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1. RELATÓRIO 
 
1.1. Introdução 
 
Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o 

que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de 

controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, 

objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

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

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, 

emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

 
1. Itens de Abordagem prioritária 
1.1. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.1.2 
Despesa – 

realização sem 
prévio empenho 

Processos físicos 
e eletrônicos de 

despesa. 

Lei 
4.320/1964, 

art. 60. 

Avaliar se foram 
realizadas despesas sem 
emissão de prévio 

100% dos 
processos de 

despesa. 

90% dos 
processos de 

despesa. 



 
 

empenho. 
1.2. Gestão Previdenciária 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.2.1 

Registro por 
competência - 

despesas 
previdenciárias 

patronais 

Processos de 
despesas 

liquidadas das 
obrigações 
patronais, 
relatórios e 
balancetes 

consolidados. 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 
9.717/1998, 

art. 1º. 
Lei 8.212/1991 

Lei Local 
Regime de 

competência. 

Verificar se foram 
realizados os registros 
contábeis orçamentários e 
patrimoniais, das 
despesas com obrigações 
previdenciárias, 
decorrente dos encargos 
patronais da entidade 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares, 
observando o regime de 
competência. 

100% dos 
processos e 
relatórios de 
obrigações 
patronais 

liquidadas, 
relatórios e 
balancetes 

consolidados. 
(elemento de 

despesa 
31901300) 

80% dos 
processos de 
despesa de 
obrigações 
patronais 

liquidados, 
relatórios e 
balancetes 

consolidados. 

1.2.2 
Pagamento das 

obrigações 
previdenciárias - 
parte patronal 

Processos de 
despesas 

liquidadas e pagas 
de obrigações 

patronais, 
relatórios e 
balancetes 

consolidados.  

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 
9.717/1998, 

art. 1º. 
Lei 8.212/1991 

Lei Local 
Regime de 

competência. 

Verificar se houve o 
pagamento tempestivo 
das contribuições 
previdenciárias 
decorrentes dos encargos 
patronais da entidade, 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares. 

100% dos 
processos de 
obrigações 
patronais 

recolhidos, 
relatórios e 
balancetes 

consolidados 
(elemento de 

despesa 
31901300). 

80% dos 
processos de 
despesa de 
obrigações 
patronais 

recolhidas, 
relatórios e 
balancetes 

consolidados. 

1.2.3 

Registro por 
competência – 

multas e juros por 
atraso de 

pagamento 

Processos de 
despesas de 
obrigações 
patronais. 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 
9.717/1998, 

art. 1º. 
Lei 8.212/1991 

Lei Local 
Regime de 

competência. 

Verificar se houve o 
registro por competência 
das despesas 
orçamentárias e das 
Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) com 
multa e juros decorrentes 
do atraso no pagamento 
das obrigações 
previdenciárias. 

100% dos 
processos de 
obrigações 
patronais 

(elemento de 
despesa 

31901300). 

80% dos 
processos de 
despesa de 
obrigações 
patronais. 

1.2.4 
Retenção/Repasse 
das contribuições 
previdenciárias- 
parte servidor 

Processos de 
despesas de 
contribuição 

previdenciária (de 
segurados). 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
art. 1º. 

Lei 8.212/1991 
Lei Local. 

Verificar se houve a 
retenção das contribuições 
previdenciárias dos 
servidores e o seu 
respectivo repasse 
tempestivo ao regime de 
previdência. 

100% dos 
processos de 
despesas de 
contribuição 

previdenciária 
(de segurados). 

90% dos 
processos de 
despesas de 
contribuições 

previdenciárias 
(de segurados). 

1.2.5 
Parcelamento de 

débitos 
previdenciários 

Relatórios de 
empenho. 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
art. 1º. 

Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Regime de 
competência. 

Verificar se os 
parcelamentos de débitos 
previdenciários:  
a) estão sendo registrados 
como passivo da entidade;  
b) estão sendo registrados 
como ativo a receber no 
RPPS;  
c) se seu saldo total está 
sendo corrigido 
mensalmente, por índice 
oficial e registrado como 
passivo no ente devedor e 
como ativo no RPPS;  
d) se estão sendo 
registrados mensalmente 
os juros incidentes sobre o 
saldo devedor no ente 
devedor e como ativo no 
RPPS;  
e) se as parcelas estão 
sendo pagas 
tempestivamente.  

Relatórios 
mensais de 
empenho. 

100% dos 
relatórios. 

1.2.8 

Medidas de 
Cobrança- Créditos 
Previdenciários a 

Receber e 
Parcelamentos a 

Receber 

Não se aplica. LRF 

Avaliar se as obrigações 
previdenciárias não 
recolhidas pelas unidades 
gestoras, foram objeto de 
medidas de cobrança para 
a exigência das 

Documentos de 
cobrança. Não se aplica 



 
 

obrigações não adimplidas 
pelo gestor do RPPS e 
pelo Controle Interno. 

