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RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 

DO MUNICÍPIO DE ITARANA–ES 

EXECÍCIO DE 2017 – CONTAS DO PREFEITO 

 

O presente relatório compõe a Prestação de Contas Consolidada do Município de Itarana-

ES, relativo ao exercício financeiro de 2017, conforme dispõe o anexo III - A da IN. 

043/2017. 

 

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2017; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017; nas 

Demonstrações Contábeis do Município além dos relatórios exigidos pela Lei Complementar 

101/2000 - LRF (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão 

Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2017. 

 

Da análise dos documentos supracitados conclui-se: 

  

 

 I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA FIXADA E EXECUTADA 

 

O valor total da despesa consolidada fixada para o Município de Itarana foi da ordem de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e no decorrer do exercício de 2017, foram abertos 

créditos adicionais no montante de R$ 11.186.117,24 (onze milhões, cento e oitenta e seis 

mil, cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 438.846,00 (quatrocentos 

e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais) por anulação/suplementação para 

outra UG, R$ 57.700,00 (cinquenta e sete mil e setecentos reais) por excesso de 

arrecadação, R$ 2.633.878,24 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e 

setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) por recursos de convênios, R$ 2.153.054,58 

(dois milhões, cento e cinquenta e três mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos) por superávit financeiro e R$ 5.902.638,42 (cinco milhões, novecentos e dois mil, 

seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) por anulação/suplementação de 

dotação consignada na Lei Orçamentária Anual de 2017, conforme a seguir demonstrado: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Despesa fixada 30.000.000,00 

Créditos adicionais 4.844.632,82 

     (+) Excesso de Arrecadação 57.700,00 

     (+) Recurso de Convênio 2.633.878,24 

     (+) Superávit Financeiro 2.153.054,58 

     (+) Suplementação por anulação de outra 

UG 

438.846,00 

     (-) Anulação para suplementação de outra 

UG 
(438.846,00) 
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     (+) Suplementação 5.902.638,42 

     (-) Anulação (5.902.638,42) 

Despesa total autorizada 34.844.632,82 

                          Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12. 

 

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2017 bem como nos 

créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma 

da ordem de R$ 4.561.508,68 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos 

e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstramos a seguir: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Despesa total autorizada 34.844.632,82 

Despesa empenhada 30.283.124,14 

Economia na execução da Despesa  4.561.508,68 

                                     Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12. 

 

Quando comparado o montante da receita arrecadada com o montante da despesa 

realizada, nota-se que houve um superávit na execução orçamentária do exercício de 2017 

da ordem de R$ 516.842,74 (quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois 

reais e setenta e quatro centavos), evidenciando que o município arrecadou mais do que 

realizou de despesas no exercício. Vale destacar que o superávit financeiro consolidado do 

exercício anterior foi de R$ 4.758.100,78(quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito 

mil, cem reais e setenta e oito centavos), valor este suficientemente capaz de cobrir o 

montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2017, juntamente com os 

recursos arrecadados no exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Receita Total Arrecadada 30.799.966,88 

Despesa Total Realizada 30.283.124,14 

Superávit Orçamentário em 2017 516.842,74 

Superávit Financeiro de 2016-PCA – 

Prefeitura 
4.758.100,78 

(=)Saldo Liquido após cobertura de 

despesas orçamentária 
5.274.943,52 

                     Fonte: Balanço Orçamentário/Balanço Patrimonial  

 

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2017, observa-se que o valor total 

empenhado foi da ordem de R$ 30.283.124,14 (trinta milhões, duzentos e oitenta e três 

mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos), sendo a mesma despendida nas 

seguintes funções de governo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 

 

 

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

 

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO VALOR EM R$ 

LEGISLATIVA 1.202.169,68 

JUDICIÁRIA 74.354,66 

ADMINISTRAÇÃO 6.021.279,20 

SEGURANÇA PÚBLICA 30.951,04 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.563.528,47 

SAÚDE 7.815.538,83 

EDUCAÇÃO 6.971.528,22 

CULTURA 628.506,42 

URBANISMO 1.934.704,81 

SANEAMENTO 934.171,02 

GESTÃO AMBIENTAL 349.769,35 

AGRICULTURA 1.474.523,33 

DESPORTO E LAZER 291.100,67 

ENCARGOS ESPECIAIS 990.998,44 

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 30.283.124,14 

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13. 

 

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de “saúde” 

com R$ 7.815.538,83 (sete milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e trinta e oito reais 

e oitenta e três centavos), seguida da função “educação” com R$ 6.971.528,22 (seis 

milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e dois 

centavos) do total empenhado, respectivamente. 

 

 

II – DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NO PPA, LDO E LOA. 

 

No que se refere à programação dos instrumentos de planejamento da ação 

governamental, podemos constatar e os programas e ações previstos no Plano Plurianual 

de 2014-2017, na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2017 e na Lei Orçamentária Anual de 

2016 foram executados através do Orçamento Anual de 2017 em total conformidade com a 

programação e metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária do 

município. 
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III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITA PREVISTA E ARRECADADA 

 

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da 

ordem de R$ 799.966,88 (setecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e 

seis reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrativo abaixo: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Receita Orçada Prevista 30.000.000,00 

Receita Arrecadada 30.799.966,88 

Superávit de Arrecadação 799.966,88 

                  Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -. 

 

O superávit gerado na previsão de arrecadação em relação ao valor efetivamente 

arrecadado, contribuiu para que a Prefeitura Municipal de Itarana gerasse um superávit na 

execução orçamentária. Neste contexto, o montante da despesa realizada 

orçamentariamente, não ultrapassou o montante da receita arrecadada, possibilitando 

encerrar o exercício em questão dentro do equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos 

da PCA de 2017. 

