que há um precatório de 

n° 0006063-52.2017.8.08.0000, que 

não integrou a Dívida Consolidada 

Líquida (Anexo II RGF), pois segundo a 

Procuradoria, o Tribunal de Justiça, 

desobrigou o depósito, conforme 

decisão proferida nos autos de origem 

e ofícios 619 e 620, expedidos pela 1° 

Vara da Comarca de Afonso Cláudio. 

Dessa forma, não há estimativa 

definida do valor a ser pago, tendo 

em vista que está em fase de 

deliberação e aguardando decisão 

Judicial, conforme informado pela 

Procuradoria Geral do Município.   

Recomendar preventivamente 

que precatórios judiciais não 

pagos durante a execução do 

orçamento que nele foram 

incluídos, integrem a dívida 

consolidada, para fins de 

aplicação dos limites 

estabelecidos pela Resolução nº 

40/2001 do Senado Federal. 

Em andamento. 

2.4.4 

 

A Dívida Pública não ultrapassou o 

limite. 

 

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.4.5 
A Dívida Pública não ultrapassou o 

limite. (Anexo II RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.6 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.7 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.8 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.9 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.10 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.11 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.12 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.13 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 



2.4.14 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.15 

O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 

 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.16 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.17 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.18 
O Município não realizou Operação de 

Crédito. (Anexo IV RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.5. Gestão Previdenciária 

2.5.2 

Base de Cálculo reputa a Legislação 

Previdenciária do regime Geral de 

previdência. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.5.3 

Não se aplica pois o Município não 
possui RPPS. 
 
Através da Lei 1.528/1999, o 

Município tornou-se optante do 

Regime Geral de Previdência Social. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.5.8 

O município não possui atualmente 
RPPS, entretanto arca com despesas 
previdenciárias pertinentes à 
servidores municipais e pensionistas 
do extinto Instituto de Assistência dos 
Servidores de Afonso Cláudio – IASAF, 
mantendo registro individualizado 
contendo informações mínimas, 
sendo realizada inclusive atualização 
anualmente. 
 
Após nossa recomendação através do 

OF. UCCI n° 049/2019, foi emitido o 

Decreto n° 200/2019, estabelecendo 

regras para atualização de dados 

cadastrais dos aposentados e 

pensionistas no exercício de 2019.   

Esta atualização, ocorreu no período 
de 15/07/2019 a 22/07/2019, 

Sem recomendações. Atendido. 



mantendo assim a base de dados 
adequada e fidedigna. 

2.5.9 

O município não possui atualmente 
RPPS, entretanto arca com despesas 
previdenciárias pertinentes à 
servidores municipais e pensionistas 
do extinto Instituto de Assistência dos 
Servidores de Afonso Cláudio – IASAF, 
mantendo registro individualizado 
contendo informações mínimas, que 
se encontram disponíveis aos seus 
segurados. 
 

Sem recomendações. Atendido. 

2.5.17 

Foi realizada avaliação atuarial no 

exercício de 2019.  

O ente não tem interesse em instituir 

um RPPS novamente, entretanto arca 

com despesas previdenciárias 

pertinentes à servidores municipais 

do extinto Instituto de Assistência dos 

Servidores de Afonso Cláudio – IASAF. 

Verificou-se então a necessidade de 
avaliação atuarial, que deveria ser 
realizada por um profissional 
denominado Atuário, dessa forma 
realizamos processo Licitatório para 
essa contratação.  
 
Assim, a empresa BrPrev Auditoria e 
Consultoria Atuarial Ltda, realizou a 
análise técnico-atuarial do regime 
de previdência do exercício 2019, de 
acordo com as informações e bases 
de dados.  

Sem recomendações. 
Não se aplica. 

2.5.26 

O município não possui atualmente 

RPPS, entretanto arca com despesas 

previdenciárias pertinentes à 

servidores municipais do extinto 

Instituto de Assistência dos Servidores 

de Afonso Cláudio – IASAF, conforme 

disposto na Lei 1.528/1999, momento 

em que se tornou optante do Regime 

Geral de Previdência Social. 

Em 2017, foi realizado o Censo 

quinquenal.  

Em 2019 recomendamos a Secretaria 

Sem recomendações. Atendido. 



de Administração c/c o Departamento 

de Recursos Humanos, que 

realizassem anualmente, a 

atualização dos dados cadastrais dos 

aposentados e pensionistas 

necessários para manutenção de base 

de dados adequada. 

Dessa forma foi emitido o Decreto n° 

200/2019, estabelecendo regras para 

atualização de dados cadastrais dos 

aposentados e pensionistas.   

Esta atualização anual, ocorreu no 

período de 15/07/2019 a 22/07/2019, 

mantendo assim a base de dados 

adequada e fidedigna. 

2.5.27 

No Relatório Da Avaliação Atuarial, 
sobre o extinto Regime Próprio de 
Previdência Social de Afonso Cláudio, 
há as Hipóteses Atuariais e Premissas. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.5.28 

As hipóteses foram escolhidas 
conjuntamente pelos responsáveis e 
pela empresa atuária que elaborou da 
avaliação atuarial, conforme 
demonstra e-mails e Ofício n° 
001/2019, encaminhados pelo Setor 
de Contabilidade. 

Sem recomendações. Atendido. 

 
 
1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal 
 
Cumpre observar preliminarmente que a análise deste item, foi realizada pelo servidor nomeado 
através do Decreto Municipal nº 064/2019, com formação e habilitação em Contabilidade, com base 
no RELGES, elaborado pelo setor de Contabilidade. 

