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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

APRESENTAÇÃO

Em conformidade com a Resolução nº 227, de 25 de agosto de 2011 do TCEES

e posteriores alterações através da Resolução nº 257, de 07 de março de 2013

do TCEES, o Município de Governador Lindenberg implantou o Sistema de

Controle Interno através da Lei Municipal nº 648 de 10 de abril de 2013,

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4250/2013, revogando a Lei Municipal

nº 570 de 01 de março de 2012.

Para fins de instituição de normas e procedimentos de controle, a Unidade

Central de Controle Interno editou Instruções Normativas abrangendo os vários

sistemas administrativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg.

Vale ressaltar que no exercicio de 2017 até Janeiro de 2018 o responsável pelo

Controle Interno foi o senhor Renato Ferreira Souto, atuando no cargo de
Controlador Interno. No dia 31 de Janeiro de 2018 através do Decreto nº

5451/2018 foi exonerado o Sr. Renato Ferreira Souto e no dia 01 de Fevereiro

nomeada através do Decreto nº 5452/2018 a Sra. Eduarda Saquetto

Bernabé no Cargo de Controladora Interna, sendo a única servidora do setor.

Após assumir o cargo de Controladora no início do exercício de 2018, o primeiro

passo foi conhecer as Instruções Normativas e demais legislações pertinentes à

função de modo a orientar o gestor nos seus atos nos preceitos da legalidade.

Para elaboração do presente relatório e parecer conclusivo da Prestação de

Contas Anual, limitou-se a análise dos pontos de controle, da redação dada pela

IN 043/2017/TCEES, com informações fornecidas pelo Departamento de

Contabilidade, Patrimônio, Tributação, Almoxarifado, Frotas, Licitação e

Contratos, bem como documentações da prestação de Contas Anual elaborada

pelo Departamento de Contabilidade. Para execução e eficiencia do trabalho,

esta unidade contou com a colaboração do Contador Sr. Gustavo Bergamaschi

CRC/ES nº 13559/0 da Empresa Actuar Contabilidade, Consultoria e Assessoria

Ltda para orientação na análise das demonstrações contábeis, visto que a unica

servidora pertencente ao quadro da Controladoria deste município foi admitida no

cargo no dia 01 de fevereiro do corrente ano.
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%; amos que o papel do Controle Interno surge como forma de garantir que
%àobjetivos da administração pública sejam cumpridos, dando maior

transparência na aplicação dos recursos. Procurando, no decorrer da gestão,

atuar de forma preventiva na detecção e correção de possíveis irregularidades.

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - MUNICIPIO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Entidade: Município de Governador Lindenberg-ES

Gestor responsável: Geraldo Loss
Exercício: 2017

1. RELATÓRIO

1.1 Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem

como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 — LRF, essa

unidade de controle interno realizou, no exercício 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.
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Informamos que não foram inclusos nenhum item sobre RPPS, pois a
Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg não possui Regime Próprio de
Previdência — RPPS.

Informamos ainda, que foram avaliados somente alguns pontos de controle,

através do relatório de prestação de contas e documentação fornecida pelo

Departamento de Contabilidade, visto que a atual responsável pelo Controle
Interno foi admitida no exercício de 2018.

. Processos Universo do, . Ob|eto/Ponto . . Base . AmostraCodigo Administrat Procedimento Ponto de . ade controle ivos legal Controle7 Selecronada
analisadoss

1.1.1 Prestaçãode Documentação LC Avaliar se a prestação de Prestação de
contas anual — da PCA 2017. 101/2000 contas anual do chefe do Contas Annual
execução art. 58. Poder Executivo evidencia o 2017.
orçamentária desempenho da arrecadação RELGES Contas de

em relação à previsão, Governo
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.

1.1.3 Transferência de Consulta na CRFB/88,aAvaliar se os recursos Foi Feita Consulta
recursos Tesouraria. rt. 168. correspondentes às dotações 'unto a Tesouraria.
orçamentários ao orçamentárias, compreendidos
Poder Legislativo. os créditos suplementares e

especiais, destinados aos
órgãos do Poder Legislativo,
foram transferidos pelo Poder
Executivo até o dia 20 de cada
mês, em duodécimos.