 

 

IV – GESTÃO FINANCEIRA – MOVIMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

FINANCEIRA E DESEMBOLSO 

 

No que se refere à gestão financeira do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de 

Itarana, podemos constatar que o saldo financeiro consolidado proveniente do exercício de 

2017 foi da ordem de R$ 5.506.711,09 (cinco milhões, quinhentos e seis mil, setecentos e 

onze reais e nove centavos). Adicionando a este valor os ingressos de recursos 

orçamentários e extra-orçamentários deduzido das despesas pagas no exercício, resultou 

em um saldo final para o exercício financeiro de 2018 da ordem de R$ 6.096.361,51 (seis 

milhões, noventa e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), a 

saber: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Saldo Anterior 5.506.711,09 

(+)Ingressos no exercício  

     - Receita Orçamentária 30.799.966,88 

     - Transf. Financ. Recebidas 6.768.653,09 

     - Receita Extra-Orçamentária 3.407.266,02 

(+)Dispêndios do exercício  

     - Despesa Orçamentária 30.283.124,14 

     - Transf. Financ. Recebidas 6.768.653,09 



 

 
Rua Elias Estevão Colnago, 65 Centro Itarana/ES  CEP: 29620-000       Tel: (27) 3720-4900 
 

     - Despesa Extra-Orçamentária 3.334.458,31 

Saldo para o exercício seguinte 6.096.361,54 

                  Fonte: Balanço Financeiro - anexo 13 -. 

 

Da análise da movimentação financeira ocorrida no exercício financeiro de 2017, podemos 

constatar que houve um aumento da disponibilidade financeira total ao final do exercício, 

em relação à iniciada no exercício da ordem de R$ 589.650,45 (quinhentos e oitenta e nove 

mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrado. 

 

 

V – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO 

 

O patrimônio consolidado do exercício de 2017 sofreu um acréscimo na conta de 

imobilizado de R$ 1.252.980,33 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 

oitenta reais e trinta e três centavos). No que se refere a conta de bens móveis, a mesma 

sofreu um acréscimo de R$ 714.515,19 (setecentos e quatorze mil, quinhentos e quinze 

reais e dezenove centavos), e a conta de bens imóveis um acréscimo da ordem de R$ 

1.717.401,33 (um milhão, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e um reais e trinta e 

três centavos), resultando em um saldo final nas contas de bens móveis e imóveis de 2017 

de R$ 10.878.192,47 (dez milhões, oitocentos e setenta e oito mil, cento e noventa e dois 

reais e quarenta e sete centavos) e R$ 33.089.319,33 (trinta e três milhões, oitenta e nove 

mil, trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos), respectivamente. Tal oscilação 

ocorreu em virtude do município ter realizado em 2017, investimentos em imobilizados e 

equipamentos e materiais permanentes, sendo que as contas de depreciação passaram do 

saldo inicial de R$ 1.640.704,55 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, setecentos e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos), para R$ 2.819.640,74 (dois milhões, oitocentos e 

dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos). Maiores 

detalhamentos encontram-se nos anexos de movimentação patrimonial exigidos pela IN nº. 

043/2017 de cada Unidade Gestora específica. No que se refere à conta de estoques, 

podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2017, um saldo 

advindo do exercício anterior de R$ 39.360,77 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais 

e setenta e sete centavos), que após a movimentação ocorrida no exercício, gerou um 

saldo final de R$ 37.979,84 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e 

quatro centavos), conforme movimentação detalhada apresentada nos demonstrativos 

específicos estabelecidos pela IN nº. 043/2017 apresentados nas Unidades Gestoras 

integrantes da PCA consolidada do município. 

 

 

VI – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – DÍVIDA ATIVA 

 

No exercício de 2017 a Prefeitura transferiu um Saldo de Dívida Ativa Tributária do 

exercício anterior de R$ 255.283,10 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e 
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três reais e dez centavos), que após registro contábil de toda movimentação da dívida 

ocorrida no exercício, gerou um saldo para o exercício seguinte de R$ 243.342,81 

(duzentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos). 

A dívida ativa não tributária gerou um saldo do exercício de R$ 84.861,81 (oitenta e quatro 

mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos). 

 

Objetivando melhorar de forma constante e gradativa a arrecadação dos créditos inscritos 

em dívida ativa, no decorrer do exercício de 2017 foi desenvolvido o programa Consciência 

Tributária, cujo propósito visa envolver a população no sentido de aumentar a arrecadação 

tributária do município, focado primeiramente na orientação das crianças, cidadãos, 

comerciantes e empresários de nosso município sobre a importância de se exigir o 

documento fiscal em todas as transações realizadas. Além disso, o município não mediu 

esforços no sentido de cobrar os créditos inscritos em dívida ativa por meio da execução 

fiscal, quando os meios para cobrança administrativa se esgotarem. 

 

No que se refere à arrecadação de receita, o município não promoveu nenhum tipo de 

renúncia de receita prevista § 1º do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal tal como 

anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 

alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, nem tão pouco deixou prescrever 

créditos tributários inscritos em dívida ativa, muito pelo contrário, o município não mediu 

esforços no sentido de esgotar os meios cabíveis de cobrança administrativas dos créditos 

inscritos em dívida ativa, recorrendo à cobrança judicial quando os meios de cobrança 

administrativa se exaurirem. 