1.3. Gestão patrimonial 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.3.1 

Bens em estoque, 
móveis, imóveis e 

intangíveis – registro 
contábil 

compatibilidade com 
inventário. 

Demonstrativos 
contábeis e 

demonstrativos da 
movimentação 
patrimonial da 
Gerência de 
Patrimônio. 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c 

Lei 
4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações contábeis 
evidenciam a integralidade 
dos bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade com os 
inventários anuais, bem 
como, as variações 
decorrentes de 
depreciação, amortização 
ou exaustão, e as devidas 
reavaliações. 

Demonstrativos 
contábeis e de 

patrimônio 
(inventário) e 

relatórios 
patrimoniais e 

de 
almoxarifado. 

100% dos 
demonstrativos 
consolidados a 

cada mês. 

1.3.2 
Bens móveis, 

imóveis e intangíveis 
– Registro e controle 

Demonstrativos 
dos registros e 
movimentações 
patrimoniais e 

demais relatórios 
dos bens móveis, 

imóveis e 
intangíveis. 

Lei 
4.320/1964, 

art. 94. 

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

100% dos 
demonstrativos, 

registros e 
relatórios dos 
bens móveis, 

imóveis e 
intangíveis. 

20% dos 
demonstrativos, 

registros e 
relatórios dos 
bens móveis, 

imóveis e 
intangíveis. 

1.3.3 
Disponibilidades 

financeiras – 
depósito e aplicação 

Termo de 
verificação das 
disponibilidades 

financeiras e 
extratos bancários; 

LC 101/2000, 
art. 43 c/c § 3º, 
do artigo 164 
da CRFB/88. 

Avaliar se as 
disponibilidades 
financeiras foram 
depositadas em 
instituições financeiras 
oficiais. 

Todas as 
contas 

bancárias 
cadastradas no 

ente. 

Todas as 
contas 

bancárias 
cadastradas no 

ente. 

1.3.4 
Disponibilidades 

financeiras – 
depósito e aplicação 

Termo de 
conciliação das 
disponibilidades 

bancárias e 
extratos bancários. 

Lei 
4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações contábeis 
evidenciam a integralidade 
dos valores depositados 
em contas correntes e 
aplicações financeiras 
confrontando os valores 
registrados com os 
extratos bancários no final 
do exercício. 

100% das 
contas 

presentes no 
termo de 

conciliação das 
disponibilidades 

bancárias. 
 

40% das 
conciliações 
bancárias. 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.5.1 

Documentos 
integrantes da PCA 
– compatibilidade 

com a Normativa do 
TCE 

Documentos 
exigidos pela 

Instrução 
Normativa do 

TCEES. 

IN 
regulamentado
ra da remessa 
de prestação 

de contas 

Avaliar de os documentos 
integrantes da PCA estão 
em conformidade com o 
requerido no anexo 
correspondente da IN 
regulamentadora da 
remessa de prestação de 
contas. 

Documentos 
anexos à PCA, 
referentes ao 

FMS. 

Totalidade dos 
documentos 

anexo à PCA, 
referente ao 

FMS. 

1.5.2 Segregação de 
funções. 

Processos 
administrativos em 

tramitação no 
FMS. 

CRFB/88, art. 
37. 

Avaliar se foi observado o 
princípio da segregação 
de funções nas atividades 
de autorização, 
aprovação, execução, 
controle e contabilização 
das operações. 

100% dos 
processos e 
profissionais 

envolvidos nas 
atividades de 
autorização, 
aprovação, 
execução, 
controle e 

contabilização 
das operações. 

20% dos 
processos e 
profissionais 

envolvidos nas 
atividades de 
autorização, 
aprovação, 
execução, 
controle e 

contabilização 
das operações. 

2. Itens de Abordagem Complementar 
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 



 
 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.2.10 
Execução de 
programas e 

projetos 

Lei Orçamentária 
Anual de 2017, 

PPA, LDO e 
Créditos 

Adicionais 
Abertos. 

CRFB/88, art. 
167, I. 

Avaliar se houve execução 
de programas ou projetos 
de governo não incluídos 
na lei orçamentária anual. 

Lei 
Orçamentária 

Anual de 2017, 
PPA, LDO e 

Créditos 
Adicionais 
Abertos. 

Lei 
Orçamentária 

Anual de 2017, 
PPA, LDO e 

Créditos 
Adicionais 
Abertos. 

2.2.18 
Realização de 
investimentos 

plurianuais 

Lei Orçamentária 
Anual de 2017, 

PPA, LDO, 
Créditos 

Adicionais Abertos 
e processos de 

despesa. 

CRFB/88, art. 
167, § 1º. 

Avaliar se foram iniciados 
investimentos cuja 
execução ultrapasse um 
exercício financeiro sem 
prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que 
autorize a inclusão. 

Lei 
Orçamentária 

Anual de 2017, 
PPA, LDO, 

Créditos 
Adicionais 
Abertos e 

processos de 
despesa. 

