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TABELA 6

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTA ANUAL DE GOVERNO – MUNICÍPIO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Entidade: Município de Afonso Cláudio

Gestor responsável: Edélio Francisco Guedes

Exercício: 2018

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.

No exercício em analise, foi necessário alterar o planejamento, que era focado em outros sistemas que
demonstravam maiores riscos, entretanto devido a implementação da Instrução Normativa TC n° 43/2017, foi
necessário a alteração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna 2018, Decreto nº 540/2017, publicado em
dezembro/2017, pelo Decreto n° 149/2018, considerando a extensa lista de exigências do TCEES, na Tabela
Referencial I, do Anexo III, que nos condicionou a avaliar os Sistemas ali definidos e sobrecarregou nosso
setor, dificultando a realização de auditorias nos demais sistemas.

Dessa forma, oportuno se torna dizer que foram transportados para a tabela apenas os itens avaliados, sendo
alguns analisados como auditoria e a maioria como análises de conformidade.

Apesar das atuais servidoras possuírem competência técnica, entendemos que a quantidade de integrantes é
insuficiente para tamanha demanda. Além disso, recorrentemente enfrentamos a demora no fornecimento ao
acesso aos documentos e informações solicitadas, indisposição para adequação as recomendações emitidas,
sendo necessário um intenso trabalho de valorização, conscientização e visibilidade, por meio de publicações
no site da Prefeitura e redes sociais, reuniões expositivas, e disponibilização de apoio significativo as demais
Secretarias, vislumbrando transformar essa realidade.

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.

Cheques:
017131
017167
017235
017302
017354
017425
017426
017583
017584
017661
017662

RB
000004
000005
000013
000014
000023
000024
000035

O Poder Executivo
efetuou todos os
repasses
financeiros ao
Poder Legislativo
até o dia 20 de cada
mês, conforme
abaixo:

JAN 18/01/2018
R$ 262.500,00
(017131)

FEV 19/02/2018
R$ 262.500,00

(017167 )

MAR 15/03/2018
R$ 262.500,00

(017235)

ABR 19/04/2018
R$ 262.500,00

(017302)

MAI 18/05/2018
R$ 262.500,00

(017354)

JUN 13/06/2018
R$ 262.500,00
(017425 - 017426)

JUL 19/07/2018
R$ 262.500,00



(017583 - 017584)

AGO 17/08/2018
R$ 262.500,00

(017661 - 017662)

SET 18/09/2018
R$ 262.500,00
(000004 - 000005)

OUT 19/10/2018
R$ 262.500,00

(000013 - 000014)

NOV 14/11/2018
R$ 262.500,00

(000023- 000024)

DEZ 14/12/2018
R$ 262.500,00
(000035)

Totalizando o
montante no
exercício de R$
3.150,000,00 (Três
milhões, cento e
cinquenta mil
reais).

1.2. Gestão Previdenciária

1.2.13
Equilíbrio
Financeiro e
Atuarial

Termo de
Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado
sob o n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de
Empenho
000185/2019.

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 2018,
aposentadorias e
pensões
pertinentes à
previdência
municipal.

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

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social.

1.2.14

Equilíbrio
financeiro e atuarial

Plano de
Equacionamento.

Termo de
Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado
sob o n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de
Empenho
000185/2019.

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

Avaliar, nos institutos próprios
de previdência social onde for
verificado desequilíbrio
financeiro e
atuarial, se estão sendo
instituídas
medidas com vistas ao
reequilíbrio
do regime próprio de
previdência.

Balancete de
Despesa
(BALEXOD)

Verificou-se que no
Balancete de
Despesa que o
município
empenhou,
liquidou e pagou
em 2018,
aposentadorias e
pensões
pertinentes à
previdência
municipal.

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

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social.

1.3. Gestão Patrimonial



1.3.6

Dívida  ativa  e
demais
créditos  tributários

cobrança regular

Reuniões
internas - OF.
UCCI N°
0151/2018 -
005936/2018;
OF. UCCI N°
0207/2018 -
009821/2018

Reuniões
externas no
TCEES;

OF. UCCI N°
040/2018 -

OF. UCCI N°
057/2018 -

OF. SMF N°
0127/2018 -

OF. UCCI N°
0143/2018 -

OF UCCI N°
151/2018 -

OF UCCI N°
207/2018 -

OF UCCI N°
030/2019.

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.

Auditoria
Interna em
Requisição de
Parcelamentos
e Cobrança
Administrativa
- Ordem de
Serviço SCI n°
002/2018 - de
acompanhame
nto
subseqüente
ao processo
06082/206-2,
da Fiscalização-
Auditoria
Externa
Temática de
Receitas
Públicas do
Tribunal de
Contas do
Estado do
Espírito Santo,
conforme
Termo de
Notificação do
TCEES
01216/2017-4,
bem como o
Plano de Ação
protocolado
sob nº
16375/2017-4
no TCEES.

Atos
Recomendatórios
da UCCI.

Auditoria Interna
de
Acompanhamento
Subseqüente.

Convênio 001/2019
Instituto de Estudos
de Protesto de
Títulos Do Brasil
IEPTB Seção
Espírito Santo.

OF.  010/2019 do
Setor de
Tributação.

1.3.7

Obrigações
contraídas  no
último ano de
mandato

O exercício de
2018
representa o
segundo 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 2018
representa o
segundo ano de
mandato do titular
do Poder Executivo.

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

Em
conformidade
Relatório SIOPE.

Anexo 8 RREO
Educação.

O Município de
Afonso Cláudio-ES
aplicou em
Educação no
exercício de 2018 o
percentual de
31,80% resultante



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.

Setor de
Contabilidade.

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
ADCT.

Avaliar se foram destinados,
no mínimo, 60% dos recursos
do FUNDEB ao pagamento
dos profissionais do
magistério da educação
básica em efetivo exercício.

Anexo 8 RREO
Educação.

O Município de
Afonso Cláudio-ES
aplicou em
Educação no
exercício de 2018
com pagamento
dos profissionais do
magistério em
efetivo exercício o
percentual de
77,23% 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.

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
2017 o percentual
de 23,90%
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
fins de aplicação.

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

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
48,07% do Poder
Executivo.

1.4.7
Despesas com
pessoal limite

RGF do 1° e 2º
Semestre de
2018.

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%
(cinqüenta e
quatro) para o
executivo.

Foram gastos com
pessoal pelo
Município de
Afonso Cláudio-ES
no exercício de
2018 o percentual
de 48,07%
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 2018
representa o
segundo ano de
mandato do titular
do Poder Executivo.

1.4.10

Despesas com
pessoal limite
prudencial
vedações

RGF do 1° e 2º
Semestres de
2018.

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 do 1° e 2º
Semestres de
2018.

Foram gastos com
pessoal pelo
Município de
Afonso Cláudio-ES
no exercício de
2018 o
percentual de
48,07%, 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).

1.4.11

Despesas com
pessoal
extrapolação do
limite
providências
medida de
contenção

RGF - Relatório
de Gestão Fiscal
- ANEXO I.
Demonstrativos.

OF. UCCI
205/2018 e
206/2018.

LC
101/2000
, art. 23
c/c
CRFB/88,
art. 169,
§§ 3º e
4º.

Avaliar se as despesas totais
com pessoal ultrapassaram o
limite estabelecido  no artigo
20 da LRF e, no caso de
ocorrência, se as medidas
saneadoras previstas no
artigo 23 ( e 169, §§ 3º e 4º
da CF88)  foram adotadas.

RGF - ANEXO I.
Demonstrativos.

Expedimos o OF.
UCCI 205/2018,
orientando que
tivessem cautela,
no intuito de evitar
atingir os limites
legais, dessa forma,
no exercício de
2018, foram
cumpridos os
limites legais, não
foi tomada
nenhuma medida
saneadora.

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  os
dispositivos contidos no § 2o
do artigo 29-A da CRFB/88.

Apuração das
bases
referenciais do
Duodécimo do
Legislativo para o
Exercício de
2018.
Em análise de
cálculo do
balancete, a
Receita

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



Tributária
(Impostos e
Taxas), somada
as Receitas de
Transferências
(Constitucionais
e Legais) do
exercício
anterior, para
cálculo do
percentual.

atingiu o montante
de R$ 3.150.000,00
(Três milhões,
cento e cinqüenta
mil reais).

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

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
2018.

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.

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.

LDO 2018 Lei
2.216/2017.

LDO 2019 Lei
2.256/2018.

PPA 2014-2017
Lei 2.052/2013.

PPA 2018-2021 -
Lei  2.224/2017.

CRFB/88,
art. 165,
§ 1º.

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

LDO 2018 Lei
2.216/2017

LDO 2019 Lei
2.256/2018.

PPA 2014-2017
Lei 2.052/2013

PPA 2018-2021 -
Lei  2.224/2017.

Há inconsistências
na
compatibilidade
entre a LDO e o
PPA. A LDO está
compatível de
forma sintética,
não sendo
possível detalhar
as especificações
devido aos
entraves do
sistema de acordo
com o Setor de
Contabilidade.



2.1.2
LDO limitação de
empenho.

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.

LDO 2018 Lei
2.216/2017.

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 2018 Lei
2.216/2017.

Art. 8 da LDO
2018 Lei
2.216/2017.

2.1.3

LDO controle de
custos e avaliação
de resultados de
programas.

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.

LDO 2018 Lei
2.216/2017.

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 2018 Lei
2.216/2017.

Art. 25 e 26 da
LDO 2018 Lei
2.216/2017.

2.1.5

LDO Anexo de
Metas
Fiscais
abrangência

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.
LDO 2018 Lei
2.216/2017.

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 2018 Lei
2.216/2017.

Evidenciados nos
Demonstrativos I,
II e III da LDO - Lei
nº.2.216/2017.

2.1.6
LDO Anexo de
Metas
Fiscais conteúdo.

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.
LDO 2018 Lei
2.216/2017.

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 2018 Lei
2.216/2017.

O demonstrativo
de Metas Fiscais,
integrante da LDO
está de acordo
com o Manual de
Demonstrativos
Fiscais editado
pela STN,
publicado na sua
8ª Edição, válido
para o exercício
de 2018.

2.1.7

LDO Anexo de
Riscos
Fiscais
abrangência.

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.
LDO 2018 Lei
2.216/2017.

Demonstrativo
de Riscos Fiscais

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

LDO 2018 Lei
2.216/2017.
Demonstrativo de
Riscos Fiscais e
Providências.