O relatório consolidado evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no 

exercício de 2019, das contas dos Poderes Executivo e Legislativo, sob o enfoque da análise da 

situação orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Afonso Cláudio-ES, com base nas 

demonstrações contábeis da Administração Direta. 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de 

março de 1964, Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 



Fiscal), Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo bem como as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 

PLANEJAMENTO: 

No tocante a receita, foi estimada no seu montante total (impostos, taxas, contribuições e outras 

fontes de recursos), visando custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos. A 

realização da receita atende ao regime de caixa. 

 

A fixação da despesa classificada em sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa, modalidade de aplicação e elemento despesa, foi executada por regime de competência 

atendendo os estágios de empenho, liquidação e pagamento. 

 

PLANO PLURIANUAL – PPA 

O Plano Plurianual do Município de Afonso Cláudio-ES, para os exercícios financeiros de 2018 a 

2021 foi aprovado pela Lei nº.2.224, de 10 de outubro de 2017. 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2019 foi aprovada pela 

Lei nº. 2.256, de 29 de junho de 2018. 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

A LOA 2019 foi aprovada, através da Lei Municipal nº. 2.266 de 19 de novembro de 2018 estimou 

uma receita na ordem de R$ 79.442.650,00 e fixou a despesa de igual valor.  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

A receita prevista para o exercício de 2019, compõem-se de R$ 74.187.300,00 de Receitas 

Correntes, já deduzido o FUNDEB e R$ 5.255.350,00 de Receitas de Capital. 

 



A receita orçamentária fiscal arrecadada do exercício, já deduzido o FUNDEB, foi de R$ 

87.238.694,62, gerando um superávit de arrecadação da ordem de R$ 7.796.044,62, conforme 

mostra a tabela abaixo: 

 

Detalhamento Orçada Arrecadada Diferenças Variação  
% Para (+) Para (-) 

Receitas 
Correntes 

81.927.100,00 92.643.455,07 10.716.355,07  13,08 

Impostos, Taxas e 
Contribuição de 
Melhorias 

3.643.500,00 4.481.563,22 838.063,22  23,00 

Receita de 
Contribuições 

856.000,00 1.246.388,45 390.388,45  45,61 

Receita 
Patrimonial 

649.500,00 401.163,15  248.336,85 -38,24 

Receita de 
Serviços 

11.000,00 0,00  11.000,00 -100,00 

Transferências 
Correntes 

76.239.900,00 85.483.931,91 9.244.031,91  12,12 

Outras Receitas 
Correntes 

527.200,00 1.030.408,34 503.208,34  95,45 

(-) Dedução do 
FUNDEB 

7.739.800,00 9.702.528,13  1.962.728,13 25,36 

Receitas de 
Capital 

5.255.350,00 4.297.767,68  957.582,32 -18,22 

Operações de 
Crédito 

5.000,00 0,00  5.000,00 -100,00 

Alienação de Bens 181.000,00 0,00  181.000,00 -100,00 
Transferências de 
Capital 

5.054.350,00 4.297.767,68  756.582,32 -14,97 

Outras Receitas 
de Capital 

15.000,00 0,00  15.000,00 -100,00 

Total 79.442.650,00 87.238.694,62 7.796.044,62  9,81 
 

As Receitas Correntes, já deduzido o FUNDEB superou em 11,80% à previsão, enquanto as 

Receitas de Capital tiveram um resultado negativo da ordem de 18,22%. No confronto da receita 

prevista com a arrecadada houve um superávit de 9,81%. 

COMPARATIVO BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO 
 

Período Valor Médio 
Previsto  (R$) 

Realizada (R$) (Diferença R$) Variação 
% 

1º Bimestre 13.240.441,67 13.357.104,48 116.662,81 0,88 



2º Bimestre 26.480.883,33 26.673.608,51 192.725,18 0,73 
3º Bimestre 39.721.325,00 40.732.548,64 1.011.223,64 2,55 
4º Bimestre 52.961.766,67 54.795.410,93 1.833.644,26 3,46 
5º Bimestre 66.202.208,33 69.131.915,86 2.929.707,53 4,43 
6º Bimestre 79.442.650,00 87.238.694,62 7.796.044,62 9,81 

 
A arrecadação ficou acima da média prevista em todos os bimestres e ao final do exercício somou 

um superávit de arrecadação da ordem de R$ 7.796.044,62, equivalendo a 9,81% em relação ao 

total orçado. 

 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

A despesa orçamentária sofreu acréscimos em relação ao valor orçado, visto que foram abertos 

créditos adicionais suplementares, utilizando recursos de convênios e superávit financeiro apurado  

no balanço patrimonial do exercício anterior, elevando a despesa ao valor atualizado de R$ 

88.605.251,24. A despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R$ 83.418.924,80, resultando 

em uma economia orçamentária de R$ 5.186.326,44. 

 

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES 

Considerando o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, a Lei Orçamentária Anual nº.2.266, 

de 19 de novembro de 2018 autorizou o limite de até 50,00%  para abertura de créditos adicionais 

suplementares sobre a despesa fixada, no qual foram abertos por Decretos do Poder Executivo e 

Legislativo, utilizando  os seguintes recursos: 

 

Créditos Adicionais Suplementares Valor (R$) 
Anulação de Dotação 28.183.890,02 
Superávit Financeiro do exercício anterior 8.557.227,70 
Recurso de Convênios (Parecer Consulta 028/2004 TCCES) 605.373,54 
Soma 37.346.491,26 

 
 
RECURSOS DE CONVÊNIOS UTILIZADOS PARA SUPLEMENTAÇÃO: 
 
Convênio nº. 066/2018 – Alambrado Campo de Futebol Vila Nova Esporte Clube 317.759,03 
Convênio nº. 068/2018 – Alambrado Campo de Futebol do Cruzeiro Espore Clube 
de Pontões 

286.614,51 

Total 605.373,54 
 



Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício atingiram o montante de R$ 

37.346.491,26, desse total foi expurgado os créditos suplementares abertos com recursos de 

convênios no montante de R$ 605.373,54, bem como os créditos abertos mediante a utilização de 

recursos oriundos de anulação de despesa consignada no grupo de pessoal no total de R$ 

7.733.754,82, visando atender a insuficiência de saldo de dotações do grupo de Pessoal e Encargos 

Sociais, conforme dispõe o Art. 9º, alíneas “a” e “c”. 