Lei 
Orçamentária 

Anual de 2017, 
PPA, LDO, 

Créditos 
Adicionais 
Abertos e 

processos de 
despesa. 

2.2.24 
Escrituração e 

consolidação das 
contas públicas 

Balancetes 
consolidados  

LC 101/2000, 
art. 50 / Norma 

Brasileira de 
Contabilidade 
NBC TSP-EC 
c/c / NBC-T 16 

Avaliar se a escrituração e 
consolidação contábil das 
contas públicas obedeceu 
ao que dispõe o artigo 50 
da LRF e as normas 
brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao 
setor público. 

Escrituração 
contábil da 
receita e 
despesa 
pública 

(balancetes 
consolidados). 

40% dos 
balancetes 

consolidados. 

2.2.28 

Pagamento de 
passivos – ordem 
cronológica das 
exigibilidades 

Demonstrativos 
das despesas 
liquidadas e 

pagas. 

Lei 
8.666/1993, 
arts. 5º e 92, 
c/c CRFB/88, 

art. 37. 

Avaliar se os passivos 
estão sendo pagos em 
ordem cronológica de 
suas exigibilidades. 

Demonstrativos 
das despesas 
liquidadas e 

pagas  

40% dos 
demonstrativos 

2.2.30 

Despesa – 
realização de 
despesas – 

irregularidades 

Processos de 
despesas 

realizados por 
dispensa, 

inexigibilidade e 
processos 
licitatórios. 

LC 101/2000, 
art. 15 c/c Lei 
4.320/1964, 

art. 4º. 

Avaliar se foram 
realizadas despesas 
consideradas não 
autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio 
público, ilegais e/ou 
ilegítimas. 

100% 
Processos de 

despesas 
realizados por 

dispensa, 
inexigibilidade e 

processos 
licitatórios. 

5% dos 
processos de 

despesas 
realizados. 

2.2.31 Despesa – 
liquidação 

Processos de 
despesas 

realizados por 
dispensa, 

inexigibilidade e 
processos 
licitatórios. 

Lei 
4.320/1964, 

art. 63. 

Avaliar se foram 
observados os pré-
requisitos estabelecidos 
no artigo 63 da Lei Federal 
nº 4.320/64 para a 
liquidação das despesas. 

100% 
Processos de 

despesas 
realizados por 

dispensa, 
inexigibilidade e 

processos 
licitatórios. 

5% dos 
processos de 

despesas 
realizados. 

2.2.32 

Pagamento de 
despesas sem 

regular liquidação 
 

Processos de 
despesas 

realizados por 
dispensa, 

inexigibilidade e 
processos 
licitatórios. 

Lei 
4.320/1964, 

art. 62 

Avaliar se houve 
pagamento de despesa 
sem sua regular 
liquidação.  

 

100% 
Processos de 

despesas 
realizados por 

dispensa, 
inexigibilidade e 

processos 
licitatórios. 

5% dos 
processos de 

despesas 
realizados. 

2.2.33 Despesa – desvio de 
finalidade 

Relatórios de 
empenho e 

pagamentos 

LC 101/2000, 
art. 8º, 

parágrafo 
único. 

Avaliar se houve desvio de 
finalidade na execução 
das despesas decorrentes 
de recursos vinculados. 

Relatórios de 
empenho e 
pagamentos 

50% dos 
relatórios de 
empenho e 

pagamentos 

2.2.34 
Despesa – auxílios, 

contribuições e 
subvenções. 

Processos de 
despesa de 
repasse de 
recursos 

financeiros a 
entidades, através 

de auxílios, 
contribuições ou 

subvenções. 

Legislação 
específica. 

Avaliar se houve 
concessão de auxílios, 
contribuições ou 
subvenções a entidades 
privadas sem previsão na 
LDO, na LOA e em lei 
específica. 

100% dos 
processos de 
despesas de 
repasse de 
recursos 

financeiros a 
entidades, 
através de 
auxílios, 

contribuições 
ou subvenções. 

90% dos 
processos de 
despesas de 
repasse de 
recursos 

financeiros a 
entidades, 
através de 
auxílios, 

contribuições 
ou subvenções. 

2.3. Gestão Patrimonial 
Código Objeto/Ponto de 

controle 
Documentos 
analisados Base legal Procedimento Universo do 

Ponto de 
Amostra 

Selecionada 



 
 

Controle 

2.3.1 

Passivos 
contingentes – 

reconhecimento de 
precatórios judiciais 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada. 

CRFB/88, art. 
100. / ei nº 

4.320/64, arts. 
67 e 105 c/c 

Norma 
Brasileira de 

Contabilidade 
NBC-TSP 03. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais e demais 
passivos contingentes 
estão sendo devidamente 
reconhecidos e 
evidenciados no balanço 
patrimonial. 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada. 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada. 

2.3.2 
Dívida pública – 

precatórios – 
pagamento 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada. 