O anexo
Demonstrativo de
Riscos Fiscais e
Providências é
parte integrante
da LDO (Lei nº.
2.216/2017), com
identificação dos
riscos e indicação



e Providências. e riscos se concretizassem. de providências.

2.1.8
LDO Anexo de
Riscos
Fiscais conteúdo.

LC 101/2000, Lei
de
Responsabilidad
e Fiscal.
LDO 2018 Lei
2.216/2017.

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 2018 Lei
2.216/2017.
Demonstrativo de
Riscos Fiscais e
Providências.

O demonstrativos
de Riscos Fiscais e
Providências,
integrante da LDO
está de acordo
com o Manual de
Demonstrativos
Fiscais editado
pela STN,
publicado na sua
8ª Edição, válido
para o exercício
de 2018

2.1.9

Programação
orçamentária
disponibilização de
estudos e
estimativas de
receitas.

Atos
Administrativos.

OF UCCI N°
113/2018

OF. UCCI N°
163/2018

LOA 2018 - Lei
2.231/2017

LOA 2019 - Lei
2.266/2018.

LC
101/2000
, art. 12,
§ 3º.

Avaliar se o Poder Executivo
colocou à disposição dos
demais Poderes e do
Ministério Público, no mínimo
trinta dias antes do prazo final
para encaminhamento de
suas propostas
orçamentárias, os estudos e
as estimativas das receitas
para o exercício subseqüente,
inclusive da corrente líquida,
e as respectivas memórias de
cálculo.

Mensagem de Lei
nº 025/2017 e
023/2018.

Atos
Administrativos
Recomendatórios.

O Projeto de Lei
Orçamentária
(LOA) Mensagem
nº 025/2017 e
023/2018.

2.1.10

LOA
compatibilidade
com a LDO e com
o Plano Plurianual.

Conformidade de
verificação
documental na
legislação
orçamentária
municipal (PPA
2014-2017 Lei
2.052/2013.
LDO 2018 Lei
2.216/2017. LOA
2018 Lei
2.231/2017).
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 2017.

PPA 2014-2017
Lei 2.052/2013.
LDO 2018 Lei
2.216/2017.
LOA 2018 Lei
2.231/2017.

2.1.11

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

LDO 2018 Lei
2.216/2017.
LOA 2018 Lei
2.231/2017.

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 2017.

LDO 2018 Lei
2.216/2017.
LOA 2018 Lei
2.231/2017.
Anexo de Metas
Fiscais.

2.1.12 LOA LOA 2018 Lei CRFB/88, Avaliar se o demonstrativo Lei Orçamentária LOA 2018 Lei



demonstrativo dos
efeitos da renúncia
de receita.

2.231/2017. art. 165,
§ 6º, c/c
LC
101/2000
, art. 5º,
inciso II.

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.

Anual 2017. 2.231/2017.

2.1.13
LOA reserva de
contingência.

LOA 2018 Lei
2.231/2017.

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 2018 Lei
2.231/2017.

Previsto no Art.
11, §1º e § 2º, da
Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº.
2.216/2017.
Orçado na LOA p/
o exercício de
2018, sob a
classificação
funcional
programática
9999.9999999999
.999 - Valor R$
740.000,00.

2.1.14

LOA previsão de
recursos para
pagamento de
precatórios.

LDO 2018 Lei
2.216/2017.
LOA 2018 Lei
2.231/2017.

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
2.216/2017 - Art.
35

Fixado na LOA
2018 - Lei
2.231/2017-
Funcional
Programática:
0301.0209200006
2.010-
33909100000-
Sentenças
Judiciais - Orçado
R$1.850.000,00.

LDO 2019 - Lei
2.256/2018- Art.
37

Não previsto na
LOA 2019.



2.1.15
LOA vinculação
de recursos.

Verificação
documental na
LOA 2018 Lei
2.231/2017.

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
2018 Lei
2.231/2017.

2.1.16

LOA
programação
financeira e
cronograma de
desembolso.

Atos do Poder
Executivo:

OF. UCCI N°
113/2018.

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.

Inexistência de
registros quanto
programação
financeira e o
cronograma de
execução mensal
de desembolso.

2.1.17
Transparência na
gestão

Atos do Poder
Executivo.

OF. UCCI N°
113/2018.

OF. UCCI N°
163/2018.

OF. UCCI N°
258/2018.

Reuniões
Internas.

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°
113/2018.

OF. UCCI N°
163/2018.

OF. UCCI N°
258/2018.

Reuniões Internas.

Foram realizadas
audiências
públicas somente
na elaboração do
PPA 2018-2021.
Quanto a
elaboração do
LOA e LDO não
foram realizadas
nenhuma
audiência pública
com entidades
representativas
da sociedade, não
observando as
diversas
recomendações
da UCCI.

2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária



2.2.1

Anexo de Metas
Fiscais
cumprimento de
metas fiscais.

Relatório
Resumido de
Execução
Orçamentária
RREO.
Lei de Diretrizes
Orçamentária nº.
2.216/2017.

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 subseqüentes.

Relatório
Resumido de
Execução
Orçamentária
RREO.
Disposto no Art.
10 da Lei de
Diretrizes
Orçamentária nº.
2.216/2017.

Disposto no Art.
8° da Lei de
Diretrizes
Orçamentária nº.
2.216/2017. O
Município
superou a meta
bimestral de
arrecadação.

Valor Previsto de
Arrecadação: R$
75.958.250,00.
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 2018 Lei
2.231/2017.

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 2018 Lei
2.231/2017.

Foram previsto 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 foi realizado
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 2018.



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 foi realizado
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 foi concedido
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 sócio-econômico,
atenderem às justificativas
apresentadas  para  sua
concessão,  as  metas
resultados esperados
consignados  nas  leis  que
autorizaram os incentivos,
bem como, se atenderam  os
princípios  aplicáveis  à
administração  pública
consagrados  no artigo 37 da
CRFB/88.

Legislação
Municipal.

Sistema de
Software.

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

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 houve
incentivo fiscal
por parte da
Administração
Municipal no
exercício
financeiro de
2018.



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
conseqüente 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
selecionados 9
situações em que
houve aumento
da despesa.
Nestes
verificamos que
foram
devidamente
acompanhados de
impacto
orçamentário-
financeiro.

2.2.13

Créditos
adicionais
autorização
legislativa para
abertura

Lei 2.263/2018.

LOA 2018 Lei
2.231/2017.

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.

Lei 2.263/2018.

LOA 2018 Lei
2.231/2017.

Todo crédito
suplementar
aberto no
exercício de 2018
está autorizado
por Lei - Lei
2.231/2017 (LOA)
e  Lei 2.263/2018.
.

2.2.14

Créditos
adicionais
decreto
executivo

Portal da
Transparência.

Decretos:
001/2018
068/2018
094/2018
115/2018
130/2018
137/2018
138/2018
163/2018
161/2018
175/2018
183/2018
194/2018
195/2018
190/2018
202/2018
208/2018
229/2018
235/2018
246/2018
247/2018
250/2018
263/2018
266/2018
268/2018

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:
001/2018
068/2018
094/2018
115/2018
130/2018
137/2018
138/2018
163/2018
161/2018
175/2018
183/2018
194/2018
195/2018
190/2018
202/2018
208/2018
229/2018
235/2018
246/2018
247/2018
250/2018
263/2018
266/2018
268/2018

Em analise no
sistema
verificamos que a
maioria dos
créditos
suplementares
foram realizados
por Decreto do
Poder  Executivo.

Entretanto,
verifica-se que
alguns créditos,
foram abertos
através de
Portaria.



269/2018
275/2018
270/2018
292/2018
304/2018
308/2018
309/2018
311/2018
312/2018
323/2018

Portarias:
001/2018
024/2018
049/2018
061/2018
094/2018
119/2018
136/2018
160/2018
183/2018
200/2018
216/2018

269/2018
275/2018
270/2018
292/2018
304/2018
308/2018
309/2018
311/2018
312/2018
323/2018

Portarias:
001/2018
024/2018
049/2018
061/2018
094/2018
119/2018
136/2018
160/2018
183/2018
200/2018
216/2018

2.2.15

Créditos
orçamentários

transposição,
remanejamento
e transferências

LDO 2018 Lei
2.216/2017

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 2018 Lei
2.216/2017

LDO 2019 Lei
2.256/2018

Autorizado pela
Lei 2.216/2017
LDO 2018 - Art.
23, parágrafo
único e pela LDO
2019 Lei
2.256/2018, Art.
25, parágrafo
único.

2.2.16

Autorização
orçamentária
para cobertura
de déficit

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.

Não foi efetuado
nenhum repasse
financeiro a
empresas,
fundações e
fundos para suprir
necessidades ou
cobrir déficit no
exercício de 2018
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.

Houve a
instituição do
Fundo de
Educação no
exercício de 2018
por parte do
Poder Executivo,
precedida por
autorização



legislativa pela Lei
Municipal n°
2.248/2018.

Conforme o
Parágrafo Único
do art. 3°, o
orçamento do
Fundo Municipal
de Educação -
FME, integra  o
orçamento geral
do Município e de
acordo com o art
9°, a
contabilidade do
Fundo obedecerá
às normas
brasileiras de
contabilidade e
todos os
relatórios gerados
para sua gestão
integrará a
contabilidade
geral do
Município.

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 2018.

2.2.21

Transparência na
gestão
instrumentos  de
planejamento  e
demonstrativos

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,

Portal da
Transparência.

A divulgação dois
instrumentos de
planejamento
(PPA, LOA e LDO)
, os balancetes



fiscais. 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.

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.

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 dado ampla
divulgação
orçamentária e
financeira por
meio do site de
transparência
pública, em
tempo real, de
forma automática
e manual.

2.2.23

Transparência na
gestão
prestação de
contas.

OF. GP nº.
137/2018.

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.

Ofício OF. GP nº.
137/2018
expedido à
Câmara Municipal.

A PCA de 2017 foi
encaminhada a
Câmara Municipal
de Afonso
Cláudio-Es,
através do ofício
OF. GP nº.
137/2018,
protocolo 308, no
dia 02/04/2018,
bem como se
encontra a
disposição no
setor de
contabilidade e
no Controle
Interno a
qualquer cidadão
ou instituição da
sociedade, bem
como no Portal da
Transparência.



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.

LDO 2018 Lei
2.216/2017.
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. 08 LDO 2018
Lei 2.216/2017.

Atos
Administrativos.