 

 

VII - RESTOS A PAGAR 

 

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa 

executada do exercício de 2017 de R$ 30.283.124,14 (trinta milhões, duzentos e oitenta e 

três mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos), R$ 29.599.770,63 (vinte e nove 

milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta reais e sessenta e três 

centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de R$ 683.353,51 

(seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um 

centavos) de restos a pagar do exercício em análise. Deste modo, o total dos restos a pagar 

inscritos no exercício e de exercícios anteriores, totalizaram o montante de R$ 753.859,40 

(setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos), conforme a seguir demonstrado: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

Despesa empenhada 30.283.124,14 

(-)Valor pago no exercício 29.599.770,63 

(=)RP Processado do Exercício 46.432,63 
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(=) RP Não processado do Exercício 636.920,88 

Valor do RP do exercício 683.353,51 

Saldo de RP de Exercícios Anteriores 70.505,89 

Total dos Restos a Pagar Geral 753.859,40 

                      Fonte: Balanço Patrimonial/Dívida Flutuante 

 

 

VIII – DA EXECUÇÃO FISCAL - CUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO 

ART. 59 DA LRF (LC 101 DE 05.05.2000) 

 

No tocante as norma contidas no art. 59 da LRF em relação a execução orçamentária  no 

exercício de 2017, pôde-se observar as seguintes movimentações extraídas dos Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2017: 

 

 

IX - ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LEI DAS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2017 (Art. 59, I LC 101/2000). 

 

a) RECEITA 

 

As metas estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2017, referente a receita foi de 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). A receita total realizada até dezembro de 2017, 

conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária foi de R$ 30.799.966,88 (trinta 

milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e 

oito centavos). Conforme relatado, a meta prevista foi atingida. Neste sentido o município 

adotou as medidas necessárias para compatibilização dos dispêndios com as receitas 

arrecadadas, através da redução de gastos e limitação de empenho, o que de fato foi 

suficiente para que o município pudesse encerrar o exercício financeiro de 2017 em respeito 

aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que a existência de 

superávit financeiro do exercício anterior, contribuiu para o encerramento do exercício em 

respeito ao equilíbrio fiscal estabelecido na LRF. 

 

b) DESPESA 

 

As metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2017 em relação a despesa é 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), tendo sido gerado uma despesa autorizada de 

R$ 34.844.632,82 (trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e 

trinta e dois reais e oitenta e dois centavos). Verificou-se que a despesa efetivamente 

executada foi de R$ 30.283.124,14 (trinta milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e 

vinte e quatro reais e quatorze centavos). Portanto, constatamos que a despesa executada 

foi menor do que a receita arrecadada, o que nos possibilita concluir a o município geriu com 



 

 
Rua Elias Estevão Colnago, 65 Centro Itarana/ES  CEP: 29620-000       Tel: (27) 3720-4900 
 

responsabilidade os recursos arrecadados, aplicando-os de forma eficiente e em respeito 

aos preceitos legais estabelecidos na LRF. 

 

 

X – DÍVIDA PÚBLICA 

 

A LDO/2017 estabeleceu meta para o montante da dívida pública consolidada no Anexo das 

Metas Fiscais. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária (Anexo II, LRF, art. 55, inciso I), apontam que o 

estoque de dívida em 2017, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

 

XI - DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 59, III LC 101/2000). 

 

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, verificou-se que no 

exercício de 2017 , o montante das despesas com pessoal  (LRF, Art. 55, inciso I, alinea “a” 

- Anexo I) foi de R$ 14.010.827,63 (quatorze milhões, dez mil, oitocentos e vinte e sete reais 

e sessenta e três centavos) o que levou o  Município a comprometer 48,23% de sua Receita 

Corrente Líquida que foi de R$ 29.052.891,21 (vinte e nove milhões, cinquenta e dois mil, 

oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) com as despesas líquidas de 

pessoal, mantendo-se dentro do limite legal 54,00% previsto na referida Lei Complementar, 

e abaixo do limite prudencial estabelecido no art. 22. Por esse motivo, não há o que se falar 

em adoção de medidas para reconduzir a despesa total com pessoal aos limites 

estabelecidos na LRF 101/2000.   

 

 

XII - LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA (Art. 59, IV LC 101/2000). 

 

Com relação ao montante da Dívida Consolidada e Mobiliária do Município, observou-se que 

o saldo da Dívida Consolidada Líquida (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b” - Anexo II) do 

município encontra-se dentro dos limites determinados pela Lei Complementar 101/2000. 

Diferentemente ao ocorrido com a despesa total com pessoal, não houve a necessidade de 

se adotar nenhuma medida no sentido de reconduzir aos limites legais da LRF 101/2000, a 

Dívida Consolidada e Mobiliária do Município. 

 

  

 XIII – GASTO COM EDUCAÇÃO E SAÚDE. 

 

Durante o exercício de 2017 a Prefeitura aplicou em Saúde a importância de R$ 

5.442.160,41 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta reais e 

quarenta e um centavos) de recursos próprios, correspondente a 28,29% (vinte e oito 

virgula vinte e nove por cento) das Receitas provenientes de Impostos e Transferências de 
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Impostos, calculado com base na metodologia do STN, gerado pelo sistema contábil 

utilizado pelo município. 

 

Na Educação Básica, foi aplicada a quantia de R$ 5.187.062,15 (cinco milhões, cento e 

oitenta e sete mil, sessenta e dois reais e quinze centavos), correspondente a 26,96% (vinte 

e seis virgula noventa e seis por cento) das Receitas provenientes de Impostos e 

Transferências de Impostos. 

 

Durante o exercício a Prefeitura gastou com Remuneração dos profissionais da educação 

básica a quantia de R$ 2.778.491,87 (dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, 

quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), que com base em uma 

receita do FUNDEB de R$ 3.207.935,07 (três milhões, duzentos e sete mil, novecentos e 

trinta e cinco reais e sete centavos) e rendimento de aplicação financeira de R$ 9.222,00 

(nove mil, duzentos e vinte e dois reais), resultou em um gasto com os profissionais da 

educação básica de 86,36%. 

 

 

 XIV - LIMITE DE GASTOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL (Art. 59, VI LC 

101/2000). 