CRFB/88, art. 
100 c/c Lei 

4.320/64, art. 
67. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais estão sendo 
objeto de pagamento, 
obedecidas as regras de 
liquidez estabelecidas na 
CRFB/88. 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada. 

Demonstrativo 
da Dívida 
Fundada. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.4.1 
Transferências 
voluntárias – 
exigências. 

Balancetes de 
despesas. 

LC 101/2000, 
art. 25, § 1º. 

Avaliar se houve 
realização de 
transferências voluntárias 
para outro Ente da 
Federação e, no caso de 
ocorrência, se as 
disposições contidas no § 
1º, do artigo 25, da LRF 
foram observadas. 

Balancetes de 
despesas 

50% dos 
balancetes de 

despesa. 

2.4.3 

Dívida pública – 
originalmente 

superior ao limite – 
redução do valor 

excedente 

Demonstrativo da 
Dívida Fundada. 

Resolução nº 
40/2001 do 

Senado 
Federal, art. 
4º, inciso I. 

Avaliar se a dívida 
consolidada líquida do 
Estado/Município, no final 
do exercício de 2001, 
excedia os limites 
estabelecidos nos incisos I 
e II, do artigo 3º, da 
Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal, 
respectivamente e, em 
caso positivo, verificar se 
o valor excedente está 
sendo reduzido à razão de 
1/15 (um quinze avos) por 
exercício. 

Totalidade dos 
valores 

apresentados 
no 

demonstrativo 
da divida 
fundada. 

Totalidade dos 
valores 

apresentados 
no 

demonstrativo 
da divida 
fundada. 

2.5. Gestão Previdenciária 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.5.1 

Retenção de 
impostos, 

contribuições sociais 
e previdenciárias. 

Relatórios de 
despesas e 

pagamentos e 
processos de 
despesa com 

previsão legal de 
retenção na fonte. 

LC 116/2003, 
art. 6º/ Decreto 

Federal nº 
3.000/1999. 

Lei 
8.212/1991. 
Lei Local. 

Avaliar se foram 
realizadas as retenções na 
fonte e o devido 
recolhimento, de impostos, 
contribuições sociais e 
contribuições 
previdenciárias, devidas 
pelas pessoas jurídicas 
contratadas pela 
administração pública. 

100% dos 
processos de 
despesas com 
previsão legal 
de retenção na 

fonte e 
relatórios gerais 

de despesas. 

10% dos 
processos de 
despesas com 
previsão legal 
de retenção na 

fonte e 
relatórios 
gerais de 
despesas. 

2.5.2 
Base de Cálculo de 

contribuições - 
RPPS 

Lei Municipal que 
regulamenta a 

Base de Cálculo 
das Contribuições 
previdenciárias ao 
RPPS e relatórios 

de despesas. 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 
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. 

Lei Municipal 
que 

regulamenta a 
Base de 

Cálculo das 
Contribuições 

previdenciárias 
ao RPPS e 
relatórios de 

despesas que 
demonstrem a 

retenção. 

Lei Municipal 
que 

regulamenta a 
Base de 

Cálculo das 
Contribuições 

previdenciárias 
ao RPPS e 

relatórios de 
despesas que 
demonstrem a 

retenção. 

2.5.4 
Alíquota de 

contribuição – 
Recolhimento 

Lei Municipal e 
Federal que 

regulamenta a 
Base de Cálculo 

das Contribuições 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998, 
arts. 1º e 3º. 

Verificar se os descontos 
previdenciários e as 
contribuições patronais 
estão obedecendo as 
alíquotas de contribuição 

Lei Municipal e 
Federal que 

regulamenta a 
Base de 

Cálculo das 

Lei Municipal e 
Federal que 

regulamenta a 
Base de 

Cálculo das 



 
 

previdenciárias e 
alíquotas e 

relatórios de 
despesas que 

demonstrem os 
valores retidos. 

estabelecidas conforme a 
legislação. 

Contribuições 
previdenciárias 
e alíquotas e 
relatórios de 

despesas que 
demonstrem os 
valores retidos. 

Contribuições 
previdenciárias 
e alíquotas e 
relatórios de 

despesas que 
demonstrem os 
valores retidos. 

2.5.5 

Guia de 
Recolhimento de 

contribuições 
previdenciárias 

Guia de 
Recolhimento de 

contribuições 
previdenciárias 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998, 
art. 1º. 

Verificar a existência de 
emissão de guia de 
recolhimento das 
contribuições 
previdenciárias devidas ao 
RPPS, nas unidades 
gestoras. 

Guia de 
Recolhimento 

de 
contribuições 

previdenciárias 

70% das Guias 
de 

Recolhimento 
de 

contribuições 
previdenciárias 

2.5.7 Servidores Cedidos 
Convênios de 

Cessão de 
Servidores 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998, 
art. 1º. ON 
MPS-SPS 

02/2009, art. 
32, I, II e III. 

Verificar se o RPPS é 
cientificado formalmente 
ou é parte do 
contrato/termo de cessão 
de servidores. 