1.3.6 Dívida ativa e Consulta no LC Avaliar se foram adotadas Informações
demais créditos setor Tributário. 101/2000a medidas com vistas à Prestadas pelo
tributários— rt. 11. cobrança da dívida ativa e dos Setor de
cobrança regular demais créditos tributários de Tributa ãocompetência do ente da . ç. .' a

federação. Lei MunICIpaI n—
71 1/2015,
Decreto nº
4.888/2016.
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Educação — CRFB/88, Avaliar se a aplicação de RELGES que
aplicação mínima 212,Leinº recursos na manutenção e no compõe a PCA

9.394/199 desenvolvimento do ensino 2017-
6 (LDB), atingiu o limite de vinte e
art. 69. cinco por cento, no mínimo, da

receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente
de transferências, na
manutenção e
desenvolvimento do ensino,
considerando recursos
aplicados a totalidade de
despesas liquidadas
compatíveis a função de
governo, conforme Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação — LDB.

1.4.2 CRFB/88, Avaliar se foram destinados, RELGES que
Educação — art. 60, no mínimo, 60% dos recursos compõe & PCA
remuneração dos Inciso XII do FUNDEB ao pagamento 2017-
profissionais do do ADCT dos profissionais do magistério
magistério — da educação básica em efetivo

exercício.

1.4.4 Saúde— CRFB/88, Avaliar se foram aplicados, em RELGES que
aplicação mínima art. 77, ações e serviços públicos de compõe & PCA

inciso III, saúde, recursos mínimos 2017-
do ADCT equivalentes a 12% e 15%,
c/c LC respectivamente, pelo estado
141/2012, e pelos municípios, da
arts. 6ª e rtotalidade da arrecadação de
7º. impostos e das transferências

que compõem a base de
cálculo conforme previsto na
CRFB/88 e na LC141/2012.

1.4.7 Despesas com LC Avaliar se os limites de RGF do Segundo
pessoal — limite 101/2000 despesas com pessoal Semestre de

arts. 19 eestabelecidos nos artigos 19 e 201720. 20 LRF foram observados.

1.4.14 Transferências CRFB/88, Avaliar se os repasses ao RELGES que
para oPoder art. 29- Poder Legislativo Municipal compõe a PCA
Legislativo A, 5 2ª. obedeceram os dispositivos 2017-
MUNÍCÍPªl contidos no & 2º do artigo 29-A

da CRFB/88.

1.4.15 Dívida pública — LC Avaliar se a dívida RELGES que
extrapolação de 101/2000, consolidada do compõe & PCA
limite no decorre art. Estado/Município ultrapassou 2017-da execução 31 e o respectivo limite ao final
orçamentária — Resolução de um quadrimestre. Em
redução do valor 40/2001 caso positivo,excedente Senado erificar se a mesma foi

Federal. reconduzida ao seu limite até
o término dos três
quadrimestres subsequentes,
reduzindo o excedente em
pelo menos 25% (vinte e
cinco por cento) no primeiro.

1.4.16 Operação de Resolução Avaliar se houve contratação RELGES e
Crédito por nº de operações de crédito por Relatório de
antecipação de 43/2001 antecipação de receita Gestão Fiscal.receita orçamentária no exercício.
orçamentária— Existindo, verificar se olimite saldo devedor das

operações de crédito por
antecipação de receita
orçamentária não excedeu o
limite de 7% (sete por
cento) da receita corrente
líquida.

Rua Adelino Lubiana, 142, Centro — Governador Lindenberg/ES, CEP: 29.720—000
CNPJ: 04.217,786/0001—54, emailzcontroladoria©governadorlindenberges.govbr



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

LDO— CRFB/88, Avaliar se as diretrizes, LDO e LDAcompatibilidade objetivos e metascom Plano estabelecidas na LDO
Plurianual. estiveram compatíveis com

o PPA aprovado para o
exercício.

2.1.2 LDO — limitação LC Avaliar se a LDO aprovada LDO
de empenho 101/2000, para o exercício continha

art. dispositivo estabelecendo
4º, inciso critérios e forma de limitação
I, alínea de empenho, a ser efetivada

“"b. nas hipóteses previstas na
alínea b do inciso II do artigo
4º,no art. 9ºe no inciso II do
& 1ºdo art. 31, todos da LRF.

2.1.4 LDO — condições LC Avaliar se a LDO aprovada LDO
para 101/2000, para o exercício continha
transferências de art. dispositivo estabelecendo
recursos a 4º, inciso condições e exigências para
entidades I, alínea transferências de recursos aprivadas. “".f entidades públicas e

privadas.