 
As suplementações realizadas dentro do grupo de pessoal seguem evidenciadas no relatório 

“Listagem de Créditos Adicionais” anexado á Nota Explicativa que compõe o arquivo NOTEXP. 

 

Considerando a exclusão dos créditos abertos que não compõe o limite autorizado, o Município de 

Afonso Cláudio-ES, atingiu o percentual de 36,51 % sobre o valor fixado que foi de R$ 

79.442.650,00. 

 

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

Especificação Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

Despesa 
Corrente 

73.551.650,00 78.721.259,00 76.807.790,17 76.658.442,25 76.600.552,53 

Despesa de 
Capital 

5.141.000,00 9.883.992,24 6.611.134,63 6.561.494,63 6.561.494,63 

Reserva de 
Contingência 

750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 79.442.650,00 88.605.251,24 83.418.924,80 83.219.936,88 83.162.047,16 
 

DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA 

Grupo de Natureza da 
Despesa 

Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

43.594.401,97 43.461.615,44 43.453.086,17 43.448.610,78 

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Despesas 
Correntes 

35.126.857,03 33.346.174,73 33.205.356,08 33.151.941,75 

Investimentos 9.528.992,24 6.258.148,30 6.208.508,30 6.208.508,30 
Amortização da Dívida 355.000,00 352.986,33 352.986,33 352.986,33 
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 88.605.251,24 83.418.924,80 83.219.936,88 83.162.047,16 



 

DESPESA POR FUNÇÃO  

 Função de Governo Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

01 Legislativa 3.600.000,00 3.369.179,11 3.360.306,41 3.360.306,41 
02 Judiciária 39.754,97 39.754,97 39.754,97 39.754,97 
04 Administração 13.580.076,42 13.280.296,77 13.260.892,50 13.252.718,61 
08 Assistência Social 4.106.209,02 3.958.536,60 3.903.416,06 3.884.847,42 
10 Saúde 22.068.687,81 21.552.625,48 21.550.630,32 21.531.681,77 
12 Educação 29.462.062,19 27.960.271,12 27.956.460,54 27.955.997,96 
13 Cultura 352.623,00 345.023,00 345.023,00 345.023,00 
15 Urbanismo 9.045.305,90 7.406.073,02 7.362.062,18 7.350.326,12 
17 Saneamento 35.084,71 34.087,00 34.087,00 34.087,00 
18 Gestão Ambiental 914.324,68 914.324,68 853.880,42 853.880,42 
20 Agricultura 1.835.547,82 1.690.648,40 1.685.318,83 1.685.318,83 
25 Energia 996.439,10 994.809,10 994.809,10 994.809,10 
26 Transporte 93.700,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 
27 Desporto e Lazer 1.264.509,03 620.886,96 620.886,96 620.886,96 
28 Encargos Especiais 1.210.926,59 1.201.008,59 1.201.008,59 1.201.008,59 
99 Reserva de 

Contingência 
0,00    

Total 88.605.251,24 83.418.924,80 83.219.936,88 83.162.047,16 
 

RESULTADO CONSOLIDADO DA  EXECUÇÃO ORÇAMNTÁRIA 

Especificação Previsão 
Atualizada 

Execução Diferenças 

Receitas Correntes 81.927.100,00 92.643.455,07 10.716.355,07 
(-) Dedução do FUNDEB 7.739.800,00 9.702.528,13 1.962.728,13 
Total da Receita Corrente 74.187.300,00 82.940.926,94 8.753.626,94 
Receitas de Capital 5.255.350,00 4.297.767,68 957.582,32 
Total da Receita 79.442.650,00 87.238.694,62 7.796.044,62 
    
Despesas Correntes 78.721.259,00 76.807.790,17 1.913.468,83 
Despesas de Capital 9.883.992,24 6.611.134,63 3.272.857,61 
Total da Despesa 88.605.251,24 83.418.924,80 5.186.326,44 
    
Superávit Execução Orçamentária  3.819.769,82  

 

O superávit na execução orçamentária vem confirmar o resultado apurado no Balanço Orçamentário 

– Anexo II da Prestação de Contas Anual. 

 



EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

O Anexo 13 da Lei 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, em que os ingressos e os 

dispêndios demonstram o movimento das operações financeiras do exercício e evidencia também a 

disponibilidade financeira real para o exercício vindouro.  

 
Saldo do Exercício Anterior  17.955.875,26 
(+) Ingressos no Exercício  97.608.129,68 
     Orçamentária 87.238.694,62  
     Extraorçamentária 10.369.435,06  
(-) Pagamentos Efetuados  94.156.077,96 
     Orçamentária 83.418.924,80  
     Extraorçamentária 10.737.153,16  
(=) Saldo p/ o Exercício Seguinte  21.407.926,98 

 
Receita Orçamentária 87.238.694,62 
Despesa Orçamentária Realizada 83.418.924,80 
Superávit da Execução 3.819.769,82 
  
Saldo do Exercício Anterior 17.955.875,26 
(+) Receita Extraorçamentária 10.369.435,06 
(-) Despesa Extraorçamentária 10.737.153,16 
(=) Saldo Financeiro Extraorçamentário 17.588.157,16 

 
Saldo Financeiro Extraorçamentário 17.588.157,16 
(-) Superávit da Execução 3.819.769,82 
(=) Saldo Financeiro do Exercício 21.407.926,98 

 
Despesa Orçamentária Realizada 83.418.924,80 
(-) Despesa Orçamentária Paga 83.162.047,16 
(=) Despesa Inscrita em Restos a Pagar 256.877,64 

 
Ao confrontar a Receita Orçamentária com a Despesa Orçamentária ficou claro a existência do 

Superávit de Execução no total de R$ 3.819.769,82. 