Disposto no
Artigo 8º da LDO
2018 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

Lei
4.320/196
4,  art. 85.
LC

Verificar se os demonstrativos
contábeis consolidam  a
execução  orçamentária,
financeira  e  patrimonial  das

Balanço
Patrimonial -
Anexo XIV e
Balanço

Os anexos
integrantes da
Prestação de
Contas evidencia a



Financeiro -
Anexo XIII.

101/2000,
arts. 50 e
51.
Portarias
STN nº 72
e
437/2012.

unidades gestoras  que
integram  o  ente  da
federação, inclusive estatais
dependentes e consórcios
públicos.

Financeiro -
Anexo XIII.

consolidação das
unidades gestoras.

2.3.4

Dívida ativa e
demais créditos
tributários
cancelamento

Anexo III - B
DEMDATA

Sistema do
Tribunal de
Justiça do
Estado do
Espírito Santo.

CRFB/88,
art. 37 c/c
LC
101/2000,
art. 11.

Avaliar se houve
comprovação do fato
motivador para o
cancelamento de dívida ativa
e/ou demais créditos
tributários, se houve previsão
legal para a prática desses
atos e se o impacto
econômico-financeiro não
comprometeu metas de
resultados previstas na LDO.

Anexo III - B
DEMDATA

Processo :
001.09.000271-6
001.09.000514-9
001.09.000611-3
001.09.000871-3
001.09.000613-9
001.09.000615-4
001.09.000413-4
001.09.000431-6
001.05.000480-1
001.09.000525-5

Sistema do
Tribunal de
Justiça do Estado
do Espírito
Santo.

No total de 2751,
cancelamento de
dívida ativa e/ou
demais créditos
tributários, no valor
total de
R$339.235,78,
selecionamos 10
amostras:

Processo :
001.09.000271-6
001.09.000514-9
001.09.000611-3
001.09.000871-3
001.09.000613-9
001.09.000615-4
001.09.000413-4
001.09.000431-6
001.05.000480-1
001.09.000525-5

Dentre as amostras
selecionadas
aleatoriamente
todas tiveram como
fato motivador a
prescrição do
crédito tributário
exeqüendo, e
tiveram parecer
jurídico.

Observa-se
superficialmente
que não
comprometeram
metas de
resultados previstas
na LDO, pois
tiveram bom
resultados no
exercício de 2018.

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.

Os precatórios
previstos 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

Arquivo
Sistema de
software.

A Dívida Pública
não ultrapassou o
limite.



inciso I, do artigo 4º, está sendo
aplicada a partir do exercício
que ocorreu o
descumprimento.

2.4.6

Operação  de
crédito
instituição
financeira
controlada.

Sistema de
software.
Anexo IV RGF.

LC
101/2000,
art. 36.

Avaliar se  o  Estado/Município
realizou
operação  de  crédito  com
instituição
financeira estatal sob seu
controle,  na
qualidade de beneficiário do
empréstimo.

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

O Município não
realizou Operação
de Crédito.

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,

Avaliar se o comprometimento
anual com amortizações, juros e
demais encargos da dívida
consolidada,  inclusive relativos
a valores a desembolsar de

RGF -Relatório
de Gestão
Fiscal 1° e 2°

O Município não
realizou Operação
de Crédito.



inciso II. operações de crédito já
contratadas e a contratar, não
excedeu a 11,5% (onze inteiros
e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida.

Semestre.

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

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

Base de Calculo

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.

Relação das
aposentadorias
e Pensões -
Dez 2018.

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, porém
verifica-se a
necessidade de
atualizar
anualmente.

2.5.9

Disponibilização do
registro
individualizado ao
segurado

Sistema de
software do
Departamento
de Recursos
Humanos.

Relação das
aposentadorias
e Pensões -
Dez 2018.

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

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
municipais e
pensionistas do
extinto  Instituto de
Assistência dos



Servidores de
Afonso Cláudio
IASAF, mantendo
registro
individualizado
contendo
informações
mínimas, e se
encontram
disponíveis aos
seus segurados.

2.5.17
Avaliação atuarial
Inicial.

Termo de
Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado
sob o n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de
Empenho
000185/2019.

Art. 40 da
CF/88, Lei
9.717/199
8, 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.

Balancete de
Despesa
(BALEXOD)

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

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social.

2.5.26 Censo Atuarial

Termo de
Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado
sob o n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Lei

Federal

10.887/20

04, art. 3º.

Portaria

MPS

403/2008,

art.12.

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 dados adequada.

Art. 8° do
Decreto nº
487/2017.

Censo 2017.

O município não

possui atualmente

RPPS, entretanto

arca com despesas

previdenciárias

pertinentes à

servidores

municipais do

extinto  Instituto de

Assistência dos

Servidores de



Autorização de
Empenho
000185/2019.

Art. 8° do

Decreto nº

487/2017.

(Censo)

Afonso Cláudio

IASAF, conforme

disposto na Lei

1.528/1999,

momento em que

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social,

que foram

convocados para o

Censo 2017.

2.5.27
Hipóteses Atuariais
- Definição

Termo de
Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado
sob o n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de
Empenho
000185/2019.

Art. 40 da
CF/88, Lei
9.717/199
8, art. 1º,
inciso I e
art. 69 da
LRF.
Portaria
MPS 403,
de 10 de
Dezembro
de 2008,
art. 5º.

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

Balancete de
Despesa
(BALEXOD)

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

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social.

Não foram

verificadas se estão

sendo eleitas as

hipóteses

biométricas,

demográficas,

econômicas e

financeiras mais

adequadas às

características da

massa de segurado

e de seus

dependentes, pois

não há

compromissos



futuros do RPPS,

pois  atualmente

possuímos o

Regime Geral de

Previdência Social.

2.5.28
Hipóteses Atuariais

Eleição conjunta

Termo de
Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado
sob o n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de
Empenho
000185/2019.

Art. 40 da
CF/88, Lei
9.717/199
8, art. 1º,
inciso I e
art. 69 da
LRF.
Portaria
MPS 403,
de 10 de
Dezembro
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.

Balancete de
Despesa
(BALEXOD)

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

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social.

Constatou-se que
até o momento não
há reconhecimento
contábil no passivo
não circulante do
município, nas
rubricas provisões
matemáticas a
longo prazo, do
valor pertinente à
reserva
previdenciária.

Anteriormente ao
Termo de Citação
01320/2018-1,
protocolado sob o
n° 01078/2019 em
15/01/2019, a UCCI
não atentou-se ao
presente item,
tendo em vista que
o procedimento
remetia aos órgãos
que possuíssem



RPPS.

Dessa forma,
presumimos que tal
obrigatoriedade
atingiria apenas
Municípios
possuidores de
Institutos de
Previdência
Próprios, haja vista
que o objetivo
principal da
elaboração de uma
provisão
matemática
previdenciária, é a
de realizar uma
previsão dos
valores a serem
suportados com os
benefícios que
serão concedidos
futuramente, bem
como traçar metas
para suportar tais
despesas, o que
não acontece no
Município,  haja
vista que desde o
ano de 1999, este
tornou-se optante
do Regime Geral de
Previdência Social,
através da Lei
1.528/1999, sendo
que desde tal data
não se inclui em
folha nenhum
beneficiário para
receber
diretamente dos
cofres municipais, o
que faz com que o
número de
beneficiários  nesta
situação  somente
diminua,
culminando no
futuro  com  a não
existência de
qualquer
beneficiário
recebendo dos



cofres municipais.

Assim, após a
citação recebida
por este município
percebemos a
obrigatoriedade de
tal providência e
buscamos junto a
alguns Institutos de
Previdência
existentes no
Estado,
informações de
qual procedimento
deveria ser tomado
para a devida
adequação.

Verificou-se então
que a Provisão deve
ser realizada por
um profissional
denominado
Atuário, e que esse
profissional não é
facilmente
encontrado no
Estado.

Diante de tal
situação, no intuito
de realizar um
processo com a
maior
celeridade possível
e atendendo aos
princípios da
legalidade,
igualdade,
impessoalidade e
publicidade, o
Município deu
inicio ao processo
Licitatório para essa
contratação, sendo
que referido
procedimento
inclusive já foi
deflagrado e está
em fase de
autorização de
empenho.



1.2. Constatações e proposições

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$75.958.250,00  orçado,

82.117.065,73 até o Período,

resultando em R$6.158.815,73 para a

mais.

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$ 3.150,000,00 (Três milhões,

cento e cinqüenta mil reais).

Verificou-se que a partir do mês de

setembro os repasses foram

realizados através de transferência

bancária, modernizando e dando

maior celeridade e eficiência.

Nos casos em que os repasses foram

divididos para agencias bancárias

distintas, sendo cada deposito na

importância de R$131.250,00 no mês,

ocorreram por solicitações formais do

Poder Legislativo.

Sem  recomendações.

Para o exercício de 2019, apenas

orientamos excluir da base de

cálculo do duodécimo repassado

ao legislativo Municipal, a

Contribuição para Custeio da

iluminação Pública - COSIP,

conforme Parecer Consulta TC -

018/2017.

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 tornou-se optante do Regime

1- Após constatação a UCCI
iniciou o monitoramento das
providências por parte dos
setores responsáveis.
Recomendamos a contratação
dos serviços do profissional
denominado Atuário.

2- Recomendamos ao Setor de

1- O processo Licitatório encontra-se

em fase de Empenho.

2- Em andamento.



Geral de Previdência Social.

Constatou-se que até o momento não
há reconhecimento contábil no
passivo não circulante do município,
nas rubricas provisões matemáticas a
longo prazo, do valor pertinente à
reserva previdenciária.

Anteriormente ao Termo de Citação
01320/2018-1, protocolado sob o n°
01078/2019 em 15/01/2019, a UCCI
não atentou-se ao presente item,
tendo em vista que o procedimento
remetia aos órgãos que possuíssem
RPPS.

Dessa forma, presumimos que tal
obrigatoriedade atingiria apenas
Municípios possuidores de Institutos
de Previdência Próprios, haja vista
que o objetivo principal da elaboração
de uma provisão matemática
previdenciária, é a de realizar uma
previsão dos valores a serem
suportados com os benefícios que
serão concedidos futuramente, bem
como traçar metas para suportar tais
despesas, o que não acontece no
Município,  haja vista que desde o ano
de 1999, este tornou-se optante do
Regime Geral de Previdência Social,
através da Lei 1.528/1999, sendo que
desde tal data não se inclui em folha
nenhum beneficiário para receber
diretamente dos cofres municipais, o
que faz com que o número de
beneficiários  nesta  situação
somente  diminua,  culminando no
futuro  com  a não existência de
qualquer beneficiário recebendo dos
cofres municipais.