 

Os gastos com o Legislativo Municipal no transcorrer do exercício de 2017 somaram o 

montante de R$ 1.202.169,68 (um milhão, duzentos e dois mil, cento e sessenta e nove 

reais e sessenta e oito centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo 

municipal foi de R$ 1.410.000,00 (um milhão e quatrocentos e dez mil reais) 

correspondente aproximadamente a 7,00% das receitas tributárias e das transferências 

previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal arrecadadas no 

exercício de 2016, estando, desta forma, dentro do limite constitucional de 7,00% (sete por 

cento) previsto no inciso III, art. 29-A da Constituição Federal de 1988. Do valor repassado 

ao legislativo, foram devolvidos ao executivo municipal a importância de R$ 100.000,00 

(cem mil reais). 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

De acordo com as exigências constantes da Instrução Normativa nº. 043/2017 e anexos, 

podemos afirmar que encerramos o exercício financeiro de 2017, conscientes do dever 

cumprido.  

 

No que se refere ao cumprimento dos programas previstos na LOA em compatibilidade com 

a LDO e PPA, evidenciamos que as metas e prioridades da administração foram atingidas 

em sua grande maioria, sendo que as metas não cumpridas, tiveram como principal fato 

motivador, a frustração na previsão de arrecadação de determinadas receitas vinculados ao 

cumprimento das metas estabelecidas. 
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Por fim, afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades 

administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.  

 

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios 

insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em 

educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população. 

 

A administração proferiu suas atividades erga omines, não houve no exercício financeiro, 

distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e 

uniforme. 

 

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos 

Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município 

amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia 

os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros. 

 

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das 

atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses de ordem 

social. 

 

 

ITARANA/ES, 19 de março de 2018. 

 

 

 

ADEMAR SCHINEIDER 

Prefeito Municipal 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

O Município de Itarana/ES, declara para os devidos fins que não possui 

instituído Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo seus servidores 

vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta 

os efeitos legais. 

 

Itarana/ES, 03 de Abril de 2018. 

 

 

ADEMAR SCHNEIDER 

Prefeito Municipal 



 
EXERCÍCIO DE 2017 

 

DECINAT 

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 

 

 

Declaro, na forma da Lei e para todos os fins de direito que o regime 

previdenciário estabelecido para os servidores efetivos desta entidade, por meio do 

art. 107 da Lei Orgânica Municipal nº 676/2002, é o Regime Geral de Previdência 

Social. 

 

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta 

Prefeitura, possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e 

pensões, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 78/1969, Estatuto dos Servidores 

Municipais de Itarana – Lei nº 390/1992 e Lei Orgânica Municipal nº 676/2002. 

 

 

Itarana-ES, 16 de março de 2018. 

 

 

ADEMAR SCHNEIDER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EXERCÍCIO DE 2017 

 
Relação das Aposentadorias, Complementações e Pensões Pagas diretamente pela Prefeitura Municipal de Itarana 

 

Nome do Beneficiário Tipo de Benefício 
Base Legal de 

Concessão 
Cargo que 
Ocupava 

Data de 
Concessão 

do 
Benefício 

Ato de 
Concessão 

Valor 
Original do 
Benefício 

Valor 
Atualizado 

do Benefício 

Alaide Alves de Mello Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 01/01/2001 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$       77,82   R$      199,99  

Alonso Baldotto 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Pedreiro 28/11/1997 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$     142,58   R$      293,01  

Amelia Correa de S. 
Victorio 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Bombeiro 06/04/1991 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     142,58   R$      293,01  

Amelia Felicidade Z. 
de Souza 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Servente 29/04/1995 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       39,00   R$      281,10  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Angelina da Silva 
Branco 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 26/01/1993 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$       77,82   R$      199,99  

Anna Lourdes Sacrdua 
Zanon 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Pedreiro 01/01/2011 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     243,85   R$      293,01  

Antônio De Martin 
Aposentadoria por 
tempo de serviço 

Art. 39, item III, 
alínea A – 

Constituição 
Estadual e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Escriturário 06/02/1992 
Portaria nº 
110/1992 

 R$  1.007,08   R$   2.221,04  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Aracy Gonçalves da 
Silva 

Pensão 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Fiscal 01/04/2000 
Portaria nº 
117/1999 

 R$  1.650,59   R$   2.978,01  

Benjamin Antônio 
Delboni 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Pedreiro 05/01/1983 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$     142,58   R$      293,01  

Carlos Jorge Diniz 
Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Escriturário 01/06/2008 
Portaria nº 
323/2008 

 R$     666,24   R$      832,58  

Carmen Lucia Correa 
de Castro 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Operador de 
Estação de 

Tratamento de 
Água 

25/11/1987 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     120,82   R$      278,09  

Carmen Maria Adami 
Alves 

Pensão 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 13/08/1989 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     146,71   R$      326,85  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Cerenilla Pereira De 
Martin 

Aposentadoria por 
tempo de serviço 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Técnico em 
Contabilidade 

01/12/2001 
Portaria nº 
146/2001 

 R$  1.097,18   R$   2.006,21  

Claraides Maria V. dos 
Santos 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Operador de 
Estação de 

Tratamento de 
Água 

05/11/1993 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     111,22   R$      258,13  

Cleto Toniato 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Braçal 01/01/2000 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       90,28   R$      222,84  

Domingas Francisca 
Pereira 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Servente 01/04/2000 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       67,43   R$      199,99  

Elizabeth Ferreira G. 
Loriato 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Servente 22/07/1997 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       39,00   R$      281,10  

Genesio Pereira de 
Souza 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Braçal 01/05/1990 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       77,82   R$      199,99  

Ginomar Calceliere 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Braçal 30/07/1994 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       39,00   R$      281,10  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Grinaura Maria Delboni 
Aposentadoria por 
tempo de serviço 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Técnico em 
Contabilidade 