 

O resultado financeiro para o exercício seguinte acusou uma divergência de R$ 120.375,35 em 

relação ao fluxo de caixa apurado em 31/12/2019. Tal divergência ocorreu no momento em que a 

Câmara Municipal devolveu parte do duodécimo recebido do Poder Executivo, esta por sua vez 

contabilizou a devolução em 31/12/2018 e a Prefeitura Municipal somente contabilizou o crédito em 

03 de janeiro de 2019, conforme está evidenciado no extrato bancário, Banco do Brasil, Agência 



0761-7 Conta Corrente nº. 8.504-9, acarretando assim a divergência de saldo para o exercício 

vindouro.  

O resultado da execução orçamentária evidencia um saldo orçamentário de 5.186.326,44 e restos a 

pagar de R$ 256.877,64. 

 

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR 
 

Restos a Pagar Processados Não Processados Total Geral 
Saldo do Exercício Anterior 244.165,71 167.767,80 411.933,51 
Inscrição 57.889,72 207.860,62 265.750,34 
Pagamentos 226.487,20 84.540,46 311.027,66 
Cancelamentos 17.678,51 82.627,34 100.305,85 
Saldo do Exercício Atual 57.889,72 208.460,62 266.350,34 

 
 
O saldo de Restos a Pagar entre Processado e Não Processado estão assim distribuídos pelas 

Unidades Gestoras do Município: 

UNIDADES GESTORAS VALOR 
Prefeitura 227.661,23 
Fundo de Saúde 20.943,71 
Câmara Municipal 8.872,70 
Total 257.477,64 

 
 
DÍVIDA FLUTUANTE 
 

Especificação Saldo Ant.. Inscrição Baixa Canc./Encamp. Saldo Atual 
Restos a Pagar 
Processado 

244.165,71 57.889,72 226.487,20 17.678,51 57.889,72 

Restos a Pagar 
Não Processado 

167.767,80 207.860,62 84.540,46 82.627,34 208.460,62 

Depósitos e 
Consignações 

1.407.710,68 9.523.218,59 9.839.536,68 147.612,41 943.780,18 

Total 1.819.644,19 9.788.968,93 10.150.564,34 247.918,26 1.210.130,52 
 
 
A movimentação da Dívida Flutuante evidencia um saldo atual de R$ 1.210.130,52 sendo R$ 

57.889,72 de Restos a Pagar Processado, R$ 208.460,62 de Restos a Pagar Não Processado e R$ 

943.780,18 de Depósito/Consignações. 

 



O cancelamento de dívida proveniente de depósitos e consignações refere-se a saldos provenientes 

de valores inscritos em exercícios anteriores a 2014 na Conta Contábil 218810102001 (INSS – 

SERVIÇOS DE TERCEIROS) e Conta Contábil 21880102002 (INSS – SERVIDORES) que foram 

analisados pela Comissão constituída pela Portaria nº. 165/2018 no qual emitiu relatório 

recomendando o cancelamento dos débitos no total de R$ 147.612,41, por Decreto do Poder 

Executivo, devido a falhas de lançamentos contábeis e por prescrição de prazo. 

 
DOS LIMITES 

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/2000 ficaram garantidos recursos 

mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação 

mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se 

referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 

 

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações em Serviços Públicos de 
Saúde. 

Receita 
Realizada 

R$ 
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 3.488.556,38 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 274.134,07 
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI 395.326,23 
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.605.153,33 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.006.492,61 
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 36.522,91 
Dívida Ativa dos Impostos 122.289,93 
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 48.637,30 
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 48.470.159,02 
Cota-Parte FPM 22.344.467,69 
Cota-Parte ITR 19.086,54 
Cota-Parte IPVA 1.679.659,02 
Cota-Parte ICMS 22.537.071,97 
Cota-Parte ICMS/FUNDAP 1.447.123,62 
Cota-Parte IPI-Exportação 442.750,18 
Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 

51.958.715,40 

  
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.550.630,32 
   Atenção Básica 5.220.440,37 
   Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.163.763,18 
   Suporte Profilático e Terapêutico 689.559,13 



   Vigilância Sanitária 50.449,15 
   Outras Subfunções 8.426.418,49 
   (-) Despesas com Recursos Vinculados/Convênios 10.334.965,02 
  
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 11.215.665,30 
  
Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a 
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais. 

21,59% 

 

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio-ES, aplicou no exercício de 2019 o 

percentual de 21,59% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, de 

acordo com as informações enviadas ao SIOPS. 

 

APLICAÇÃO NA MANUTENÇAÕ E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Receitas para Apuração da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino. 

Receita Realizada 

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 3.488.556,38 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 274.134,07 
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI 395.326,23 
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.605.153,33 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.006.492,61 
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 36.522,91 
Dívida Ativa dos Impostos 122.289,93 
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 48.637,30 
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 50.405.932,51 
Cota-Parte FPM 24.280.241,18 
Cota-Parte ITR 19.086,54 
Cota-Parte IPVA 1.679.659,02 
Cota-Parte ICMS 22.537.071,97 
Cota-Parte ICMS/FUNDAP 1.447.123,62 
Cota-Parte IPI-Exportação 442.750,18 
Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino. 