Convênios de 
Cessão de 
Servidores 

50% dos 
Convênios de 

Cessão de 
Servidores 

2.5.26 Censo Atuarial Fichas cadastrais 
dos servidores 

Lei Federal 
10887/2004, 

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. 

Fichas 
cadastrais dos 
servidores e 

entrevista com 
o Gestor 

10% das fichas 
cadastrais dos 

servidores 

2.5.37 Registro de 
Admissões 

Processos de 
admissão de 
servidores 

CF/88, art. 71, 
III e IN TC nº 

38/2016 

Verificar se as admissões 
de servidores efetivos 
estão sendo 
encaminhadas ao TCE 
para fins de registro. 

100% dos 
processos de 
admissões de 

servidores. 

50% dos 
processos de 
admissões de 

servidores. 

2.6. Demais Atos de Gestão 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.6.1 
Pessoal – função de 
confiança e cargos 

em comissão 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
Cargos 

CRFB/88, art. 
37, inciso V. 

Avaliar se as funções de 
confiança estão sendo 
exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes 
de cargo efetivo e se os 
cargos em comissão 
destinam-se apenas às 
atribuições de direção, 
chefia e assessoramento.  

100% dos 
cargos 

existentes das 
funções de 
confiança. 

80% dos 
cargos 

existentes das 
funções de 
confiança. 

2.6.3 
Pessoal – 

contratação por 
tempo determinado 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 
Cargos 

CRFB/88, art. 
37, inciso IX. 

Avaliar a legislação 
específica do órgão 
disciplinando a 
contratação por tempo 
determinado observando 
se as contratações 
destinam-se ao 
atendimento de 
necessidade temporária e 
de excepcional interesse 
público. 

100% das 
contratações 

por prazo 
determinado. 

80% das 
contratações 

por prazo 
determinado. 

2.6.4 Pessoal – teto Folha de 
Pagamento 

CRFB/88, art. 
37, inciso XI. 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos 
servidores públicos 
vinculados ao órgão 
obedeceu o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da 
CRFB/88. 

100% da folha 
de pagamento. 

100% da folha 
de pagamento. 

2.6.5 

Realização de 
despesas sem 
previsão em lei 

específica. 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 

CRFB/88, art. 
37, caput. 

Avaliar se houve 
pagamento de despesas 
com subsídios, 
vencimentos, vantagens 
pecuniárias e jetons não 
autorizados por lei 
específica. 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 

Folha de 
Pagamento, 
relatórios da 
Gerência de 

Recursos 
Humanos e 

Legislação de 



 
 

cargos e 
Orçamentária 

cargos e 
Orçamentária 

cargos e 
Orçamentária 

2.6.6 
Dispensa e 

inexigibilidade de 
licitação. 

Processos de 
dispensa e 

inexigibilidade 

Lei 8.666/93, 
arts. 24, 25 e 

26. 

Avaliar se as contratações 
por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação 
observaram as 
disposições contidas nos 
artigos 24 a 26 da Lei de 
Licitações. 

100% dos 
processos de 
dispensa e 

inexigibilidade 
de licitação 

40% dos 
processos de 
dispensa e 

inexigibilidade 
de licitação 

 

1.2. Constatações e Proposições 
 
Acerca dos itens selecionados para análise, expostos na tabela acima, abordamos os 

seguintes achados e proposições: 

 
1. Itens de abordagem Prioritária  

1.1. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.1.2 Não foram constatadas realizações de 
despesas sem prévio empenho. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerido, tendo 

em vista que as 
despesas foram 

executadas após a 
realização do empenho.  

Regular 

1.2. Gestão Previdenciária 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.2.1 

Da análise dos processos de despesas 
relativos às obrigações patronais, constatou-se 
que as mesmas foram reconhecidas conforme 
regime de competência. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 
vista que as obrigações 

patronais foram 
contabilizadas 

adequadamente por 
competência. 

Regular. 

1.2.2 

Da análise dos processos de despesas 
relativos às obrigações patronais, constatou-se 
que houve o pagamento tempestivo das 
contribuições previdenciárias decorrentes dos 
encargos patronais da entidade, exceto o 
saldo remanescente que se refere a processos 
de competência de dezembro, cujo 
vencimento e pagamento ocorreu em janeiro 
do ano subseqüente. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista o tempestivo 
recolhimento das 

obrigações patronais. 

Regular. 

1.2.3 

Dos processos de despesas objeto de análise, 
constatou-se que todos os recolhimentos de 
obrigações patronais se deram de forma 
tempestiva, não incidindo em multas e juros. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista o tempestivo 
recolhimento das 

obrigações patronais. 

Regular. 

1.2.4 

Da análise dos processos de despesas de 
contribuições previdenciárias, constatou-se 
que as mesmas foram retidas dos servidores e 
repassadas ao RPPS (IPASDM) e ao INSS. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista o tempestivo 
recolhimento das 

contribuições 
previdenciárias retidas. 