2.1.5 LDO — Anexo de LC Avaliar se a LDO aprovada LDO
Metas Fiscais — 101/2000, para o exercício continha
abrangência art. Anexo de Metas Fiscais

4ª, % 1º e estabelecendo metas anuais2º. relativas a receitas e
despesas, resultados nominal
e primário, montante da
dívida pública, dentre outras
informações, na forma
estabelecida pela LRF.

2.1.6 LDO — Anexo de Portaria Avaliar se os demonstrativos LDO
Metas Fiscais — STN nº que integraram o Anexo deconteúdo 637/2012. Metas Fiscais da LDO

aprovada para o exercício
foram elaborados em
observância ao Manual de
Demonstrativos Fiscais
editado pela STN.

2.1.10 LOA— CRFB/88, Avaliar se os programas de LOA, LDO e PPAcompatibilidade governo, projetos e
com a LDO e atividades previstos na LOA
com o Plano estiveram compatíveis com aPlurianual. LDO e PPA.

2.1.13 LOA — reserva de LC Avaliar se a LOA aprovada LOA e LDO
contingência 101/2000, para o exercício contemplou

art. dotação orçamentária para
5º, inciso reserva de contingência, com
III. forma de utilização e

montante definidos e
compatíveis com a LDO.

2.1 .15 LOA — vinculação LC Avaliar se a LOA foi aprovada LOA
de recursos. 101/2000 e executada com as

art ” dotações de despesasº' , vinculadas às respectivas
8-,paragr fontes de recursosafo único. '

2.1.17 Transparência na LC Avaliar se foram realizadas Audiencias
gestão. 101/2000, audiências públicas durante presenciais nas

art.48,par o. processo de elaboraçao e Comunidades.
ãgrafo discussao dos proletos de lei
Único. do PPA, da LDO e da LOA.
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Créditos Lei Avaliar se os créditos Documentação
adicionais— decreto 4.320/196 adicionais (suplementares ou presente na PCA.executivo 4, especiais) autorizados por lei

42 foram abertos mediante
' edição de decreto executivo.

2.2.16 Autorização CRFB/88,a Avaliar se houve utilização, LOA
orçamentária para rt. 167, sem autorização legislativa
cobertura de inciso VIII. específica, de recursos dosdéficit orçamentos fiscal e da

seguridade social para suprir
necessidade ou cobrir déficit

de empresas, fundações e
fundos, inclusive dos
mencionados no art. 165, 5
5º da CRFB/88.

2.2.17 Autorização CRFB/88,a Avaliar se houve instituição Legislação
legislativa para rt. 167, de fundos de qualquer Municipal.instituição de inciso IX. natureza, sem prévia
fundosde qualquer autorização legislativa.
natureza.

2219 Créditos CRFB/88,a Avaliar se houve abertura Legislação
extraordinários — rt. 167,5 de crédito extraordinário Municipal.abertura Sº. 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.

2225 Relatório LC Avaliar se os demonstrativos RREO e RGF
Resumidoda 101/00, fiscais que integram o RREO
Execução arts. 52 e o RGF foram elaborados
Orçamentáriae a 55. em observância às normas
Relatóriode Manualde editadas pela Secretaria do
Gestão Fiscal — Demonstra Tesouro Nacional.
elaboração tivos

Fiscais

(MDF)

2.2.27 Concessão de CRFB/88,a Avaliar se houve concessão Legislação
privilégios fiscais rt. 173,5 de privilégios fiscais para Municipal.para empresas 2º. empresas públicas ou
públicas ou sociedades de economiasociedades de mista não extensivos ao
economia mista. setor privado.

2.3.3 Evidenciação de Lei Verificar se os demonstrativos PCA
resultados— 4.320/196 contábeis consolidam a
consolidação 4,art. 85 / execução orçamentária,

LC financeira e patrimonial das
101/2000, unidades gestoras que
arts. 50e integram o ente da
51 federação, inclusive estatais
Portarias dependentes e consórcios

STN nº 72 públicos.
e
437/2012.