53.894.488,89 

  
Transferências de Recursos do FUNDEB 15.972.390,21 
Aplicação Financeira do FUNDEB 13.382,68 
Soma 15.985.772,89 
  
Valor Efetivamente gastos com profissionais do Magistério em Efetivo 
Exercício 

10.620.947,51 

Percentual Efetivamente Aplicado com Profissionais do Magistério 66,44% 
  



Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE 16.023.064,12 
Percentual Efetivamente Aplicado na Educação (Art. 212 CF.). 29,73% 

 
Foi aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o percentual de 29,73% (vinte nove, 

vírgula setenta e três por cento) proveniente de Impostos, Transferências Constitucionais e Legais, 

ou seja, superior ao mínimo estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal. Com os 

profissionais do magistério em efetivo exercício de suas funções foram aplicados dos recursos 

provenientes do FUNDEB e das aplicações financeiras 66,44%, conforme evidenciados no anexo 

VIII RREO do 6º (sexto) bimestre de 2019. 

 

 
DESPESAS COM PESSOAL - CONSOLIDADO 
 

 
DESPESA COM PESSOAL 

Poder Executivo 
Exercício de 2019  

Poder Legislativo 
Exercício de 2019 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL 40.783.652,99 2.677.962,45 
Pessoal Ativo 39.075.606,04 2.677.962,45 
Pessoal Inativos e Pensionistas 1.708.046,95 0,00 
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do Art. 
18 da LRF) 

506.868,75 0,00 

(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) – 
(II) 

40.276.784,24 2.677.962,45 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 82.940.926,94 82.940.926,94 
PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL 
SOBRE A RCL 

48,56% 3,23% 

 
 
A Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, estabelece em seu artigo 20, inciso III, alínea 

“b,” que os gastos com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder em 54,00% (cinquenta e 

quatro por cento), entretanto o Executivo aplicou apenas 48,56% (quarenta e oito vírgula cinquenta e 

seis por cento) ficando abaixo do limite prudencial de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por 

cento), e do limite de alerta de 48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento), ou seja, ficou 

abaixo dos limites estabelecidos no artigo 20, III  “b” da Lei Complementar nº. 101/2000. 

 
O Poder Legislativo gastou com pessoal 3,32% (três vírgula vinte e três por cento) da Receita 

Corrente Líquida, cumprindo a norma contida no artigo 20, III, “a” da Lei Complementar nº. 

101/2000. 

 
LIMITES DO PODER LEGISLATIVO 



 
Receita Tributária e Transferências Constitucionais do 
Exercício Anterior 

Valor R$ % 

RECEITA TOTAL 49.438.438,58 
 

100 

Valor Orçado 3.600.000,00 7,28 
Valor Repassado na forma de Duodécimo 3.460.690,68 7,00 
Despesa Efetivamente Realizada pelo Poder Legislativo 3.369.179,11 6,81 

 
Foi repassado ao Poder Legislativo a importância de R$ 3.460.690,68 correspondente a 7,00% 

provenientes das receitas das tributárias e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e 

artigos 158 e 159 da Constituição Federal, arrecadadas no exercício anterior, conforme estabelecido 

no artigo 29-A da Constituição Federal e não sobre o valor fixado na Lei Orçamentária. Do total 

repassado a Câmara Municipal gastou R$ 3.369.179,11, ou seja, 6,81% do valor repassado e 

devolveu aos cofres da Prefeitura Municipal o montante de R$ 91.511,57. 

 
 
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO 
  

Repasse recebido do Poder Executivo Despesa com Folha de Pagamento % 
3.460.690,68 2.677.962,45 78,94% 

 
O montante da despesa com folha de pagamento foi da ordem de R$ 2.677.962,45, equivalendo a 

77,38% do total recebido do Poder Executivo, entretanto ao subtrair os encargos sociais e 

previdenciários patronais que totalizaram o montante de R$ 461.182,67, cumpriu o estabelecido no 

artigo 29-A, § 1º da Constituição Federal.  

 
Os recursos definidos pela EC 25/2000 foram repassados fielmente até o vigésimo dia do mês, de 

acordo com o estabelecido no Artigo 29-A, § 2º, “II”., conforme segue: 

 
Movimento Financeiro referente repasse de duodécimo â Câmara Municipal no exercício de 
2019. 
 

Data do Repasse Conta Bancária (Origem do 
Recurso) 

Valor (R$) 

17/01/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.240,12 
19/02/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.541,66 
19/03/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
17/04/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
17/05/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
18/06/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 



19/07/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
19/08/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
19/09/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
17/10/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
20/11/2019 C/C 2.886.612 – Banestes 288.390,89 
09/12/2019 C/C 2.886.612 - Banestes 288.390,89 

TOTAL 3.460.690,68 
 
  
EXECUÇÃO PATRIMONIAL  
 
A análise consiste em evidenciar a situação patrimonial do ente, ou seja, é possível conhecer 

qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos) e das obrigações 

(passivos), permitindo aferir desta forma a situação econômica e financeira do patrimônio público.  

 

A situação patrimonial do Município de Afonso Cláudio em 31/12/2019 está assim demonstrada: 

 
Especificação Valor R$ Especificação Valor R$ 

Ativo Circulante 26.357.169,04 Passivo Circulante 5.903.319,12 
Ativo Não Circulante 156.062.617,68 Passivo Não Circulante 27.291.473,16 
Patrimônio Líquido 149.145.482,87 
Total 182.419.786,72  182.340.275,15 

 
 
A movimentação registrada nas contas contábeis evidenciadas no Balanço Patrimonial entre o Ativo 

e o Passivo resultou no saldo patrimonial de R$ 149.145.482,87. 

 
RESULTADO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 
 
 

Especificação Valor R$ 
Ativo Financeiro 21.844.839,11 
Passivo Financeiro 1.201.257,82 
Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial 20.643.581,29 
Recursos Não Vinculados 4.944.244,61 
Recursos Vinculados 15.699.336,68 
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos 20.643.581,29 

 
O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta um 

Superávit Financeiro de R$ 20.643.581,29. 