Assim, após a citação recebida por
este município percebemos a
obrigatoriedade de tal providência e
buscamos junto a alguns Institutos de
Previdência existentes no Estado,
informações de qual procedimento
deveria ser tomado para a devida
adequação.

Verificou-se então que a Provisão
deve ser realizada por um profissional

Contabilidade que após
contratação,  ocorra o
acompanhamento dos serviços
realizados, verificando a
manutenção do equilíbrio
financeiro e atuarial no ente.



denominado Atuário, e que esse
profissional não é facilmente
encontrado no Estado.

Diante de tal situação, no intuito de
realizar um processo com a maior
celeridade possível e atendendo aos
princípios da legalidade, igualdade,
impessoalidade e publicidade, o
Município deu inicio ao processo
Licitatório para essa contratação,
sendo que referido procedimento
inclusive já foi deflagrado e está em
fase de empenho.

1.2.14

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 tornou-se optante do Regime

Geral de Previdência Social.

Constatou-se que até o momento não
há reconhecimento contábil no
passivo não circulante do município,
nas rubricas provisões matemáticas a
longo prazo, do valor pertinente à
reserva previdenciária.

Anteriormente ao Termo de Citação
01320/2018-1, protocolado sob o n°
01078/2019 em 15/01/2019, a UCCI
não atentou-se ao presente item,
tendo em vista que o procedimento
remetia aos órgãos que possuíssem
RPPS.

Dessa forma, presumimos que tal
obrigatoriedade atingiria apenas
Municípios possuidores de Institutos
de Previdência Próprios, haja vista
que o objetivo principal da elaboração
de uma provisão matemática
previdenciária, é a de realizar uma
previsão dos valores a serem
suportados com os benefícios que
serão concedidos futuramente, bem
como traçar metas para suportar tais
despesas, o que não acontece no
Município,  haja vista que desde o ano

Recomendaremos ao Setor de
Contabilidade que após
contratação, se for verificado
desequilíbrio financeiro e
atuarial, que sejam instituídas
medidas com vistas ao
reequilíbrio.

Em andamento.



de 1999, este tornou-se optante do
Regime Geral de Previdência Social,
através da Lei 1.528/1999, sendo que
desde tal data não se inclui em folha
nenhum beneficiário para receber
diretamente dos cofres municipais, o
que faz com que o número de
beneficiários  nesta  situação
somente  diminua,  culminando no
futuro  com a não existência de
qualquer beneficiário recebendo dos
cofres municipais.

Assim, após a citação recebida por
este município percebemos a
obrigatoriedade de tal providência e
buscamos junto a alguns Institutos de
Previdência existentes no Estado,
informações de qual procedimento
deveria ser tomado para a devida
adequação.

Verificou-se então que a Provisão
deve ser realizada por um profissional
denominado Atuário, e que esse
profissional não é facilmente
encontrado no Estado.

Diante de tal situação, no intuito de
realizar um processo com a maior
celeridade possível e atendendo aos
princípios da legalidade, igualdade,
impessoalidade e publicidade, o
Município deu inicio ao processo
Licitatório para essa contratação,
sendo que referido procedimento
inclusive já foi deflagrado e está em
fase de empenho.

1.3. Gestão Patrimonial

1.3.6

Constatou-se que poucas ações

propostas no Plano de Ação,  para

uma efetiva cobrança suficiente para

aumentar a arrecadação, foram

iniciadas até o momento, entretanto

com a nomeação de um responsável

pelo Setor Tributário, vislumbra-se

que o setor e a forma de atuação,

serão modificados, dando ênfase às

recomendações do Tribunal de Contas

do Estado do Espírito Santo.

Realizamos monitoramento
constante em relação as
medidas que estão sendo
providenciadas, tendo em vista o
acompanhamento subseqüente
a auditoria externa do TCEES.

Emitimos diversos atos
recomendatórios, como OF.
UCCI N° 040/2018 -OF. UCCI N°
057/2018 - OF. SMF N°
0127/2018 -OF. UCCI N°
0143/2018 - OF UCCI N°
151/2018 - OF UCCI N°

Através do Ofício 10/2019 do Setor de

Tributação, o Diretor de Tributos

Municipais informou que após a

nomeação como Diretor de Tributos,

através do Decreto n° 314/2018, de 09

de novembro de 2018, iniciou-se um

exaustivo levantamento para

verificar a situação da Divida Ativa

no Município.

Verificou equívocos e

inconsistências nos relatórios



Não foram encaminhadas as

dívidas no exercício em questão

para protesto, bem como não

foram ajuizadas execuções fiscais

no citado exercício, entretanto

fora firmado convênio 001/2019

Instituto de Estudos de Protesto

de Títulos Do Brasil IEPTB

Seção Espírito Santo.

207/2018 - OF UCCI N° 030/2019
e convocamos reuniões, ,
inclusive em órgãos externos,
constantemente incentivando
ações mais efetivas neste
contexto.

Recomendamos a Procuradoria

do Município que encaminhem

as dívidas no exercício em

questão para protesto, bem

como seja ajuizadas

execuções fiscais.

Recomendamos esforço mútuo

entre o Setor de Tributação, com

apoio do Secretário de Finanças,

Procuradores e integrantes da

Unidade Central de Controle

Interno, visando ajustar os

procedimentos de cobrança

mais efetiva no que concerne a

dívida ativa.

emitidos pelo sistema de software,

e de imediato iniciou-se o contato

para ajustamento com a empresa

responsável. (Em andamento).

Iniciou-se uma cobrança dos alvarás

não renovados no ano de 2018;

estabeleceram procedimentos para

melhorar o parcelamento municipal, e

organizaram a sala de tributação para

melhor atendimento ao contribuinte.

Realizaram o planejamento, para o

ano de 2019, visando implementar

rotina administrativa de cobrança,

expedindo notificações aos

contribuintes inscritos em dívida

ativa, aqueles que ainda assim não

efetuarem o pagamento serão

inscritos em protesto e

posteriormente encaminhados para

processo judicial. Uma nova ação a

ser implementada para cobrança no

município, será que após a última

parcela do IPTU, os contribuintes

que não efetuarem o pagamento do

imposto no ano de 2019, serão

prontamente notificados.

Em andamento, sob constante

monitoramento por parte da UCCI.

1.3.7

O exercício de 2018 representa o

segundo ano de mandato do titular

do Poder Executivo.

Incluir no planejamento de

ações da UCCI para o exercício

de 2020, último ano de mandato

do titular do Poder, o

acompanhamento nos dois

últimos  quadrimestres  do

mandato, se contraiu 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.



1.4. Limites Constitucionais e Legais

1.4.1

O Município de Afonso Cláudio-ES

aplicou em Educação no exercício de

2018 o percentual de 31,80%

resultante de impostos e

transferências constitucionais.

Sem recomendações. Atendido.

1.4.2

O Município de Afonso Cláudio-ES

aplicou em Educação no exercício de

2018 com pagamento dos

profissionais do magistério em efetivo

exercício o percentual de 77,23%

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

2018 o percentual de 23,90%

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 48,07% do Poder

Executivo.

Sem recomendações. Atendido.

1.4.7

Foram gastos com pessoal pelo

Município de Afonso Cláudio-ES no

exercício de 2018 o percentual de

48,07% resultante da RCL.

Posto isto, o município não atingiu os

Expedimos o OF. UCCI 205/2018,

orientando que tivessem

cautela, no intuito de evitar

atingir os limites legais, tendo

em visa que no 1º

semestre/2018 do Relatório de

Atendido.



limites preventivos, conforme abaixo:

1º - Limite de Alerta: 48,6%

2º - Limite Prudencial: 51,30%

3º - Limite Máximo: 54%

Gestão Fiscal (RGF), o Município

havia ultrapassado o limite de

alerta.

Assim, emitimos também o OF.

UCCI 205/2018, sugerindo ações

que possibilitariam o

restabelecimento dos índices da

despesa de pessoal, o que se

mostrou eficiente, já que no final

do exercício o município

alcançou o percentual de

48,07% , abaixo dos limites

legais.

1.4.9

O exercício de 2018 representa o

segundo ano de mandato do titular

do Poder Executivo.

Incluir no planejamento de

ações 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 2018 o percentual de

48,07%, 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) - (RGF do 2º

Semestre de 2017)

Expedimos o OF. UCCI 183/2017,

orientando que tivessem

cautela, no intuito de evitar

atingir os limites prudencial e

máximo.

Atendido.

1.4.11

No 1º semestre do Exercício de 2018,

o Município atingiu o limite de alerta,

pontuando uma despesa total com

pessoal de R$ 36.586.311, 87 (trinta e

seis milhões, quinhentos e oitenta e

seis mil, trezentos e onze reais e

oitenta e sete centavos).

Naquela oportunidade emitimos Atos

recomendatórios  visando a redução

dos gastos com pessoal.

Expedimos o OF. UCCI 205/2018,

orientando que tivessem

cautela, no intuito de evitar

atingir os limites legais, tendo

em visa que no 1º

semestre/2018 do Relatório de

Gestão Fiscal (RGF), o Município

havia ultrapassado o limite de

alerta.

Assim, emitimos também o OF.

UCCI 205/2018, sugerindo ações

Atendido.



Foram tomadas precauções para

prevenir e evitar o descumprimento

da LRF -Lei de Responsabilidade

Fiscal, e no final do exercício foram

cumpridos os limites legais.

que possibilitariam o

restabelecimento dos índices da

despesa de pessoal, o que se

mostrou eficiente, já que no final

do exercício o município

alcançou o percentual de

48,07% , abaixo dos limites

legais.

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$ 3.150.000,00 (Três
milhões, cento e cinqüenta mil reais)

Para o exercício de 2019,
orientamos excluir da base de
cálculo do duodécimo repassado
ao legislativo Municipal, a
Contribuição para Custeio da
iluminação Pública - COSIP,
conforme Parecer Consulta TC -
018/2017.

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, conforme consta no

Demonstrativo da DCL - Anexo II RGF.

Sem recomendações. Atendido.

1.4.16

Não existiu nenhuma contratação de

Operação de Crédito pelo Município

de Afonso Cláudio-ES no exercício de

2018. (Demonstrativo de Op. de

Crédito - Anexo IV RGF).

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

Tanto a LDO 2018, elaborada em

2017, quanto a 2019, elaborada em

2018, está compatível de forma

sintética, não sendo possível detalhar

as especificações devido aos entraves

do sistema de acordo com o Setor de

Contabilidade, não sendo possível

atender as recomendações da UCCI.