2.4.2 Dívida pública — LC Avaliar se os precatórios Relatórios
precatórios— 101/2000, judiciais não pagos durante Contábeise
Integração na art. 30,5 a execução do orçamento Jurídicos.dívida 7º. que nele foram incluídosconsolidada integram a dívida

consolidada, para fins de
aplicação dos limites
estabelecidos pela
Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
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Dívida pública — Resoluçã Nos casos em que a dívida RGF
evidenciação no o nº consolidada líquida do
RGF 40/2001do Estado/Município ultrapassou

Senado o limite e o valor excedente
Federal, está sendo reduzido na
art. 4º, forma do inciso I, do artigo
incisolll. 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;

2.4.5 Dívida pública — _ Avaliar se o Relatório de
extrapolação de rRºesoluçao Estado/Município, mesmo Gestão-
Iimite no 40/2001d não apresentando, no
decorrer da o Senado exercício de 2001, dívida
execução Federal consolidada líquida superior
orçamentária — art ”49 aos limites estabelecidos nos
redução do inciso IV, incisos I e II, do artigo 3ª,
valor excedente. alínea b ª nos exercícios subsequentes' a 2001 incorreram no

descumprimento desses
limites. Em caso positivo,
avaliar se a regra do inciso I,
do artigo 4º, está sendo
aplicada a partir do
exercício que ocorreu o
descumprimento.

2.4.6 Operação de LC Avaliar se o Estado/Município RGF
crédito — 101/2000, realizou operação de crédito
instituição art. 36. com instituição financeira
financeira estatal sob seu controle, na
controlada. qualidade de beneficiário do

empréstimo.

2.4.7 Operação Resoluçã Avaliar se foi realizada RGF
de crédito o nª contratação de operação de

3233532 3353330 “ªdªº º'ãafàºniiãªãoprºªtªdª
controlada Federal Estado/Município por

ª instituição financeira por eleart. 17.
controlada.

2.4.8 Operação de Resolução Avaliar se o Estado/Município RGF
crédito— nº contratou operação de crédito
vedações 40/2001 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.

2.4.9 Operação de Resolução Avaliar se o Estado/Município RGFCredito— nº Incorreu em qualquer das
vedações 43/2001 vedações previstas no artigo

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

2410 Operação de CRFB/88, Avaliar se houve realização RGF
Crédito— art. 167, de operações de crédito em
Despesas de inciso III. valor superior ao montantecapital das despesas de capital,

apurado na forma
estabelecida pelo artigo 6º,
da Resolução nº 43/2001
do Senado Federal.
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Operação de Resoluçã Avaliar se o montante global RGF
crédito — limite 0 das operações de créditoglobal 43/2001 realizadas pelo

do Estado/Município no
Senado exercício financeiro
Federal, ultrapassou o limite de 16%
art. 7º, (dezesseis por cento) da
inciso I receita corrente líquida

1.2. Constatações e proposições.
Codigo Achado Propoaçoes/Alertas Situaçao

5
1.1.1 Após Verificação do RELGES das

contas de gestão presente na PCA Não há Atende
2017, observamos a regulamentação.

1.1.3 Após Consulta Feita do Departamento Não há Atende
de Tesouraria da Municipalidade
constatamos que as transferências
foram feitas com regularidade.

1.3.6 Após averiguação, verificamos que Não há Atende
foram adotadas as medidas para
cobrança da divida ativa tributária de
acordo com a Lei Municipal nº
711/2015 e Decreto nº 4888/2016.
Através de Encaminhamento de Carta
de Cobrança e quando necessário
através de Protesto.

1.4.1 Após verificação do RELGES, Não há Atende
documentação que compõe a PCA
2017, identificamos que o percentual
aplicado em Educação foi de 32,75%

142 Após verificação do RELGES, Não Há Atende
documentação que compõe a PCA
2017, identificamos que o percentual
aplicado na Remuneração dos
profissionais do magistério foi de
98,65%.

144 Após verificação do RELGES, Não há Atende
documentação que compõe a PCA
2017, identificamos que o percentual
aplicado em Saúde foi de 23,28%.

1-4-7 Após análise do RGF referente ao Não há Atende parcialmente,
segundo semestre de 2017 podemos pois ultrapassou oobservar que o município de limite prudencial que e
Governador Lindenberg atingiu o de 51,30% porém não
percentual de 52,87%, ultrapassandoo ultrapassou olimite prudencial. limitemáximo que é de

54%.
1-4-14 Após verificação do RELGES que Não há Atende

compõe a PCA 2017, observamos que
a legislação foi atendida.