Regular. 

1.2.5 
Dos processos analisados, constatou-se que 
não existem parcelamentos de débitos 
previdenciários inscritos no FMS. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista que não existem 
parcelamentos de débitos 

previdenciários. 

Regular. 

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

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista que não foram 
identificadas medidas de 

Regular 



 
 

cobrança de créditos 
previdenciários, pois 
todos foram retidos e 

recolhidos 
tempestivamente. 

1.3. Gestão Patrimonial 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.3.1 

Da análise dos demonstrativos contábeis e 
dos demonstrativos apresentados pelo setor 
de patrimônio e de almoxarifado, constatamos 
que os registros contábeis relativos à 
movimentação do almoxarifado estão em 
conformidade com os valores apresentados 
pelo setor de almoxarifado. E sobre a 
avaliação dos bens móveis e imóveis, a 
Gerência de Patrimônio que engloba a 
Prefeitura e o FMS, providenciou no final do 
exercício de 2017, o inventário geral dos 
mesmos. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista que não foram 
identificadas 

inconsistências nas 
movimentações do 

almoxarifado e bens 
móveis e imóveis.  

Regular 

1.3.2 

Apesar da constatação de que os bens móveis 
e imóveis foram devidamente inventariados no 
final do exercício de 2017, com a adequada 
informação dos itens de caracterização, 
verificou-se a existência de obstáculos ao fiel 
registro do quesito “Área” dos bens imóveis, 
devido a algumas dificuldades nos 
mecanismos internos de identificação. 

Sugerimos aos 
responsáveis pela 

elaboração do inventário 
dos bens imóveis que 

empenhem esforços para 
superar as dificuldades 

de identificação das 
áreas, para efetuar o 

registro das mesmas, no 
exercício de 2018. 

Em 
andamento. 

1.3.3 

Da análise das disponibilidades financeiras 
das contas existentes no município, 
constatamos que 100% estão sendo 
movimentados em instituições financeiras 
oficiais.  

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista que a 
movimentação bancária 
está sendo efetuada em 

instituição financeira 
oficial. 

Regular. 

1.3.4 

Das contas analisadas, verificamos a 
conformidade dos saldos apresentados nos 
extratos bancários e saldos de aplicações 
financeiras com os saldos conciliados 
lançados no sistema contábil utilizado pelo 
FMS. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 
vista exatidão dos saldos 
bancários com os saldos 

conciliados. 

Regular. 

1.5. Demais atos de gestão 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.5.1 

A análise dos documentos integrantes da PCA 
indicou conformidade com as exigências 
instituídas através de Instruções Normativas 
do TCEES. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 
vista a conformidade dos 
documentos analisados 

com os instrumentos 
Normativos do TCEES. 

Regular. 

1.5.2 

Considerando as atividades de autorização, 
aprovação, execução e controle das 
operações e, que o Município dispõe de 
Gerência de Compras unificada, responsável 
pela tramitação dos pedidos de compra do 
FMS e da Prefeitura, identificamos que há 
segregação parcial de funções, uma vez que 
os servidores que autorizam e efetuam os 
pedidos de compra, também homologam os 
mesmos na licitação. 

Nenhum alerta foi 
proposto no exercício de 

2017, dado que 
constatamos redução 
significativa no quadro 
administrativo funcional 
do Município, e que está 
em andamento proposta 

de realização de 
concurso público e de 

reforma administrativa do 
plano de cargos e 

salários, que poderá vir a 
reestruturar os setores 

Em 
andamento 

2. Itens de Abordagem Complementar 
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 



 
 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.2.10 

Analisando a Lei Orçamentária Anual de 2017, 
o PPA, LDO e os respectivos créditos 
adicionais abertos, constatamos que todos os 
programas e projetos realizados estavam 
previstos nos instrumentos de planejamento 
da ação governamental e em leis específicas 
de inclusão dos respectivos créditos 
adicionais. 

Nenhuma proposição ou 
alerta sugerido, tendo em 

vista que todos os 
programas e projetos 

realizados, encontram-se 
devidamente inseridos 
nos instrumentos de 

planejamento da ação 
governamental. 

Regular. 

2.2.18 

Analisando a Lei Orçamentária Anual de 2017, 
o PPA, LDO, os respectivos créditos adicionais 
abertos e os processos de despesa 
constatamos que não foram realizados 
investimentos que ultrapassaram o exercício 
financeiro sem prévia inclusão no PPA, ou 
sem lei que autorizasse a inclusão no mesmo. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerida, tendo 

em vista que todos os 
investimentos realizados, 

e que ultrapassaram o 
exercício financeiro 

estavam devidamente 
incluídos no PPA. 

Regular 

2.2.24 

Da avaliação da escrituração e consolidação 
contábil das contas públicas referentes ao 
FMS, obedeceram ao que dispõe o art. 50 da 
LRF e as normas brasileiras de contabilidade 
para o setor público. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerida, tendo 

em vista que a 
escrituração e a 

consolidação das contas 
públicas estão de acordo 

com os dispositivos 
legais específicos. 