03/06/1996 
Portaria nº 
119/1996 

 R$  1.267,38   R$   2.317,44  

Ivanice Lopes S. do 
Nascimento 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 25/11/1999 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$     100,83   R$      253,98  

Jose Alves 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Operador de 
Estação de 

Tratamento de 
Água 

01/02/1994 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$     106,86   R$      278,09  

Jose Mauri Cancian 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Braçal 16/07/1998 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       67,76   R$      182,77  

Laudelina Victor Pinto Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 04/08/2006 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     141,43   R$      199,99  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Lourdes Caetano de 
Souza 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Servente 01/09/1998 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       54,81   R$      182,77  

Luzia Vieira Maia Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Pedreiro 22/04/1993 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     142,58   R$      293,01  

Manoel Victer Filho 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969  

Braçal 01/01/2000 
Lei Municipal nº 

78/1969  
 R$       77,82   R$      199,99  

Maria da Gloria 
Toniato Colombo 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Mecânico 11/06/2005 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     240,83   R$      360,30  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Maria de Lourdes 
Ferrari Malta 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Eletricista 01/10/2002 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     240,59   R$      434,48  

Maria Gilda da Vitoria Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 14/12/1990 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$       77,82   R$      199,99  

Maria Izabel de Martin 
Coan 

Pensão 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Operador de 
Estação de 

Tratamento de 
Água 

28/06/2002 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     135,20   R$      278,09  

Maria Julia Ribeiro 
Caetano 

Pensão 
Lei Municipal nº 

78/1969  
Técnico Agrícola 07/12/2000 

Lei Municipal nº 
78/1969  

 R$     142,58   R$      293,01  

Maria Madalena B. 
Ribeiro 

Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Escriturário 01/05/2011 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     334,96   R$      383,32  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Maria Rosa Michellassi 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969  

Servente 01/02/1994 
Lei Municipal nº 

78/1969  
 R$       39,00   R$      281,10  

Maria Teresa Alves Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Motorista 01/01/2009 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     199,50   R$      249,30  

Maria Vitoria Ratund 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Servente 01/08/1991 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$     145,58   R$      393,60  

Maurenilce Aparecida 
dos Santos 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 01/12/2015 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     253,98   R$      253,98  

Mauricio Francisco 
Ramos 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Bombeiro 13/08/1997 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     225,00   R$      456,40  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Nadir Martinelli 
Aposentadoria por 
tempo de serviço 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Escriturário 01/02/1994 
Portaria nº 
49/1994 

 R$  1.303,48   R$   2.612,80  

Nazoir Elias Milli 
Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Braçal 31/03/2011 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     632,72   R$      724,08  

Neuza Maria Patero 
Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Auxiliar de 
Escritório 

02/09/2011 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     437,60   R$      525,93  

Oswaldo Campos 
Aposentadoria por 
tempo de serviço 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Escriturário 13/12/1999 
Decreto nº 
155/1999 

 R$  2.195,15   R$   3.960,52  

Pedro Alves Portela 
Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Operador de 
Estação de 

Tratamento de 
Água 

01/12/2010 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     764,34   R$      918,45  

Teresa Inacia de M. 
Ferreira 

Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Servente 01/08/1993 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       39,00   R$      281,10  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Teresa Piazentini 
Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Auxiliar de 
Escritório 

01/05/2011 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     130,93   R$      149,84  

Therezinha Demoner 
R. Bergamaschi 

Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Fiscal 07/11/1993 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     111,22   R$      258,13  

Vivaldo Uhlig 
Complementação 
de Aposentadoria 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

Escriturário 01/03/2008 

Art. 108 da Lei 
Orgânica 

Municipal nº 
676/2002 

 R$     296,33   R$      411,58  

Wandir Follador 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Operador de 
Máquinas 

01/02/1986 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$     178,81   R$      360,30  

Zilda Toniato Cordeiro 
Complementação 
de Aposentadoria 

Lei Municipal nº 
78/1969 

Merendeira - 
Servente 

01/02/1994 
Lei Municipal nº 

78/1969 
 R$       67,76   R$      182,77  

Zilda Toniato Cordeiro Pensão 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Braçal 15/05/2009 

Lei Municipal nº 
78/1969 e 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

 R$     160,04   R$      199,99  



 
EXERCÍCIO DE 2017 

Zilene Aparecida Binda 
Fiorotti 

Pensão 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais de 
Itarana (Lei nº 

390/1992) 

Mestre de Obras 16/09/2004 
Portaria nº 
72/1998 

 R$  1.004,81   R$   1.707,72  

 

Observação:  

• Em relação aos benefícios concedidos antes de outubro de 1998, no campo de “valor original do benefício” foi utilizado desta data 

supramencionada, motivo pelo qual só termos os dados sistematizados a partir da mesma. 



ESPECIFICAÇÃO
Exercício

Atual
Exercício
Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA               
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 38.551.959,00 40.264.163,26

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 4.470.350,85 3.731.371,07

Receita Tributária 1.726.789,52 1.873.321,22

Receita de Contribuições 336.506,45 253.907,23

Receita Patrimonial 10.250,00

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita Serviços 927.109,65 763.594,12

Remuneração das Disponibilidades 398.575,94 635.116,22

Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.081.369,29 195.182,28

TRANSFERÊNCIAS 24.582.540,36 25.245.430,35

Intergovernamentais 21.364.605,29 22.069.172,05

da União 12.300.990,42 13.331.939,74

de Estados e Distrito Federal 9.063.614,87 8.737.232,31

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas 3.217.935,07 3.176.258,30

Outros Ingressos Operacionais 9.499.067,79 11.287.361,84

Transferências Financeiras Recebidas 6.768.653,09 7.988.824,37

Ingressos Extraorcamentários 2.730.414,70 3.298.537,47

Outros Ingressos

DESEMBOLSOS 36.546.423,01 38.563.966,93

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 25.291.655,70 25.389.458,75