 
 



GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTÁRIA  (LRF)  
 
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 
 
Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante 

total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para 

amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados 

e da realização de operações de crédito. 

 

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN, a Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) 

deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres 

financeiros). 

 

O Município de Afonso Cláudio registrou ao final do segundo semestre de 2019 uma dívida de R$ 

1.016.154,33, provenientes de parcelamento com o INSS no total de R$ 748.265,50 e com a 

inscrição de precatório no total de R$ 267.888,83, conforme evidenciado no Demonstrativo da Dívida 

Consolidada Líquida – Anexo II – Relatório Gestão Fiscal. 

 

Descrição Valor R$ 
Dívida Consolidada  1.016.154,33 
Deduções 21.466.032,97 
Dívida Consolidada Líquida (20.449.878,64) 
RCL 82.940.926,94 
% da DC sobre a RCL  1,23% 
% da DCL sobre a RCL (24,66) 

 
 
O Município registrou ainda outros passivos não integrantes da Dívida Consolidada, dos quais 

refere-se as provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo no montante de R$ 26.628.984,69 

apurados através de cálculo realizados pela empresa BRPREV Assessoria e Consultoria Atuarial 

Ltda, conforme solicitação nº.457/2019, autorização nº.448/2019 e dispensa nº.68/2019, os restos a 

pagar não processados R$ 199.587,92 e os depósitos/consignações R$ 948.159,82. 

 

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (LIMITE 16% RCL) 



Especificação Valor R$ 
Receita Corrente Líquida - RCL 82.940.926,94 
Montante global das Operações de Crédito  0,00 
% do montante global das Operações de Crédito sobre a RCL 0,00 

 

GARANTIAS CONCEDIDAS (LIMITE 22% RCL) 

Especificação Valor R$ 
Receita Corrente Líquida - RCL 82.940.926,94 
Montante global das Garantias concedidas  0,00 
% do montante global das Garantias concedidas sobre a RCL 0,00 

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (LIMITE 7% RCL) 

Especificação Valor R$ 
Receita Corrente Líquida - RCL 82.940.926,94 
Montante global das Operações de Crédito por antecipação de receitas 
orçamentárias - ARO 

0,00 

% do montante global das Operações de Crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias  sobre a RCL 

0,00 

 

 
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS PAGAR: 
 

Identificação dos Recursos Disp. de 
Caixa Bruto 

Restos a 
Pagar 

Liquidados e 
Não Pagos – 
Exerc. Ant. 

Restos a 
Pagar 

Liquidados 
e Não 

Pagos – Do 
Exerc. 

Restos a 
Pagar 

Empenhado
s e Não 

Liquidados 
Exerc. Ant 

Demais 
Obrigações 

Disp. de 
Caixa Líquida 

Antes da 
Insc. De 
RPNP 

 

Restos a 
Pagar Emp. 

e Não 
Liquidados 

no 
Exercício 

 
Recursos Vinculados 15.998.683,76 0,00 49.715,83 600,00 628.590,89 15.319.777,04 116.530,78 

Receita de Impostos e Tranf. de 
Impostos – Educação 

13.606,79 0,00 0,00 0,00 29.050,85 (15.444,06) 0,00 

Transferências do FUNDEB –(40%) 0,00 0,00 0,00 0,00 83.421,44 (83.421,44) 2.303,47 
Transferências do FUNDEB –(60%) 694.621,35 0,00 0,00 0,00 256.606,83 438.014,52 0,00 
Transferências do FNDE 1.183.061,36 0,00 0,00 0,00 6.749,56 1.176.311,80 359,31 
Outros Recursos Vinc. a Educação 609.857,59 0,00 0,94 0,00 9.054,61 600.802,04 0,00 
Transferências do FNAS 677.431,25 0,00 7.338,21 0,00 400,13 669.692,91 0,00 
Transferências do FEAS 513.777,17 0,00 325,89 0,00 0,00 513.451,28 49.640,00 
Outros Recursos Vinc. a Assist. 
Social 

15.223,39 0,00 8.061,65 600,00 339,25 6.222,49 0,00 

Transferências de Convênios da 
União 

287.467,39 0,00 0,00 0,00 0,00 287.467,39 0,00 

Transferências de Conv. Dos 
Estados 

605.802,09 0,00 0,00 0,00 0,00 605.802,09 0,00 

Outros Recursos Vinculados 6.132.007,46 0,00 15.040,59 0,00 0,00 6.116.966,87 62.232,84 
Receita de Impostos e Tranf. de 
Impostos – Saúde 

199.681,43 0,00 5.139,87 0,00 129.000,68 65.540,88 1.995,16 

Transf. Rec SUS – Bloco Custeio 1.939.375,59 0,00 13.808,68 0,00 113.967,54 1.811.599,37 0,00 
Transf. Rec SUS – Bloco 
Investimento 

1.716.904,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716.904,59 0,00 

Transf. Rec. SUS- Estadual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transf. de Convênios Vinc. a Saúde 42.037,69 0,00 0,00 0,00 0,00 42.037,69 0,00 
Outros Recursos Vinc. a Saúde 1.367.828,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.828,62 0,00 

Recursos Não Vinculados 5.520.745,87 0,00 8.173,89 0,00 315.189,29 5.197.382,69 73.584,44 
Recursos Ordinários 5.520.745,87 0,00 8.173,89 0,00 315.189,29 5.197.382,69 73.584,44 
TOTAL 21.519.429,63 0,00 57.889,72 600,00 943.780,18 20.517.159,73 190.115,22 



 
Após toda movimentação orçamentária e financeira realizada no decorrer do exercício de 2019, o 

Município registrou em 31/12/2019 uma disponibilidade financeira bruta de recursos vinculados da 

ordem de R$ 15.998.683,76 e de Não Vinculados da ordem de R$ 5.520.745,87, entretanto ao 

descontar as obrigações financeiras que somaram um total de R$ 1.002.269,90, apurou-se uma 

disponibilidade de caixa Líquida de R$ 20.517.159,73. De Restos a Pagar Não Processados 

inscritos no exercício corrente totalizou o montante de R$ 190.115,22 no qual está em conformidade 

com a Dívida Flutuante – Anexo XVII da Prestação de Contas Anual. 