Regular 

2.2.28 

Da avaliação dos demonstrativos das 
despesas, observou-se que o FMS não tem 
realizado os pagamentos em ordem 
cronológica de suas exigibilidades. 

Realizou-se por meio de 
Comunicação Interna 

uma notificação a 
Secretaria da Fazenda 

para que providenciasse 
em caráter de urgência a 

implantação e 
regulamentação do 

sistema de pagamentos 
por ordem cronológica de 

suas exigibilidades.  

Em 
andamento 

2.2.30 

Da análise, por amostragem, dos processos 
de despesa, realizados por dispensa, 
inexigibilidade e licitação, não foram 
constatadas irregularidades ou atos lesivos, 
dado que as despesas foram devidamente 
motivadas, processualmente instruídas e 
executadas segundo os dispositivos legais 
regulamentadores. 

Nenhuma proposição ou 
alerta a sugerir, tendo em 

vista que apesar da 
pequena amostragem 
analisada, todos os 

processos de despesas 
respeitaram os ditames 

legais. 

Regular. 

2.2.31 

Da análise, por amostragem, dos processos 
de despesa, não se constatou irregularidades 
materiais significativas, no entanto, 
identificaram-se algumas deficiências 
processuais na comprovação da liquidação 
das despesas, no que se refere à inadequada 
indicação dos fiscais dos contratos, muitas 
vezes inaptos para o acompanhamento do 
objeto e ateste ineficaz das despesas 
realizadas. 

Elaborou-se e publicou-
se a Instrução Normativa 
do Sistema de Controle 

Interno nº 07/2017, 
versão 01, que dispõe 
sobre a fiscalização de 

contratos administrativos, 
abordando também a 

importância da adequada 
liquidação e ateste da 

execução da despesa. A 
divulgação da respectiva 

instrução ocorreu por 
meio de encontros e 

reuniões com os 
servidores, em um 

trabalho de 
conscientização sobre a 

importância da adequada 
liquidação e ateste da 

despesa. 

Em processo 
de correção 

2.2.32 Da análise, por amostragem, dos processos, Realizou-se um trabalho  



 
 

constatou-se que as despesas pagas 
encontravam-se formalmente liquidadas, 
porém com algumas falhas, conforme 
informado anteriormente. 

de conscientização dos 
servidores sobre a 

relevância de se efetuar 
a adequada liquidação da 
despesa, implantando-se 
carimbos e documentos 

específicos para amparar 
este procedimento 

Em processo 
de correção 

2.2.33 

Da análise, por amostragem, dos processos, 
não se identificou desvio de finalidade na 
execução das despesas decorrentes de 
recursos vinculados. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi emitido, uma 
vez que os recursos 

vinculados foram 
adequadamente 

aplicados. 

Regular 

2.2.34 

Da análise dos processos de despesas 
referentes ao repasse de recursos financeiros 
a entidades, através de auxílios, contribuições 
ou subvenções, verificou-se a regular inclusão 
dos mesmos nas legislações especificas. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerido, tendo 
em vista que os auxílios, 

contribuições ou 
subvenções foram 

realizadas com base em 
autorizações previstas 

nas legislações 
orçamentárias e 

específicas. 

Regular. 

2.3. Gestão Patrimonial 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.3.1 

Da análise do demonstrativo da dívida 
fundada, constatamos a inexistência de 
precatórios contra o FMS. 
 

Nenhuma proposição ou 
alerta a sugerir, tendo em 

vista a inexistência de 
precatórios contra o 

FMS. 

Regular. 

2.3.2 

Da análise do demonstrativo da dívida 
fundada, constatamos a inexistência de 
precatórios contra o FMS. 
 

Nenhuma proposição ou 
alerta a sugerir, tendo em 

vista a inexistência de 
precatórios contra o 

FMS. 

Regular. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais  
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.4.1 
Da análise dos balancetes das despesas não 
se verificou a existência de Transferências 
Voluntárias do FMS a outro ente da federação. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerido, uma 
vez que não ocorreram 

Transferências 
Voluntárias do FMS a 

outro ente. 

Regular. 

2.4.3 Ausência de dívida consolidada do município. 

Nenhuma proposição ou 
alerta a sugerir, tendo em 

vista a ausência de 
dívida consolidada do 

FMS. 

Regular. 

2.5. Gestão Previdenciária 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.5.1 

Da análise dos relatórios de despesas e 
pagamentos e processos de despesa com 
previsão legal de retenção na fonte, de 
contribuições previdenciárias, constatou-se 
que as mesmas foram adequadamente retidas 
e recolhidas. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerido, tendo 

em vista o tempestivo 
recolhimento das 

contribuições 
previdenciárias retidas na 

fonte. 

Regular. 