Recomendar que na elaboração

da LDO 2020, em 2019, as

diretrizes, objetivos e metas

estabelecidas estejam

completamente compatíveis

com o PPA aprovado para o

exercício.

Aguardando as providências.

Atendido.

2.1.2
Disposto no Art. 8° da LDO critérios e

forma de limitação de empenho.
Sem recomendações. Atendido.



2.1.3

Presente no Art. 25 da LDO

dispositivo relativo ao sistema de

controle custos.

E o Art. 26 da LDO, prevê avaliação

dos resultados.

Sem recomendações. Atendido.

2.1.5

Está contido nos Demonstrativos I

Metas Anuais, II Aval. Cumprim.

Metas Fiscais Exerc. Ant. e III Metas

Fiscais Atuais Comp. Com as Fixadas

Exerc. Ant. da LDO - Lei nº.

2.216/2017.

Sem recomendações. Atendido.

2.1.6

Os demonstrativos integrantes da

LDO estão de acordo com o Manual

de Demonstrativos Fiscais editado

pela STN  publicado na sua 8ª Edição

válido para o exercício de 2018.

Sem recomendações. Atendido.

2.1.7

O anexo é parte integrante da LDO

(Lei nº. 2.216/2017), com

identificação dos riscos e indicação de

providências - (Demonstrativo de

Riscos Fiscais e Providências).

Sem recomendações. Atendido.

2.1.8

Os demonstrativos de Riscos Fiscais e

Providências, integrantes da LDO,

estão de acordo com o Manual de

Demonstrativos Fiscais editado pela

STN  publicado na sua 8ª Edição válido

para o exercício de 2018.

Sem recomendações. Atendido.

2.1.9

Encaminhamos Atos

Recomendatórios OF UCCI N°

113/2018 e  OF UCCI N° 163/2018,

com orientações para a LOA, que não

foram contempladas em 2018 e na

2019, elaborada em 2018.

O Projeto de Lei Orçamentária (LOA)

foi elaborado e enviado no prazo

legal, e à Câmara Municipal, através

das Mensagens nº 025/2017 e

23/2018, entretanto não foi colocada

a disposição 30 dias anteriormente ao

encaminhamento.

Que para a LOA 2020, elaborada

no exercício 2019, e posteriores,

seja colocado à disposição dos

demais Poderes e do Ministério

Público, no mínimo trinta dias

antes do prazo final para

encaminhamento de suas

propostas orçamentárias, os

estudos e as estimativas das

receitas para o exercício

subseqüente, inclusive da

corrente líquida, e as respectivas

memórias de cálculo, conforme

artigo 12, § 3°, da LRF.

Aguardando as providências.

Em andamento.



Constatou-se ainda que não foram

encaminhadas para o Ministério

Público, e nem para o Poder

Judiciário, como recomendado

2.1.10

Há inconsistências na compatibilidade

entre LOA e PPA com a LDO.

Tanto a LDO 2018, elaborada em

2017, quanto a 2019, elaborada em

2018, está compatível de forma

sintética, não sendo possível detalhar

as especificações devido aos entraves

do sistema de acordo com o Setor de

Contabilidade, não sendo possível

atender as recomendações da UCCI.

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.

Em andamento.

2.1.11

Não houve integração de Anexos de

Metas Fiscais da LDO à Lei

Orçamentária Anual (LOA).

Recomendamos 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, a ser aprovada em 2018,

para o exercício de 2019 e

posteriores.

Em Andamento.

2.1.12

Não foi integrado  à Lei Orçamentária

Anual (LOA) o demonstrativo dos

efeitos da renúncia da receita, visto

que não existiu nenhum benefício de

natureza fiscal.

Sem recomendações. Não se aplica.



2.1.13

Previsto no Art. 13, §1º e § 2º, da Lei

de Diretrizes Orçamentárias nº.

2.216/2017. Orçado na LOA p/ o

exercício de 2017, sob a classificação

funcional programática

9999.9999999999.999 - Valor R$

710.000,00

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.

Entretanto, não foi incluído na LOA

2019, 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.

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 2018, programação

financeira e cronograma de

desembolso.

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

Foram realizadas audiências públicas

somente na elaboração do PPA

2014/2017.

Quanto a elaboração da LOA e LDO

não foram realizadas nenhuma

audiência pública com entidade

representativas da sociedade, não

observando as diversas

recomendações da UCCI.

Reiterar a recomendação,

insistentemente para que  seja

promovida as audiências

públicas para elaboração da LDO

e LOA neste exercício, conforme

parágrafo único, artigo 48 da LC

101/2000.

Em andamento.

2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária



2.2.1

Disposto no Art. 08 da Lei de

Diretrizes Orçamentária nº.

2.216/2017.

Valor Previsto de Arrecadação: R$
75.958.250,00. Valor Efetivamente
Arrecadado: R$ 82.117.065,73.
Despesa Realizada Empenhada: R$

76.323.735,86.

Este bom resultado, teve relação com
medidas de prevenção adotadas,
como no Ofício UCCI n° 205/2018, do
Controle Interno fazendo o alerta
sobre a tendência ao
descumprimento da meta
estabelecida na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e  Ofício SFM n°
199/2018 da Secretaria de Finanças,
as demais secretarias visando evitar
possíveis déficits orçamentários.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.2

Foram previsto 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 foi realizado 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 2018.

Sem recomendações. Não se aplica.

2.2.4

Não foi realizado 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 foi concedido 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 foi concedido 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 houve incentivo fiscal por parte

da Administração Municipal no

exercício financeiro de 2018.

Sem recomendações. Não se aplica.

2.2.8

De acordo com os Impactos

Financeiros, as despesas selecionadas,

estão compatíveis com o PPA e com

as metas estabelecidas na Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o

exercício financeiro de 2018.

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.

Recomendar que  havendo

criação,  expansão  ou

aperfeiçoamento de ação

governamental com

conseqüente aumento da

despesa, continue sendo

acompanhados de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro

no exercício  e  nos  dois

subseqüentes 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.

2.2.13

Todo crédito suplementar aberto no

exercício de 2018 está autorizado por

Lei - Lei  2.231/2017 (LOA)  e  Lei

2.263/2018.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.14

Em analise no sistema verificamos
que a maioria dos créditos
suplementares foram realizados por
Decreto do Poder  Executivo.

Entretanto, verifica-se que alguns

créditos, foram abertos através de

Portaria.

A Contadora afirmou que nos casos

de créditos suplementares dentro da

mesma ficha orçamentária, o próprio

sistema de software gera como opção

apenas Portaria, nestes casos.

Recomendaremos que os

créditos  adicionais

(suplementares ou especiais)

autorizados por lei sejam

abertos apenas mediante edição

de decreto executivo. Dessa

forma, vamos orientar ao setor

de Contabilidade que entrem em

contato com a empresa de

software para as devidas

adaptações.

Em andamento.

2.2.15

Autorizado pela Lei 2.216/2017 LDO
2018 - Art. 23, parágrafo único e pela
LDO 2019 Lei 2.256/2018, Art. 25,
parágrafo único.

Conforme disposto na LDO,

recomendaremos que todos os

atos sejam realizados através de

Decreto do Prefeito Municipal.

Em andamento.



2.2.17

Houve a instituição do Fundo de
Educação no exercício de 2018 por
parte do Poder Executivo, precedida
por autorização legislativa através da
Lei Municipal n° 2.248/2018.

Conforme o Parágrafo Único do art.

3°, o orçamento do Fundo Municipal

de Educação - FME, integra  o

orçamento geral do Município e de

acordo com o art 9°, a contabilidade

do Fundo obedecerá às normas

brasileiras de contabilidade e todos os

relatórios gerados para sua gestão

integrará a contabilidade geral do

Município.

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 2018
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.

Solicitamos a empresa de software a

criação de aba específica no Portal da

Transparência, para publicarmos as

PCM de 2017 e 2018, na íntegra, pois

estavam publicando apenas os

balancetes mensais.

Recomendamos que prossiga a

inserção desses documentos no

Portal da Transparência, de

forma mais atual possível, nos

prazos determinados e sendo

observadas as disposições

contidas nos artigos 52 a 58 da

LC 101/2000.

Em andamento.



2.2.22

Foi dado ampla divulgação
orçamentária e financeira por meio
do site de transparência pública, em
tempo real, de forma automática e
manual.

A UCCI desenvolve um intenso
trabalho de monitoramento ao Portal
da Transparência.
Inicialmente atualizamos os
servidores responsáveis pela inclusão
de dados, através da Portaria n°
005/2018, de 04 de janeiro de 2018,
designando-os como encarregados
pela inserção das remessas de
informações, banco de dados,
documentos e imagens no Portal.

Apresentamos o relatório completo
da fiscalização 00060/2017-8 do
TCEES, sobre Transparência Ativa,
através dos ofícios OF. UCCI 118/2018
- 005061/2018 (Administração); OF.
UCCI 119/2018 - 005060/2018
(Obras); OF. UCCI 121/2018 -
005110/208 (Finanças); OF. UCCI
130/2018 - 005588/2018
(Administração/T.I) e almejando
melhorar ainda mais os índices,
fizemos a análise e orientações
específicas de cada setor, enviamos
ainda o OF. UCCI 096/2018 - AR
379991360 (E&L), a empresa de
software, solicitando adequações
quanto as inconsistências detectadas
na funcionalidade do Portal, para
solucionar equívocos da
programação.

Orientamos ainda que Transparência

Ativa é a divulgação das informações

independentemente de solicitações e

apontaram novas exigências dos

órgãos fiscalizadores, dessa forma

encaminhamos o OF. UCCI 201/2018 -

009437/2018, a Secretaria Municipal

de Administração propondo a

inclusão de mais informações, além

das que são exigidas. Por fim, como

resultado de constante

monitoramento encaminhamos os

ofícios OF. UCCI 211/2018 -

Recomendamos 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.

Atendido.



010462/2018 (Administração); OF.

UCCI 212/2018 - 010463/2018

(Finanças); OF. UCCI 216/2018 -

010469/2018 (Contabilidade); OF.

UCCI 213/2018 - 010464/2018

(Obras); OF. UCCI 214/2018 -

010465/2018 (Licitações); OF. UCCI

215/2018 - 0010467/2018 (Compras);

OF. UCCI 217/2018 - 010470/2018

(Recursos Humanos); OF. UCCI

218/2018 - 10471/2018 (Fiscalização),

com as inconsistências verificadas no

Portal da Transparência, no que diz

respeito à parte de cada Secretaria

especificamente, solicitando a

adequação necessária.