 
Ao analisar individualmente cada recurso, ficou identificado uma deficiência financeira na fonte 

“receita de impostos e transferências de impostos da Educação no total de (R$ 15.444,06) e 

Transferência do FUNDEB 40% no total de (R$ 83.421,44). A princípio o Município estaria 

descumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº.101/2000, entretanto os recursos 

vinculados à Transferências do FUNDEB 60% totalizaram disponibilidade líquida de R$ 438.014,52, 

de modo que veio a suprir todo o déficit financeiro das fontes negativas supra citadas. 

 
 
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 
 
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  86.837.414,41 
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL  83.119.413,67 
  Despesas Pagas 82.809.060,83  
  Restos a Pagar Processados – Pagos 226.487,20  
  Restos a Pagar Não Processados - Pagos 83.865,64  
RESULTADO PRIMÁRIO  3.718.000,74 
RESULTADO NOMINAL  3.718.000,74 

 
ASPECTOS GERAIS 
 
PUBLIDADE 
 
Denota a necessidade de transparência dos atos praticados pela gestão pública, de modo cumprir o 

que preconiza a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso XXXIII, quando estabelece que “todos 

têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. A publicidade tende 

dar a necessária noção de transparência na condução da coisa pública exigida pela sociedade. 

 



O Município tem garantido a população o acesso as informações, através do site e Mural da 

Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Jornais e Emissoras de Rádio sediada na 

cidade de Afonso Cláudio, do qual foi gasto com publicidade o montante de R$ 59.905,56. 

 
RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIPÇOS DE MÍDIA 
 

Documento Credor Histórico Valor 
Pregão nº.25/2018 - Ata de 
Registro de Preço nº. 
160/2018 

RÁDIO MAIS FM 88 
LTDA 

Serviços de Mídia Falada p/ 
divulgação de notícias de interesse da 
Municipalidade. 

38.625,00 

Pregão nº.25/2018 - Ata de 
Registro de Preço nº. 
161/2018 

SUPER RÁDIO DM 
LTDA 

Serviços de Mídia Falada p/ 
divulgação de notícias de interesse da 
Municipalidade. 

4.929,15 

Pregão nº.43/2018 - Ata de 
Registro de Preço nº. 
120/2018 

SUPER RÁDIO DM 
LTGDA 

Serviços de Mídia Falada p/ 
divulgação de notícias de interesse da 
Municipalidade. 

6.171,00 

Solicitação nº. 01/2019 – 
Proc. nº.693/19 e 
Solicitação nº.37/2019 – 
Proc.10532/2019 

DIO – 
DEPARTAMENTO DE 
IMPRENSA OFICIAL 

Publicação de notas de interesse do 
Município. 

10.180,06 

 
 
PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS 
 
O Município de Afonso Cláudio-Es, não efetivou nenhum pagamento referente a precatórios, visto 

que não houve precatórios inscritos para o exercício financeiro de 2019, conforme dispõe o artigo 

100 da Constituição Federal, entretanto realizou vários pagamentos provenientes de sentenças 

judiciais, mediante processos despachados pela Procuradoria Municipal acordando pela quitação do 

débito. 

 

Segue abaixo a relação dos processos cujo os pagamentos foram efetuados 
 

Processo Credor Histórico Valor 
0479213-18-2005.8.08.0001 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 193,67 
0000046/2019 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 2.117,18 
0002624-69.2019.8.08.0001 Tribunal de Justiça do ES Despesas Processuais 81,43 
05000077320178080001 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 162,86 
001.10.0000439-7 David Francisco de Paulo Cumprimento de Decisão 

Judicial 
898,20 

001.09.000904-2 Marilza Barcellos Rosa 
Belo 

Ação Judicial Indenizatória 332,67 

0001171-97.2017.8.08.0001 Tribunal de Justiça do ES Honorários Periciais 5.588,80 
001.10.0000439-7 David Francisco de Paulo Ação Judicial Indenizatória 1.197,60 
001.09.000904-2 Marilza Barcellos Rosa 

Belo 
Ação Judicial Indenizatória 2.661,36 



50000651520178080001 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 338,06 
0000925-92.2017.5.17.0101 Sindicato Estadual dos 

Agentes Comunitários de 
Saúde e Endemias do ES 

Pagatº de despesa com 
requisição de pequeno valor. 

4.903,31 

0003575-63.2013.8.08.001 Belarmino Petter Ação Judicial Indenizatória 17.500,00 
0003643-52.2009.8.08.0001 Alessandra Falqueto 

Ramos 
Honorários Advocatícios 2.627,56 

0003643-52.2009.8.08.0001 Dyesca Pagotto Meira Honorários Advocatícios 262,76 
0001284-51.2017.8.08.0001 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 307,16 
50000182520198080016 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 81,43 
50000686720178080001 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 81,43 
5000053-98.2017.8.08.0001 e 
5000075-59.2017.8.08.0001 

Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 162,86 

0003643-52.2009.8.08.0001 Tribunal de Justiça do ES Custas Processuais 256,63 
TOTAL   39.754,97 

 
 

CONFORMIDADE CONTÁBIL 
 
A análise tem por objetivo trazer transparência e verificar o resultado das movimentações contábeis 

realizadas no exercício de 2019 frente às demonstrações contábeis integrante da PCA 2019, 

conforme segue: 

 
Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos Restos a Pagar Processados. 
 