2.5.2 

Com base na Lei Municipal nº 2.784/2017, que 
dispõe sobre a alteração do plano de custeio 
destinado ao RPPS dos servidores públicos do 
município de Domingos Martins, identificou-se 
a regulamentação da base de cálculo das 
contribuições, e por meio da análise dos 
relatórios de despesas, observou-se que a 
mesma está sendo devidamente empregada 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo a vista a 

existência de base de 
cálculo regulamentada 
em Lei Municipal, e a 
efetiva utilização da 

mesma no cálculo das 
contribuições. 

Regular. 



 
 

nos cálculos das contribuições. 

2.5.4 
Da análise das Leis previdenciárias Municipal 
e federal, e dos relatórios de despesas, 
verificou-se que os descontos previdenciários 
obedecem as especificações legais. 

Nenhuma proposição ou 
alerta a sugerir, tendo em 

vista que os descontos 
obedecem as legislações 
específicas, Municipal e 

Federal. 

Regular 

2.5.5 
Verificou-se a existência de guias de 
recolhimento de contribuições previdenciárias 
no FMS. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo em vista 
a existência de guias de 

recolhimento de 
contribuições 

previdenciárias. 

Regular 

2.5.7 

Da análise dos Convênios de Cessão de 
Servidores verificou-se que o RPPS é 
informado quando ocorre cessão de servidores 
a outros órgãos. 

Nenhuma proposição foi 
sugerida, uma vez que a 

informação formal ao 
RPPS quando da cessão 

de servidores. 

Regular 

2.5.26 

Da análise sobre a realização de censo 
atuarial, verificou-se junto ao Instituto que não 
há realização periódica do mesmo, com 
atualização dos dados cadastrais necessários 
para a manutenção de base de dados 
adequada, dado a dificuldade em obter retorno 
dos dados juntos aos servidores. 

Recomendou-se que o 
Instituto empenhasse 

esforços para a 
realização de censo 

atuarial periódico com o 
intuito de manter base de 
dados atual e coerente. 

Regular 

2.5.37 
Da análise dos registros de admissões 
realizadas no exercício de 2017, identificou-se 
que todas foram enviadas ao TCE-ES  

Nenhuma proposição foi 
sugerida, tendo em vista 
o adequado envio dos 

dados de admissões ao 
TCE-ES. 

Regular 

2.6. Demais atos de gestão 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.6.1 

Com base na análise da Folha de Pagamento, 
dos relatórios da Gerência de Recursos 
Humanos e da Legislação de Cargos, 
observou-se que foram priorizados os 
servidores efetivos no exercício de funções de 
confiança, no entanto, existem funções de 
confiança ocupadas por funcionários 
contratados. Ainda, verificou-se que os cargos 
em comissão destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

Realizaram-se 
orientações verbais 

contínuas, para que os 
servidores efetivos 

fossem priorizados no 
exercício das funções de 

confiança  

Pendente 

2.6.3 

Com base na análise da Folha de Pagamento, 
dos relatórios da Gerência de Recursos 
Humanos e da Legislação de Cargos, 
observou-se que as contratações por tempo 
determinado obedecem aos quesitos de 
necessidade temporária e de excepcional 
interesse público. 

Nenhum alerta foi 
proposto no exercício de 
2017, tendo em vista a 

regularidade das 
contratações temporárias 

e que está em 
andamento proposta de 
realização de concurso 

público e de reforma 
administrativa do plano 

de cargos e salários, que 
poderá vir a reestruturar 
os setores e diminuir o 

número de contratações 
temporárias. 

Regular 

2.6.4 
Com base na análise da Folha de Pagamento, 
observou-se que não há extrapolamento do 
teto remuneratório no FMS. 

Nenhum alerta foi 
proposto dado a 
regularidade nos 

pagamentos, quando ao 
atingimento do teto 

remuneratório 
constitucional. 

Regular 

2.6.5 Com base na análise da Folha de Pagamento, 
dos relatórios da Gerência de Recursos 

Nenhum alerta foi 
proposto dado a Regular 



 
 

Humanos e da Legislação de Cargos, 
observaram-se as despesas com pagamento 
de pessoal possuem autorização legislativa 
específica. 

existência legal de 
autorização para a 

realização dos 
pagamentos de pessoal. 

2.6.6 

Da análise, por amostragem, dos processos 
de dispensa, inexigibilidade e licitação do 
FMS, não foram constatadas irregularidades 
ou atos lesivos, tendo em vista a obediência 
aos dispositivos previstos na lei de licitações. 

Nenhuma proposição ou 
alerta foi sugerido, que 

apesar da pequena 
amostragem analisada, 
não foram observadas 

irregularidades nos 
processos de dispensa, 

inexigibilidade e 
licitações. 

Regular 

 
 
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob responsabilidade do senhor 

Adimar Alves de Souza, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, 

relativa ao exercício de 2017. 

 

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

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

regular. 

 

Domingos Martins/ES, 19 de março de 2018 

 

 

 

Assinaturas: 
 

 

 

                Márcia d´Assumpção                                      Renata Peterle Ronchi 
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