2.2.23

A PCA de 2017 foi encaminhada a
Câmara Municipal de Afonso Cláudio-
Es, através do ofício OF. GP nº.
137/2018, protocolo 308, no dia
02/04/2018, bem como se encontra a
disposição no setor de contabilidade e
no Controle Interno a qualquer
cidadão ou instituição da sociedade,
bem como no Portal da Transparência

Sem recomendações.
Atendido.

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

Como medidas de prevenção

emitimos o  Ofício UCCI n° 205/2018,

do Controle Interno fazendo o alerta

sobre a tendência ao

Sem recomendações. Atendido.



descumprimento da meta

estabelecida na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e  Ofício SFM n°

199/2018 da Secretaria de Finanças,

as demais secretarias visando evitar

possíveis déficits orçamentários.

Dessa forma, diversos empenhos

foram anulados, no intuito de manter

a estabilidade financeira.

2.3. Gestão Patrimonial

2.3.3

Os anexos integrantes da Prestação

de Contas evidencia a consolidação

das unidades gestoras.

Sem recomendações. Atendido.

2.3.4

Dentre as amostras selecionadas

aleatoriamente todas tiveram como

fato motivador a prescrição, e tiveram

parecer jurídico.

Observa-se genericamente que não

comprometeram metas de resultados

previstas na LDO, pois tiveram bom

resultados no exercício de 2018.

Recomendar que nos casos de

cancelamento de dívida ativa

e/ou demais créditos tributários,

tenha previsão legal para a

prática desses atos e que o

impacto econômico-financeiro

não comprometa metas de

resultados previstas na LDO, e

que tenha a comprovação do

fato motivador.

Em andamento.

2.4. Limites Constitucionais e Legais

2.4.2

Os precatórios previstos 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.

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 Calculo 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, porém verifica-se a
necessidade de  atualizar anualmente.

Recomendar a Secretaria de

Administração c/c o

Departamento de Recursos

Humanos, que realizem

anualmente, a atualização dos

dados cadastrais dos

aposentados e pensionistas

necessários para manutenção de

base de dados adequada e

fidedigna possibilitando um

registro individualizado mais

Em andamento



autentico.

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, e se encontram disponíveis
aos seus segurados.

Recomendar a Secretaria de

Administração c/c o

Departamento de Recursos

Humanos, que realizem

anualmente, a atualização dos

dados cadastrais dos

aposentados e pensionistas

necessários para manutenção de

base de dados adequada e

fidedigna possibilitando um

registro individualizado mais

autentico.

Em andamento

2.5.17

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 tornou-se optante do Regime

Geral de Previdência Social.

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 tornou-se optante do Regime

Geral de Previdência Social.

Constatou-se que até o momento não
há reconhecimento contábil no
passivo não circulante do município,
nas rubricas provisões matemáticas a
longo prazo, do valor pertinente à
reserva previdenciária.

Anteriormente ao Termo de Citação
01320/2018-1, protocolado sob o n°
01078/2019 em 15/01/2019, a UCCI
não atentou-se ao presente item,
tendo em vista que o procedimento
remetia aos órgãos que possuíssem

O município não possui interesse
em instituir um RPPS
atualmente.

Orientamos que caso essa
hipótese seja cogitada em
alguma oportunidade, que seja
realizada avaliação atuarial
inicial e estudo de viabilidade
orçamentária, financeira e de
cumprimento dos limites da LRF.

Não se aplica.



RPPS.

Dessa forma, presumimos que tal
obrigatoriedade atingiria apenas
Municípios possuidores de Institutos
de Previdência Próprios, haja vista
que o objetivo principal da elaboração
de uma provisão matemática
previdenciária, é a de realizar uma
previsão dos valores a serem
suportados com os benefícios que
serão concedidos futuramente, bem
como traçar metas para suportar tais
despesas, o que não acontece no
Município,  haja vista que desde o ano
de 1999, este tornou-se optante do
Regime Geral de Previdência Social,
através da Lei 1.528/1999, sendo que
desde tal data não se inclui em folha
nenhum beneficiário para receber
diretamente dos cofres municipais, o
que faz com que o número de
beneficiários  nesta  situação
somente  diminua,  culminando no
futuro  com  a não existência de
qualquer beneficiário recebendo dos
cofres municipais.

Assim, após a citação recebida por
este município percebemos a
obrigatoriedade de tal providência e
buscamos junto a alguns Institutos de
Previdência existentes no Estado,
informações de qual procedimento
deveria ser tomado para a devida
adequação.

Verificou-se então que a Provisão
deve ser realizada por um profissional
denominado Atuário, e que esse
profissional não é facilmente
encontrado no Estado.

Diante de tal situação, no intuito de
realizar um processo com a maior
celeridade possível e atendendo aos
princípios da legalidade, igualdade,
impessoalidade e publicidade, o
Município deu inicio ao processo
Licitatório para essa contratação,
sendo que referido procedimento
inclusive já foi deflagrado e está em
fase de empenho.



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 tornou-se optante do Regime

Geral de Previdência Social.

No exercício de 2017, ocorreu o

censo de todos servidores municipais,

ativos, aposentados e pensionistas,

conforme regras estabelecidas no

Decreto Nº 487/2017, 14 de setembro

de 2017.

Entre eles os pensionistas e

aposentados, assegurados pelo

município, compareceram à

Prefeitura Municipal de Afonso

Cláudio, no período estipulado

conforme cronograma, e

apresentaram a documentação

necessária para comprovação de vida

e conseqüente manutenção do

benefício.

Verificou-se que não foi realizado no

exercício de 2018 qualquer tipo de

atualização de dados cadastrais

através de recadastramento.

Tendo em vista que o Censo é

qüinqüenal, orientamos a

Secretaria de Administração c/c

o Departamento de Recursos

Humanos, que realizem

anualmente, a atualização dos

dados cadastrais dos

aposentados e pensionistas

necessários para manutenção de

base de dados adequada,

conforme Lei Federal

10.887/2004, art. 3º; Portaria

MPS 403/2008, art. 12.

Dessa forma os beneficiários que

não comparecerem, poderão ter

o pagamento do beneficio

interrompido até que o

segurado faça a devida

atualização cadastral obrigatória,

tendo em vista a assunção das

obrigações através da Lei

Municipal 1.528/1999,

mantendo assim a base de

dados adequada e fidedigna.

Em andamento.

2.5.27

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.

Não foram verificadas se estão sendo

eleitas as hipóteses biométricas,

demográficas, econômicas e

financeiras mais adequadas às

características da massa de segurado

e de seus dependentes, pois não há

compromissos futuros do RPPS, pois

Sem recomendações. Não se aplica.



atualmente possuímos o Regime

Geral de Previdência Social.

2.5.28

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 tornou-se optante do Regime

Geral de Previdência Social.

Constatou-se que até o momento não
há reconhecimento contábil no
passivo não circulante do município,
nas rubricas provisões matemáticas a
longo prazo, do valor pertinente à
reserva previdenciária.

Anteriormente ao Termo de Citação
01320/2018-1, protocolado sob o n°
01078/2019 em 15/01/2019, a UCCI
não atentou-se ao presente item,
tendo em vista que o procedimento
remetia aos órgãos que possuíssem
RPPS.

Dessa forma, presumimos que tal
obrigatoriedade atingiria apenas
Municípios possuidores de Institutos
de Previdência Próprios, haja vista
que o objetivo principal da elaboração
de uma provisão matemática
previdenciária, é a de realizar uma
previsão dos valores a serem
suportados com os benefícios que
serão concedidos futuramente, bem
como traçar metas para suportar tais
despesas, o que não acontece no
Município,  haja vista que desde o ano
de 1999, este tornou-se optante do
Regime Geral de Previdência Social,
através da Lei 1.528/1999, sendo que
desde tal data não se inclui em folha
nenhum beneficiário para receber
diretamente dos cofres municipais, o
que faz com que o número de
beneficiários  nesta  situação
somente  diminua,  culminando no
futuro  com a não existência de
qualquer beneficiário recebendo dos

Recomendaremos, que após a

contratação do profissional

atuarial, se for o caso, sejam

verificadas se as hipóteses estão

sendo escolhidas conjuntamente

pelo ente federativo e o atuário

responsável pela elaboração da

avaliação atuarial, conforme

preceitos do art. 40 da CF/88; Lei

9.717/1998, art. 1º, inciso I; art.

69 da LRF e Portaria MPS 403, de

10 de Dezembro de 2008, art.

5º,  baseados em normas gerais

de contabilidade e atuária.

Em andamento.



cofres municipais.

Assim, após a citação recebida por
este município percebemos a
obrigatoriedade de tal providência e
buscamos junto a alguns Institutos de
Previdência existentes no Estado,
informações de qual procedimento
deveria ser tomado para a devida
adequação.

Verificou-se então que a Provisão
deve ser realizada por um profissional
denominado Atuário, e que esse
profissional não é facilmente
encontrado no Estado.

Diante de tal situação, no intuito de
realizar um processo com a maior
celeridade possível e atendendo aos
princípios da legalidade, igualdade,
impessoalidade e publicidade, o
Município deu inicio ao processo
Licitatório para essa contratação,
sendo que referido procedimento
inclusive já foi deflagrado e está em
fase de empenho.

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 2018, das contas dos Poderes Executivo, 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.

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

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
2011 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 2018 foi aprovada pela
Lei nº. 2.216, de 17 de julho de 2017.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 foi aprovada pela Lei nº.  2.231 de 18
de dezembro de 2017.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento aprovado para o exercício de 2018, através da Lei Municipal nº. 2.231 de 18 de
dezembro de 2017 estimou uma receita na ordem de R$ 75.958.250,00 e fixou a despesa de igual
valor. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais elevando valor atualizado da
despesa para R$ 84.009.705,86. Ao término do exercício à despesa realizada (empenhada) atingiu a
cifra de R$ 76.323.735,86, resultando em uma economia orçamentária da despesa de R$
7.685.970,00..

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita prevista para o exercício de R$ 75.958.250,00, compõem-se de R$ 71.211.750,00  e
Receitas Correntes, já deduzido o FUNDEB  e R$ 4.746.500,00 de Receitas de Capital.

A receita orçamentária fiscal arrecadada do exercício, já deduzido o FUNDEB para formação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação, foi de R$ 82.117.065,73, gerando um superávit de arrecadação da ordem de R$
6.158.815,73.