Balanço Financeiro (a) 57.889,72 
Balanço Orçamentário (b) 57.889,72 
Divergência (a-b) 0,00 

 
Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos Restos a Pagar Não Processados. 
 
Balanço Financeiro (a) 198.987,92 
Balanço Orçamentário (b) 198.987,92 
Divergência (a-b) 0,00 

 
Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação á Receita Orçamentária 
 
Balanço Financeiro (a) 87.238.694,62 
Balanço Orçamentário (b) 87.238.694,62 
Divergência (a-b) 0,00 

 
Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação a Despesa Orçamentária  
 
Balanço Financeiro (a) 83.418.924,80 
Balanço Orçamentário (b) 83.418.924,80 
Divergência (a-b) 0,00 



 
Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da Conta Caixa e 
Equivalente de Caixa. 
 
Balanço Financeiro (a) 21.523.922,69 
Balanço Patrimonial (b) 21.523.922,69 
Divergência (a-b) 0,00 

 
Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado 
patrimonial. 
 
Demonstração das Variações Patrimoniais (a) 19.308.192,84 
Balanço Patrimonial (b) 19.308.192,84 
Divergência (a-b) 0,00 

 
Total dos saldos credores e dos saldos devedores 
 
Saldos Devedores - (a) 299.637.271,90 
Ativo (Balanço Patrimonial) - I 182.419.786,72 
Variações Patrimoniais Diminutivas - II 117.217.485,18 
Saldos Credores – (b) 299.557.760,33 
Passivo (Balanço Patrimonial) – I 182.340.275,15 
Resultado do Exercício 19.308.192,84 
Variações Patrimoniais Aumentativas - II 97.909.292,34 
Divergência (c) = (a-b) 79.511,57 

 
Despesa executada em relação à Receita realizada 
 
Despesas Empenhadas (a) 83.418.924,80 
Receitas Realizadas (b) 87.238.694,62 
Saldo de Execução (a-b) 3.819.769,82 

 
Outras Informações Complementares 
 
Créditos Adicionais abertos no Exercício por Superávit Financeiro do 
Exercício Anterior 

8.557.227,70 

Créditos Adicionais abertos no Exercício por Recursos de Convênios 605.373,54 
 
 
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Edélio Francisco 
Guedes, gestor da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao exercício de 2019. 

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, a prática de 



atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e 
economicidade na gestão dos recursos públicos. 

A responsabilidade do Controle Interno reside no acompanhamento dos trabalhos administrativos 
executados, para observância dos princípios de controle interno nos diversos sistemas, a análise do 
controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos. 
 
2.1 Ressalvas: 

A Unidade Central de Controle Interno, emite opinião de que as peças que integram a Prestação de 
Contas Anual, referente ao exercício de 2019, mostram-se adequadas com ressalvas, tendo em 
vista os motivos abaixo: 

- Não verificação de todos os pontos de controle sugeridos pelo Tribunal de Contas do Espírito 
Santo constantes na tabela Referencial 1, anexo III, da IN TC 043/2017. Foram transportados para a 
tabela acima, apenas os itens analisados. 

- Constatação de “Achados” em desconformidade com as normas apontadas em determinados 
pontos de controle - Tabela do item 1, conforme consta em “Constatações e Proposições”. 
Entretanto, foram feitas as devidas recomendações, orientações e proposições, encaminhadas aos 
responsáveis, para adoção de providencias para sua efetiva correção, sendo objeto de 
acompanhamento desta UCCI. 

- Nos exercícios anteriores não possuíamos contabilista em nosso quadro, motivo pelo qual 
recomendamos a convocação de servidor do concurso com habilitação profissional contábil, visando 
manter mais de uma especialidade com vistas ao montante, complexidade e extensa demanda 
contábil nos pontos de controle trazidos na IN n° 43/2017. Assim, apenas no início do exercício de 
2020 foi nomeada, através do Decreto nº 015/2020, Auditora Interna para agregar e somar esforços 
na análise e elaboração dos Relatórios, ficando responsável pela apreciação e manifestação quanto 
a as demonstrações contábeis e balanços na PCA 2019, com base nas informações reunidas e 
disponibilizadas pelo servidor Assessor Contábil, nomeado como responsável no exercício anterior, 
através do Decreto nº 064/2019. Entretanto, diante da notória gravidade da disseminação do 
COVID-19, foram adotadas medidas excepcionais, que restringiram as atividades da Administração, 
afastando os profissionais do grupo de risco e realizando revezamento de servidores para evitar 
aglomerações o que dificultou a finalização das verificações e obtenção de retornos de solicitações 
realizadas. Nesse contexto, surgiu a necessidade também da nomeação da Auditora Interna 
Contábil Sra. Lorena A. Barbosa Wolfgramm Sobreiro, para colaborar no Setor de Contabilidade, 
tendo em vista que a Contadora Municipal, foi enquadrada no grupo de risco, o que retardou ainda 
mais o término dos trabalhos e afetou a análise dos demais itens. 

Cumpre ressaltar ainda, que a Sra. Simoni Altafim Lopes Tristão, Controladora Interna Municipal em 
atividade no exercício de 2019, cargo de provimento em comissão, mas pertencente ao quadro 
efetivo municipal, conforme exigência os art. 4° e 5° da Lei n° 1.985/2012, responsável por conduzir 
os trabalhos no exercício em análise, se afastou das atividades por razão de licença maternidade a 



partir do dia 21 de janeiro de 2020, sendo substituída pela Auditora Pública Interna, Sra. Mayara 
Moreira Campos Silva Brandão, no exercício de suas atribuições pelo período, conforme Decreto 
048/2020.  

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

 
 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO 
Controlador Geral/ Responsável pela UCCI 

 
 

 

 