Legislativa 1.196.982,37 1.068.214,48

Judiciária 65.687,66 73.417,63

Essencial à Justiça

Administração 5.924.644,90 5.795.129,15

Defesa Nacional

Segurança Pública 30.951,04 34.825,02

Relações Exteriores

Assistência Social 1.179.567,50 1.208.901,68

Previdência Social

Saúde 5.728.815,43 6.237.150,05

Trabalho

Educação 6.573.548,26 6.506.152,62

Cultura 628.419,45 321.844,44

Direitos da Cidadania

Urbanismo 1.429.372,66 1.440.695,89

Habitação

Saneamento 929.210,41 788.061,88

Gestão Ambiental 9.235,80

Ciência e Tecnologia

Agricultura 1.309.814,04 1.468.341,45

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer 285.406,18 446.724,46

Encargos especiais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 389.681,75 488.011,14

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 389.681,75 488.011,14

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
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ESPECIFICAÇÃO
Exercício

Atual
Exercício
Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA                 
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017 

outros Encargos da Dívida

TRANSFERÊNCIAS 1.406.797,04 1.397.549,50

Intergovernamentais

União

Estado e Distrito Federal

Municípios

Intragovernamentais

Outras Transferências 1.406.797,04 1.397.549,50

Outros Desembolsos Operacionais 9.458.288,52 11.288.947,54

Transferências Financeiras Concedidas 6.768.653,09 7.988.824,37

Dispêndios Extraorcamentários 2.689.635,43 3.300.123,17

Outros Desembolsos

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I) 2.005.535,99 1.700.196,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Outros Ingressos de Investimentos

DESEMBOLSOS 2.560.335,52 8.330.498,07

Aquisição de Ativo Não Circulante 2.558.397,86 8.329.945,57

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

Outros Desembolsos de Investimentos 1.937,66 552,50

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (2.560.335,52) (8.330.498,07)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS 1.747.075,67 5.156.352,64

Operação de Crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas 1.747.075,67 5.156.352,64

Outros ingressos de financiamentos

DESEMBOLSOS 602.625,69 413.483,70

Amortização / Refinanciamento da Dívida 1.309,00 10.630,10

Outros desembolsos de financiamentos 601.316,69 402.853,60

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) 1.144.449,98 4.742.868,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) 589.650,45 (1.887.432,80)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 5.506.711,09 7.394.143,89

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.096.361,54 5.506.711,09
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DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 A Prefeitura Municipal de Itarana declara para os devidos fins que não 
possui entidade estatal dependente vinculada e consolidada ao Balanço Geral 
do Município. 
 
 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os 
efeitos legais. 
 
 
 
 

Itarana-ES, 03 de Abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 

ADEMAR SCHNEIDER 
Prefeito Municipal 

 
 



ESPECIFICAÇÃO
Ações / Cotas   em

Tesouraria

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2017

Resultados

Acumulados

Demais ReservasReserva de  LucrosAjsutes Avaliação

Patrimonial

Reserva de  CapitalAdiant. Futuro

Aumento Capital

Pat. Social/  Capital

Social

26.402.054,43Saldo Inicial Ex. Anterior 26.402.054,43

10.131.078,62Ajustes de Exercícios Anteriores 10.131.078,62

Aumento de Capital

6.168.457,01Resultado do Exercício 6.168.457,01

Constituição/Reversão de Reservas

Dividendos

42.701.590,06Saldo Final Ex. Anterior 42.701.590,06

42.701.590,06Saldo Inicial Ex. Atual 42.701.590,06

(103.631,84)Ajustes de Exercícios Anteriores (103.631,84)

Aumento de Capital

2.505.960,15Resultado do Exercício 2.505.960,15

Constituição/Reversão de Reservas

Dividendos

45.103.918,37Saldo Final Ex. Atual 45.103.918,37
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana

Período: 6º Bimestre - 2017

LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO
TOTAL (R$)

(Últimos 12 meses)

RECEITAS CORRENTES

   Receita Tributária

    Receita de Contribuições

    Receita Patrimonial

    Receita Agropecuária

    Receita Industrial

    Receita de Serviços

    Transferências Correntes

    Outras Receitas Correntes

RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

DEDUÇÕES

    Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor

    Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários

    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

32.627.537,63

1.726.789,52

336.506,45

398.575,94

0,00

0,00

927.109,65

28.157.186,78

1.081.369,29

0,00

3.574.646,42

0,00

0,00

3.574.646,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1) 29.052.891,21

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 470000000), conforme
Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.
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Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde 
conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas Previsão Atualizada 2017 Receita Realizada Até 6º Bim/2017 Receita Orçada
 2018

Impostos (I) 1.456.000,00 1.367.405,96 1.495.000,00

        ITR 0,00 0,00 0,00

        IPTU 140.000,00 149.159,11 150.000,00

        IRRF 310.000,00 254.107,34 310.000,00

        ITBI 150.000,00 197.140,13 210.000,00

        ISS 800.000,00 747.333,26 800.000,00

        Multas e Juros de Mora de Impostos 3.000,00 4.528,38 6.000,00

        Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 12.000,00 4.413,68 6.000,00

        Dívida Ativa de Impostos 41.000,00 10.724,06 13.000,00

Transferências da União (II) 9.885.000,00 9.661.660,81 8.079.000,00

        Cota-Parte FPM (100%) 9.800.000,00 9.588.395,40 8.000.000,00

        Cota-Parte ITR (100%) 5.000,00 6.965,41 5.000,00

        Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%) 80.000,00 66.300,00 74.000,00