1.4.15 Após verificação do RELGES que Não há Atende
compõe a PCA 2017, observamos que
foi atendido o limite.
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Após verificação do RELGES e Não há Atende
Relatório de Gestão Fiscal que
compõe a PCA 217, observamos que
o município de Governador
Lindenberg não possui operação de
Crédio.

2.1.1 Após confrontar as informações Não há Atende
contidas na LDO e LDA observamos
que estão compatíveis.

212 Após verificação da LDO, observamos Não há Atende
que a mesma contém o dispositivo.

2-1-4 Após verificação da LDO, observamos Não há Atende
que a mesma atende a legislação.

2.1.5 Após verificação da LDO, observamos Não há Atende
que a mesma atende a legislação.

2.1.6 Após verificação da LDO, observamos Não há Atende
que a mesma atende a legislação.

2.1 .10 Após confrontar as informações Não há Atende
contidas na LDO, LDA e PPA
observamos que estão compatíveis.

2.1 .13 Após confrontar as informações Não há Atende
contidas na LOA e LDO observamos
que estão compatíveis.

2.1 .15 Após verificação da LOA, observamos Não há Atende
que a mesma atende a legislação.

2-1-17 Foram Realizadas audiências Não há Atende
presenciais nas Comunidades do
Município para discussão do PPA e
LOA.

2214 De acordo com documentação Não há Atende
presente na PCA 2017 o item atende
a legislação.

2.2.16 Após análise da LOA, observamos Não há Atende
que não houve repasse.

2217 Após análise da Legislação Municipal Não há Atende
notamos que não houve instituição de
fundos sem prévia autorização.

2.2.19 Após análise da Legislação Municipal Não há Atende
notamos que não houve abertura de
Crédio extraordinários.

2-2-25 Após análise do RREO e do RGF, Não há Atende
observamos que atende a legislação.

2227 Após anãIise, observamos que não Não há Atende
houve tais concessões.

2.3.3 Após verificação da documentação Não há Atende
que consta na PCA 2017, observamos
que as informações compreendem os
demonstrativos.
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Após informações obtidas através dos Não há Atende
Departamentos de Contabilidade e
Jurídico na Prefeitura, observamos
que todos os precatórios foram pagos
no decorrer do exercício de 2017.

244 Após verificação do RGF, 2º semestre Não há atende
de 2017, constatamos que a divida
ficou dentro dos limites estabelecidos.

2.4.5 Após Averiguação do Relatório de Não há Atende
Gestão, observamos que a divida do
município se encontra dentro do limite.
Vale informar que o município possui
dívida consolidada liquida negativa em
R$ 3.704.575,56.

2.4.6 Após verificação do RGF, notamos Não Há Atende
que não houve empréstimos.

247 Após verificação do RGF, notamos Não há Atende
que não houve empréstimos.

2.4.8 Após verificação do RGF, notamos Não há Atende
que não houve empréstimos.

2.4.9 Após verificação do RGF, notamos Não há Atende
que não houve empréstimos.

2410 Após verificação do RGF, notamos Não há Atende
que não houve empréstimos.

24“ Após verificação do RGF, notamos Não Há Atende
que não houve empréstimos.

1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

Gestão Orçamentária

A Lei Municipal nº 771 de 21 de Novembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual)

determinou a previsão anual para as receitas e despesas do exercício de 2017,

ficando estabelecidas das seguintes formas:

Consolidado Previsto/ Fixado Atualizada Realizada
Receitas/2017 R$ 40.160.319,25 R$ 40.195.319,25 R$ 31 .91 4.130,04

Despesas/2017 R$ 40.160.319,25 R$ 40.750.916,68 R$ 32.188.514,64

Portanto, através dos valores informados podemos observar que não foi arrecadada

totalmente a receita prevista, gerando um déficit de arrecadação de R$
8.281.189,21.
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ªas despesas inicial/prevista eram R$ 40.160.319,25 e foram
atuaizadas/autorizadas no valor de R$ 40.750.916,68, conforme Balanço
Orçamentário 2017. O montante empenhado foi de R$ 32.188.514,64 representando

uma diminuição na despesa de R$ 8.562.402,04.

Ao Fazermos uma comparação entre a Receita Realizada e a despesa Executada,

observamos um déficit orçamentário de R$ 274.384,60.