Detalhamento Previsão de
Arrecadação

% Receita
Realizada

% Variações %

Receitas 78.590.750,00 103,47 86.127.423,04 104,88 7.536.673,04 9,59



Correntes
Impostos,
Taxas e
Contribuição
de Melhorias

4.010.000,00 5,28 3.628.137,37 4,42 -381.862,63 -9,52

Receita de
Contribuições

850.000,00 1,12 1.140.962,83 1,39 290.962,83 34,23

Receita
Patrimonial

1.051.300,00 1,38 382.379,69 0,47 -668.920,31 -63,63

Receita de
Serviços

11.000,00 0,01 0,00 0,01 0,00 -
100,00

Transferências
Correntes

72.201.950,00 95,05 80.187.488,02 97,55 7.985.538,02 11.06

Outras
Receitas
Correntes

466.500,00 0,61 788.455,13 0,96 321.955,13 69,02

(-) Dedução
do FUNDEB

7.379.000,00 9,71 8.787.822,65 10,70 1.408.822,65 19,09

Receitas de
Capital

4.746.500,00 6,25 4.777.465,34 5,82 30.965,34 0,65

Operações de
Crédito

50.000,00 0,07 0,00 0,00 -50.000,00 -
100,00

Alienação de
Bens

311.000,00 0,41 0,00 0,00 -311.000,00 -
100,00

Transferências
de Capital

4.370.500,00 5,75 4.777.465,34 5,82 406.965,34 9,31

Outras
Receitas de
Capital

15.000,00 0,02 0,00 0,00 -15.000,00 -
100,00

Total 75.958.250,00 100,00 72.414.636,90 100,00 6.158.815,73 8,11

As Receitas Correntes superaram em 9,59% à previsão, enquanto as Receitas de Capital teve um
resultado positivo da ordem de 0,65%. No confronto da receita prevista com a arrecadada houve um
superávit de 8,11%.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Créditos Adicionais Suplementares

A Lei Orçamentária Anual nº.2.231, sancionada em 18 de dezembro de 2017 autorizou o limite de até
50,00% para suplementação. Diante da necessidade de aumentar o limite para suprir a demanda
das despesas foi aprovada a Lei nº. 2.263, de 02 de outubro de 2018 elevando o percentual para
70,00%.



Os créditos suplementares autorizados foram abertos no exercício pelas Unidades Gestoras. Na
consolidação as suplementações atingiram o montante de R$ 40.505.912,33 do total orçado. Para a
abertura dos créditos adicionais foram utilizados os seguintes recursos:

Suplementação Prefeitura Fundo de
Saúde

Câmara Total

Anulação de dotação 20.960.352,82 8.963.699,61 286.837,33 30.210.889,76
Por Excesso de Arrecadação 1.691.563,44 0,00 0,00 1.691.563,44
Superávit Financeiro do
exercício anterior

2.324.579,60 1.877.102,26 0,00 4.201.681,86

Recurso de Convênios
(Parecer Consulta 028/2004
TCCES)

2.158.210,56 0,00 0,00 2.158.210,56

Suplementação por Anulação
de Outra U.G.

0,00 2.243.566,71 0,00 2.243.566,71

Soma 27.134.706,42 13.084.368,58 286.837,33 40.505.912,33

As suplementações foram realizadas mediante Decretos específicos em suas respectivas unidades
gestoras, atingindo o percentual de 53,32% sobre a despesa fixada, entretanto ao desconsiderar os
recursos de convênios, conforme dispõe o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual o percentual foi de
50,48%.

Despesa por Categoria e Grupo de Despesa

Especificação Valor (R$) %
1 – Despesa Corrente 71.563.771,13 93,76

1 – Pessoal e Encargos Sociais 40.148.572,12 52,60
2 – Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
3 – Outras Despesas Correntes 31.415.199,01 41,16

2 – Despesa de Capital 4.759.964,73 6,24
4 – Investimentos 4.408.244,34 5,78
6 - Amortização 351.720,39 0,46

Total (1+2) 76.323.735,86 100,00

Despesa por Funções

Função Especificação Valor (R$) %
01 Legislativa 3.029.624,65 3,97
02 Judiciária 42.686,61 0,06
04 Administração 11.698.602,86 15,33
08 Assistência Social 3.239.183,70 4,24
10 Saúde 20.133.621,83 26,38
12 Educação 26.688.084,24 34,97
13 Cultura 173.929,98 0,23



15 Urbanismo 6.389.672,03 8,37
17 Saneamento 14.693,00 0,02
18 Gestão Ambiental 814.870,03 1,07
20 Agricultura 1.315.239,28 1,72
25 Energia 941.248,17 1,23
26 Transporte 202.964,79 0,27
27 Desporto e Lazer 474.721,88 0,62
28 Encargos Especiais 1.164.592,81 1,53

Total 76.323.735,86 100,00

Resultado Consolidado da Execução Orçamentária

Especificação Previsão
Autorizada

Execução Diferenças

Receitas 75.958.250,00 82.117.065,73 6.158.815,73
Despesas 75.958.250,00 76.323.735,86 365.485,86
Superávit (Receitas – Despesas) 5.793.329,87

De acordo com os dados apresentados acima, evidenciamos um superávit na execução
orçamentária, na ordem de R$ 5.793.329,87.

Especificação Prefeitura Fundo de Saúde Câmara Total
Fixado 56.123.250,00 16.685.000,00 3.150.000,00 75.958.250,00
Atualizado 60.054.036,89 20.805.668,97 3.150.000,00 84.009.705,86
Empenhado 53.160.489,38 20.133.621,83 3.029.624,65 76.323.735,86
Saldo de Dotação 6.893.547,51 672.047,14 120.375,35 7.685.970,00

0,00
Liquidado 53.099.004,84 20.031.479,36 3.029.624,65 76.160.108,85
Empenhado a
Liquidar

61.484,54 102.142,47 0,00 163.627,01

0,00
Pago 52.873.097,64 20.030.899,36 3.029.624,65 75.933.621,65
Liquidado a Pagar 225.907,20 580,00 0,00 226.487,20

0,00
Empenhada a Pagar 287.391,74 102.722,47 0,00 390.114,21

Ao final do exercício de 2018, ficou registrado de Restos a Pagar Processado o montante de R$
226.487,20 e Restos a Pagar Não Processado o montante de R$ 163.627,01.

Do valor orçado atualizado restou um saldo orçamentário de R$ 8.354.378,18.

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) 2.845.665,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 292.788,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI 438.627,70
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.428.387,99
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 558.425,25
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 15.115,64
Dívida Ativa dos Impostos 82.409,95
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 29.910,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 22.323.503,69
Cota-Parte FPM 22.288.035,99
Cota-Parte ITR 35.467,70
Cota-Parte IPVA 23.412.791,20
Cota-Parte ICMS 1.570.380,78
Cota-Parte ICMS/FUNDAP 21.204.164,51
Cota-Parte IPI-Exportação 467.651,27
Desoneração ICMS (LC 87/96) 170.594,64
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços
Públicos de Saúde

48.581.960,31

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Atenção Básica 4.441.101,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.683.773,40
Suporte Profilático e Terapêutico 704.308,84
Vigilância Sanitária 58.927,23
Outras Subfunções 8.245.510,70
(-) Despesas com Recursos Vinculados/Convênios 8.417.219,11

Total  das  Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 11.716.402,72

Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais.

24,11%

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio-ES, aplicou no exercício de 2018 o
percentual de 24,11% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, de
acordo com as informações enviadas ao SIOPS.

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



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

Receita Realizada

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 2.845.665,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 292.788,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI 438.627,70
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.428.387,99
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 558.425,25
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 15.115,64
Dívida Ativa dos Impostos 82.409,95
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 29.910,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 22.323.503,69
Cota-Parte FPM 22.288.035,99
Cota-Parte ITR 35.467,70
Cota-Parte IPVA 23.412.791,20
Cota-Parte ICMS 1.570.380,78
Cota-Parte ICMS/FUNDAP 21.204.164,51
Cota-Parte IPI-Exportação 467.651,27
Desoneração ICMS (LC 87/96) 170.594,64
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.

48.581.960,31

Transferências de Recursos do FUNDEB 14.385.848,77
Aplicação Financeira do FUNDEB 8.149,02
Soma 14.393.997,79

Valor Efetivamente gastos com profissionais do Magistério em Efetivo
Exercício

11.117.113,25

Percentual Efetivamente Aplicado com Profissionais do Magistério 77,23%

Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE 15.450.920,56
Percentual Efetivamente Aplicado na Educação (Art. 212 CF.). 31,80%

O demonstrativo de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino à Conta
dos Recursos Livres e dos Vinculados evidencia que para um total de Receitas na ordem de R$
48.581.960,31, foram aplicados 15.450.920,56, perfazendo um percentual de 31,80 % (trinta e um,
vírgula oitenta por cento), 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 77,23%.

Os dados estão evidenciados no Anexo VIII – RREO do 6º bimestre de 2018.

Despesas com Pessoal

Poder Executivo Poder Legislativo



DESPESA COM PESSOAL DESPESAS
LIQUIDADAS

Exercício de 2018

DESPESAS
LIQUIDADAS

Exercício de 2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL 37.661.871,69 2.486.700,43
Pessoal Ativo 35.988.957,66 2.486.700,43
Pessoal Inativos e Pensionistas 1.672.914,03 0,00

(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º
do Art. 18 da LRF)

488.001,99 0,00

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

37.173.869,70 2.486.700,43

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 77.339.600,39 77.339.600,39

PERCENTUAL DA DESPESA COM
PESSOAL SOBRE A RCL

48,07% 3,22%

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 48,07% (quarenta e oito vírgula sete 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 3,22% (três vírgula vinte e dois 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 45.016.734,23 100

Valor Máximo a Ser Aplicado 3.150.000,00 7,00
Valor Repassado na forma de Duodécimo 3.150.000,00 7,00
Despesa Efetivamente Realizada pelo Poder Legislativo 3.029.624,65 7,00

O montante da despesa orçamentária realizada pelo Poder Legislativo foi da ordem de R$
3.029.624,65, proveniente do repasse de 7,00% da receita tributária e das transferências previstas
no § 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da Constituição Federal, arrecadadas no exercício anterior.
Desta forma fica evidenciado que o Poder Legislativo aplicou os recursos repassados na forma de
duodécimo, conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.



Despesa com Pessoal do Poder Legislativo

Repasse recebido do Poder Executivo Despesa com Folha de Pagamento %
3.150.000,00 2.486.700,43 78,94%

O montante da despesa com folha de pagamento foi da ordem de R$ 2.486.700,43, equivalendo a
78,94% da receita total do Poder Legislativo, entretanto ao subtrair os encargos sociais e
previdenciários patronais que totalizaram o montante de R$ 427.620,13, 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
2018.