Transferências do Estado (III) 9.150.000,00 8.209.783,32 6.955.000,00

        Cota - Parte do ICMS (100%) 8.100.000,00 7.350.070,66 6.200.000,00

        Cota-Parte do IPVA (100%) 800.000,00 680.761,26 600.000,00

        Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) 250.000,00 178.951,40 155.000,00

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III) 20.491.000,00 19.238.850,09 16.529.000,00

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas
Dotação

Atualizada
2017

Despesa Empenhada
Até 6º Bim/2017

Despesa Liquidada Até
6º Bim/2017

Despesa Paga Até
6º Bim/2017

Despesa
Orçada

 2018
Despesas Correntes(V) 7.566.479,54 7.139.613,84 7.139.613,84 7.134.436,30 6.603.000,00

        Pessoal e Encargos Sociais 3.914.507,01 3.762.434,39 3.762.434,39 3.762.434,39 3.698.000,00

        Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Outras Despesas Correntes 3.651.972,53 3.377.179,45 3.377.179,45 3.372.001,91 2.905.000,00

Despesas de Capital (VI) 1.093.989,99 675.924,99 560.237,99 560.237,99 436.400,00

        Investimentos 1.092.489,99 674.615,99 558.928,99 558.928,99 434.400,00

        Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Amortização da Dívida 1.500,00 1.309,00 1.309,00 1.309,00 2.000,00

Total (VII = V + VI) 8.660.469,53 7.815.538,83 7.699.851,83 7.694.674,29 7.039.400,00

        (-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        (-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        (-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Total com Ações e Serviços Publicos de Saúde (XI=VII-VIII-IX-X) 8.660.469,53 7.815.538,83 7.699.851,83 7.694.674,29 7.039.400,00

Quadro C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS Previsão Atualizada 2017 Receita Realizada Até 6º Bim/2017 Receita Orçada
 2018

União (XII) 2.060.000,00 1.931.284,95 2.020.000,00

        Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH) 0,00 0,00 0,00

        Atenção Básica 1.360.000,00 1.267.684,68 1.350.000,00

        Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 460.000,00 394.779,41 460.000,00

        Vigilância em Sáude 110.000,00 129.423,10 140.000,00

        Assistência Farmacêutica 60.000,00 57.797,76 70.000,00

        Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00

        Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 70.000,00 81.600,00 0,00

        Outras Transferências Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00

        Convênios 0,00 0,00 0,00

        Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00

Estado(XIII) 35.000,00 119.043,75 135.000,00

        Receita de Prest. Serv. ao Estado 0,00 0,00 0,00

        Convênios 0,00 86.000,00 100.000,00

        Outras Transferências do Estado 35.000,00 33.043,75 35.000,00

Municípios (XIV) 0,00 0,00 0,00

        Receita de Prest.Serv. a Municípios 0,00 0,00 0,00

        Convênios 0,00 0,00 0,00

        Transferências de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00

        Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS (XV) 40.000,00 18.919,92 25.000,00

        Remuneração de Depósitos Bancários 40.000,00 18.919,92 25.000,00

        Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00

        Receita de Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI) 0,00 0,00 0,00

Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI) 2.135.000,00 2.069.248,62 2.180.000,00

Ano / Período: 2017 / 6º Bimestre

UF: Espírito Santo

Município: Itarana
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Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de
Saúde

Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)* 4.583.838,42

(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX) 0,00

        Disponibilidade Financeira em saúde - 2017 145.967,64

        Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017 0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX) 0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios
Anteriores (XXI) 0,00

(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) 4.583.838,42

% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹ 23,82

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141) 2.885.827,51

        Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições) N/A

        Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI) 2.885.827,51

Limite não cumprido (XXVII) 0,00
(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar 

 (**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 
 1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas

de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100. 

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's
INSCRITOS EX. ANTERIORES)

CANCELADOS/PRESCRITOS COM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS A

PAGAR
Inscritos em
2017 0,00 N/A 115.122,20 N/A N/A N/A

Inscritos em
2016 0,00 0,00 139.447,33 0,00 0,00 0,00

Inscritos em
2015 0,00 0,00 52.013,88 0,00 0,00 0,00

Inscritos em
2014 38.092,10 6.263,17 91.044,54 6.263,17 31.828,93 0,00

Inscritos em
2013 5.666,45 0,00 64.096,54 0,00 5.556,45 110,00

Inscritos em
2012 3.640,50 0,00 117.884,01 0,00 2.533,28 1.107,22

Total 47.399,05 6.263,17 579.608,50 6.263,17 39.918,66 1.217,22

  
QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS*

Exercício
Despesa aplicada

com recursos
próprios

Despesa mínima a ser
aplicada com recursos

próprios
Saldo Disponibilidade de Caixa (EXCLUÍDOS

OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)
RP's Não

Processados

RP's Não Processados
com disponibilidade de

caixa

Parcela de RP's
considerada no

percentual minimo
Inscritos
em 2017 4.583.838,42 2.885.827,51 1.698.010,91 115.122,20 0,00 0,00 0,00

Inscritos
em 2016 5.476.762,91 2.973.503,01 2.503.259,90 139.447,33 0,00 0,00 0,00

Inscritos
em 2015 5.295.383,42 2.815.172,88 2.480.210,54 52.013,88 0,00 0,00 0,00

Inscritos
em 2014 4.911.212,15 2.817.917,05 2.093.295,10 91.044,54 38.092,10 38.092,10 0,00

Inscritos
em 2013 3.260.285,19 2.428.836,11 831.449,08 64.096,54 5.666,45 5.666,45 0,00

Inscritos
em 2012 3.430.928,34 2.470.753,68 960.174,66 117.884,01 3.640,50 3.640,50 0,00

Total 26.958.410,43 16.392.010,24 10.566.400,19 464.486,30 47.399,05 47.399,05 0,00
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

  
QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*

Exercício RP's Cancelados considerados para o percentual minimo (exercicio de
referência)