Resultado da Execução Orçamentária - 2017 - Anexo XII Consolidado
Receita Arrecadada R$ 31.914.130,04
(-) Despesa Realizada (R$ 32.188.514,64)
Resultado Orçamentário (Superávit) 2017 (R$ 274.384,60)

Assim podemos observar que mesmo diminuindo a Despesa prevista no orçamento

para 2017 continuamos com um déficit orçamentário, porém sendo justificado pela

utilização do superávit financeiro no montante de R$ 275.879,75.

Gestão Financeira

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos contas movimento, transferidas do

exercício de 2016, que totalizaram a importância de R$ 5.138.802,64 (cinco milhões,

cento e trinta e oito mil, oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos),

passou para o exercício seguinte o saldo de R$ 3.886.214,45 (três milhões,

oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco

centavos) demonstrado da seguinte forma:

Balanço Finªnceiro — Anexo XIII | Consolid__a do
Saldo em Espécie do Exercício Anterior — 2016 R$ 5.138.802,6_4_(+) RECEITAS — 2017 R$ 36.813.607,59
Receitas Orçamentárias R$ 31.914.130,04
Recebimentos Extra Orçamentárias + TransferênciasFinanceiras Recebidas. R$ 4.899.477,55
g-z DESPESAS 2017 R$ 38.066.195,78
Despesas Orçamentárias R$ 32.188.514,64
Pagamentos Extra Orçamentários + TransferênciasFinanceiras Concedidas. R$ 5.877.681,14

Saldo 2017 Disponível para o exercício seguinte R$ 3.886g14.45
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Gestão Patrimonial

Na Execução Orçamentária e Financeira do exercício em análise, o Município

de Governador Lindenberg teve no exercício corrente um resultado positivo

com o superávit patrimonial no valor de R$ 442.222,16 (quatrocentos e

quarenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos),
adiante demonstrado, passando para um ativo real liquido ao final do exercício

de R$ 43.931.555.82 (quarenta e três milhões,novecentos e trinta e um mil,

quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Saldo Patrimonial Consolidado
Saldo Patrimonial Ex. Anterior — 2016. R$ 43.822.489,55
(+) Resultado Econômico Exercício R$ 442.222,16
(-) Ajuste de exercício anteriores e ajuste de avaliação Patrimonial (R$ 333.155,89)
(=) Saldo Patrimonial Ex. Apurado- 2017. R$ 43.931.555,82

Ativo Imobilizado:

O processo de imobilização dos bens móveis e imóveis da Prefeitura de

Governador Lindenberg é registrado pelo seu valor de aquisição e depreciado

utilizando o método linear. A vida útil e a taxa de depreciação tomam por base
a tabela da Receira Federal.

Divida Ativa Tributaria:

A provisão para perda da dívida ativa foi elaborada considerando a media dos

últimos cinco anos entre o valor total da dívida ativa e o recebimento por
exercício.
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Gestão Fiscal

Após analise do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, podemos observer os

seguintes pontos:

> Divida Consolidada Líquida: O município de Governador Lindenberg

possui Dívida consolidada Líquida negativa em R$ 3.704.575,56.

> Operações de Crédito: Após análise foi verificado que não houve
operação de crédio durante o exercício de 2017.

> Gasto com Pessoal: Após verificação no RGF do Segundo semestre de

2017 foi constatado que o municipio ficou com o índice acima do Limite

Prudencial, com o índice de 52,87%.

1.4. Da Gestão Previdenciária

O Município de Governador Lindenberg não possui regime próprio de

previdencia.

2. Parecer conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade

do Sr. Geraldo Loss, Prefeito do Município de Governador Lindenberg,
relativa ao exercício de 2017.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle
avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, as demonstrações

contábeis analisadas representam adequadamente. Informamos que esta

Unidade de Controle interno avaliou somente alguns pontos de controle,

através do relatório de prestação de contas e documentação fornecida pelo

Departamento de Contabilidade. Vale ressaltar que a atual responsavel pelo

Controle Interno e a única servidora do setor e não teve tempo hábil para
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a total responsavel pela Controladoria assumiu o cargo em Fevereiro de 2018

ficando impossibilitada de se manifestar quanto aos pontos analisados no
decorrer do exercício de 2017.

Diante dos fatos, segue relatório desta Unidade Central de Controle Interno

do Município de Governador Lindenberg — ES para julgamento desta Corte
de Contas.

Governador Lindenberg — ES, 27 de Março de 2018.

Eduarda Saquetto Bernabé
Controladora Interna
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