Data do
Repasse

Número Documento Valor (R$)

18/01/2018 Ch. 017131 262.500,00
19/02/2018 Ch. 017167 262.500,00
15/03/2018 Ch. 017235 262.500,00
19/04/2018 Ch. 017302 262.500,00
18/05/2018 Ch. 017354 262.500,00
13/06/2018 Chs. 017425/017426 262.500,00
19/07/2018 Chs. 017583/017584 262.500,00
17/08/2018 Chs. 017661/017662 262.500,00
18/09/2018 R.B 000004/000005 262.500,00
19/10/2018 R.B 000013/000014 262.500,00
14/11/2018 R.B 000023/000024 262.500,00
14/12/2018 R.B 000035 262.500,00

TOTAL 3.150.000,00

ANÁLISE 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, evidenciando a receita
e a despesa orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, as
transferências, bem como os saldos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício
seguinte.

Fluxo Financeiro

Saldo do Exercício Anterior 12.000.318,92
(+) Ingressos no Exercício 109.381.323,08



Orçamentária 82.117.065,73
Transferências Financeiras Recebidas 14.295.521,57
Extraorçamentária 12.968.735,78

(-) Pagamentos Efetuados 103.425.766,74
Orçamentária 76.323.735,86
Transferências Financeiras Concedidas 14.415.896,92
Extraorçamentária 12.686.133,96

(=) Saldo p/ o Exercício Seguinte 17.955.875,26

Receita Orçamentária 82.117.065,73
Despesa Orçamentária Realizada 76.323.735,86
Superávit da Execução 5.793.329,87

Saldo Financeiro do Exercício Anterior 12.000.318,92
(+) Receita Extraorçamentária 12.968.735,78
(+)Transferências Financeiras Recebidas 14.295.521,57
(-) Despesa Extraorçamentária 12.686.133,96
(-)Transferências Financeiras Concedidas 14.415.896,92
(=) Saldo Financeiro 12.162.545,39

Saldo Financeiro Extraorçamentário 12.162.545,39
(+) Superávit da Execução 5.793.329,87

(=) Resultado Financeiro do Exercício 17.955.875,26

Despesa Orçamentária Realizada 76.323.735,86
(-) Despesa Orçamentária Paga 75.933.621,65
(=) Despesa Inscrita em Restos a Pagar 390.114,21

Na análise financeira fica evidenciado um superávit da execução, gerando uma economia da ordem
de R$ 5.793.329,87, o que demonstra um equilibro das contas públicas.

Ao final do exercício de 2018 observou-se um saldo financeiro para o exercício seguinte de R$
17.955.875,26, disponível junto às instituições bancárias oficiais.

Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar no montante de R$ 411.933,51 referem-se a compromissos
liquidados e à liquidar, conforme segue:

Poder/Órgão

Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não
Processados

Inscritos Inscritos
Em Exercícios

Anteriores No Exercício
Em Exercícios

Anteriores No Exercício
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00



Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 3.074,85
Procuradoria Juridica 0,00 0,00 0,00 350,00
Sec. Munic. de Planejamento 0,00 0,00 0,00 742,54
Sec. Munic. de Infraestrutura 0,00 0,00 0,00
Sec. Munic. de Ação Social 0,00 1.118,06 600,00 6.491,89
Sec. Munic. de Administração 0,00 959,04 0,00 18.489,47
Sec. Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 581,87
Sec. Municipal de Educação 17.678,51 190.148,70 522,99 1.711,98
Sec. Municipal de Agricultura 0,00 380,07 2.745,13 11.651,43
Sec. Mun. de Obras e Serv.
Urbanos

0,00 32.175,56 0,00 11.128,95

Sec. Mun. de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 2.341,16
Sec. Mun. de Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 1.140,28
Sec. Mun. de Cultura e
Turismo

0,00 0,00 0,00 1.842,00

Unidade de Controle Interno 0,00 0,00 0,00 1.938,12
Fundo Municipal de Saúde 0,00 580,00 272,67 102.142,47
TOTAL 17.678,51 226.487,20 4.140,79 163.627,01

Poder Legislativo
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 17.678,51 226.487,20 4.140,79 163.627,01

SITUAÇÃO 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.
Da soma dos montantes de bens e direitos forma o conceito Ativo Real, assim como o montante das
obrigações forma o conceito de Passivo Real.

A situação patrimonial da Unidade Gestora Prefeitura de Afonso Cláudio em 31/12/2018 está assim
demonstrada:

Ativo R$ Passivo R$
Circulante 22.202.223,93 Circulante 2.107.558,28
Caixa e Equivalentes de Caixa 17.951.495,62 Obrigações à Curto Prazo 2.107.558,28
Demais Créditos e Valores à
Curto Prazo

4.167.982,00

Estoque 82.260,73
Variações Patrimoniais 485,58
Não Circulante 151.837.015,46 Não Circulante 929.697,77
Dívida Ativa Tributária e Não 4.527.179,49 Obrigações à Longo Prazo 929.697,77



Tributária
Imobilizado (Bens Móveis) 21.359.411,86
Imobilizado (Bens Imóveis) 135.352.587,17

(-) Depreciação Acumulada
Bens Móveis

7.641.030,07

(-) Depreciação Acumulada
Bens Imóveis

1.761.132,99

SALDO PATRIMONIAL 171.001.983,34

TOTAL 174.039.239,39 174.039.239,39

Ativo Financeiro 18.275.162,05 Passivo Financeiro 1.819.644,19
Ativo Permanente 155.764.077,34 Passivo Permanente 1.385.379,66
SALDO PATRIMONIAL 170.834.215,54

Análise da Evolução Patrimonial e Financeira

A análise está baseada na demonstração de quocientes e índices de modo a medir os componentes
patrimoniais, financeiros e orçamentários existentes das demonstrações contábeis.

Quocientes de Situação Patrimonial e Financeiro do Exercício de 2018 Valor (R$)

1 – Despesa Executada 76.323.735,86
2 – Restos a Pagar 411.933,51
3 – Ativo Financeiro 18.275.162,05
4 – Passivo Financeiro 1.819.644,19
5 – Ativo Real 174.039.239,39
6 – Passivo Real 3.037.256,05

Liquidez Corrente:
LC= AC = 22.202.223,93 = 10,53

PC =   2.107.558,28

Para cada R$ 1,00 de Obrigação à Curto Prazo, há R$ 10,53  para cobertura daquela dívida.

Índice de Liquidez Imediata
LI= Disponível = 17.951.495,62 = 8,51

Passivo Circulante  =   2.107.558,28

Para cada R$ 1,00 de Obrigação há R$ 8,51 de capital imediato.

Patrimônio Líquido



A movimentação registrada no Balanço Patrimonial (Consolidado) dos lançamentos contábeis entre
o Ativo e o Passivo evidenciou um saldo patrimonial no montante de R$ 162.300.973,20 assim
distribuídos:

ENTIDADES VALOR R$
Prefeitura Municipal 149.409.800,44
Fundo Municipal de Saúde 21.342.910,58
Câmara Municipal 249.272,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 171.001.983,34

Dívida Fundada (Débito de Parcelamento com INSS)

Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses contraídos
mediante termo de parcelamento de dívida do Município com o INSS. Está registrado no Passivo
Não Circulante, preconizado pela Lei 4.320/64.

Saldo do Exercício Anterior 1.367.195,19
(+) Inscrição 0,00
(-) Baixas 351.720,39
(=) Saldo para o Exercício Seguinte 1.015.474,80

Conforme evidenciado no Anexo 16, integrante da PCA, foi liquidado e pago com amortização de
dívida o montante de R$ 351.720,39, restando um saldo em 31/12/018 de R$ 1.015.474,80
representado pelo parcelamento com o INSS.

A Dívida Consolidada representa 1,31% da Receita Corrente Líquida.

GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

Consiste acompanhar o cumprimento das metas fiscais, assim como verificar a tendência de
excesso de arrecadação.

Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

Período Valor Médio
Previsto  (R$)

Realizada (R$) (Diferença R$) % Meta

1º Bimestre 12.659.708,32 11.693.359,25 966.349,07 - 7,63
2º Bimestre 25.319.416,64 25.665.929,76 346.513,12

1,37
3º Bimestre 37.979.124,96 41.276.588,87 3.297.463,91

8,68
4º Bimestre 50.638.833,28 54.607.785,42 3.968.952,14

7,84
5º Bimestre 63.298.541,60 66.855.723,30 3.557.181,70

5,62
6º Bimestre 75.958.250,00 82.117.065,73 6.158.815,73

8,11



Conforme pode ser observado no quadro demonstrativo, a arrecadação bimestral ficou abaixo da
média prevista, fechando o exercício com um déficit de R$ 6.158.815,73, equivalendo a 8,11% em
relação ao total orçado.

ASPECTOS GERAIS

Publicidade

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. 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 de circulação no Município. Durante o
exercício foi gasto com publicidade o montante de R$ 92.310,28

Precatórios

São requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, o pagamento
de valores devidos após condenação judicial definitiva. As principais regras estão no art. 100 da
Constituição Federal. Segue abaixo discriminado o precatório pago em 2018.

Precatório pago no exercício de 2017

Nº.Precatório Favorecido Natureza Valor R$
0023217-88-2014.8.08.0000 Juarez Rosa dos Santos Comum 4.905,72

TOTAL 4.905,72

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 2018.

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 2018, mostram-se adequadas com ressalvas, tendo em vista
os motivos supracitados, como:

- 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. A maioria dos itens com procedimento sugestivo como
auditoria, foram avaliados por analise de conformidade, como relatado acima, os demais itens foram
excluídos.

- Constatação de “Achados” em desconformidade com as normas apontadas em determinados
pontos de controle - Tabela do item 1, Conforme consta em “Constatações e Proposições”. Para
tanto, 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.

- A UCCI do Poder Executivo de Afonso Cláudio conta apenas com 02 servidores, sendo que não
possuímos contabilista em nosso quadro. Dessa forma, nomeamos através do Decreto nº 064/2019,
um servidor com habilitação profissional contábil, com capacidade técnica para a apreciação e
comprovação da exatidão dos registros contábeis. Assim sendo, nossa manifestação quanto a as
demonstrações contábeis, se baseia na avaliação realizada por este servidor nomeado como
responsável pela análise contábil da PCA 2018.

Afonso Cláudio, 27 de março de 2019.

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO
Controlador Geral/ Responsável pela UCCI