Despesas Custeadas no exercicio de referência para compensação de RP's
cancelados Saldo

Cancelados em
2017 0,00 0,00 0,00

Cancelados em
2016 0,00 0,00 0,00

Cancelados em
2015 0,00 0,00 0,00

Cancelados em
2014 0,00 0,00 0,00

Cancelados em
2013 0,00 0,00 0,00

Cancelados em
2012 N/A N/A N/A

Total 0,00 0,00 0,00
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

  
QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*

Exercício Despesa aplicada com
recursos próprios

Despesa mínima a ser aplicada com
recursos próprios

Valor não
cumprido

Despesas custeadas no exercício de referência para compensação
de valor não cumprido

Saldo Final (Não
Aplicado)

2016 5.476.762,91 2.973.503,01 0,00 0,00 0,00

2015 5.295.383,42 2.815.172,88 0,00 0,00 0,00

2014 4.911.212,15 2.817.917,05 0,00 0,00 0,00

2013 3.260.285,19 2.428.836,11 0,00 0,00 0,00

Total 18.943.643,67 11.035.429,05 0,00 0,00 0,00
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 
2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

LEI Ne 373/91

"INSTITUI o FUNDO MUNICIPAL DE SAQ
DE E DA oUmRAs PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito San
to, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguin

te Lei:

CAPITULO I
SEÇÃO I

Dos OBJETIVOS
Artigo 19 - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde

que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos

recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde,executadas

ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regig

nalizado e hierarquizado;

II- a vigilância sanitária;

_ III- a vigilância epidemiológica e ações de saúde de in
tcresse individual e coletivo correspondentes;

IV- o controle e a fiscalização das agressões ao meio am

bienbe, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo

com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

cAPITULQ__;;
DA ADMINISTRAÇÃO Do FUNDQ

SE çlio I
DA SUDQRDINAÇÃO Do FUNDO

Artigo 22 - 0 Fundo_Munioipo1 de saúde ficará subordinado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

sEçAo II
DAS AinIBUIçõEs DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Artigo 39 - São atribuições do Secretário Municipal de

Saúde:
I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer poli

ticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Mun;

cnnldeãmfie;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização

das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - submeter ao Conselho Municipal de Saude O plano de

aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de

Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demong

trações mensais de receita e despesa do Fundo;

v - encaminhar à contabilidade Geral do Munioípio as dg
monstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos esta

belecimentos de prestação de serviços de saude que integram a rede
Municipal;

~ VII - assinar cheques com O responsável pela Tesouraria,
quando for o caso;

VIII ~ ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fun

do; I

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de emprég
times, juntamente com O Prefeito, referentes a recursos que serão
administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Artigo 49 ~ O Fundo terá um coordenador, cargo a ser e
..,.¬.,..;.:|^ nm. -P¬¬.«n-; ^~.¬Ã¬~-in 1¬¬Ã'h'I-ifšn An mmfhfln ¢›¬F‹=-I:1'1rn- nflmitínñn Q 'remll
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PRE|=E|TunA |v|uN|c|PA|. DE HARANA
Estado do Espirito Santo

§ 19 - Inclua-se na Estrutura Administrativa, Lei Munic;

pal N9 308/B6, datada de Ol(primeiro) de agosto de 1986 (mil novecen
tos e oitenta e seis), o Cargo de Coordenador do Fundo Municipal de

Saúde. _

§ 29 - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despg

sa a serem encaminhados ao Secretário Municipal de Saúde;
II - manter os controles necessários à execução orçamentá

ria do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despg
sas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da
Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimg
niais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a) - mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) - trimestralmente, os inventários de estoques de medi

camentos e de instrumentos médicos;

~ c) - anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis

e o balanço geral do Fundo.

- V - firmar, com o responsável pelos controles da execução
orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realiza-

ção das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal

de Saúde;

_ VII - providenciar, junto à contabilidade geral ao Mimieg
pio, as demonstrações que indiquem a situação econômico -financeira

geral do Fundo Municipal de Saúde; _
VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a a

nálise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Muni
cipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

TY _ mQà+øv na nnntrhlna nênasašrios sobre convênios ou
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X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de

Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de servi

ços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso antg
rior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das uni

dades integrantes da rede Municipal de Saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de
Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de servi
ços prestados pela rede Municipal de Saúde.

snçio Iv I
nos amcmzsos :oo Fumao

~:

Artigo 59 - Sao receitas do Fundo;

I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade

'Social, como decorrência do que dispõe o Artigo 30, VII, da Const;
tuição da Republica;

na

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicaçoes

financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entida

des financiadoras;
IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sa

nitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código

Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras ta

xas já instituídas e daquelas que o Municipio vier a criar;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras recei

tas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de ser

viços e de outras transferências que o Município tenha direito a rg
ceber por força de lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fun

dog”

. _ ~
D ¬.-. ---I-.|__.. J-...-..-.¡..._.. ...z.z¬-I-A A-n-6--Z ,vn nn-nnn Rm-r\na-i+o
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gência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 29 ~ A aplicação dos recursos de natureza financeira de

penderá:

I - da existencia de disponibilidade em função do cumpri
~

mento de programaçao;
II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saá

de.

SUBSEÇÃO II

nos Aiivos Do FUNDQ

Artigo 69 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saá

de:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa eg

pecial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que foram destinados ao sistg

ma de saude do Municipio;
IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, desti

nados ao sistema de saude;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do

sistema de saude do Municipio.
Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário

dos bens e direitos vinculados ao Fundo»

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Artigo 79 ~ Constituem passivos do Fundo Municipal de Saá

de as obrigações de qualquer natureza que porventura o Municipio vg

nha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema Munic;

pal de Saude,

SEÇÃO V



18 - 04 ' 1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Sanlo

sUBsEçÃo 1
Do onÇmzmmmo

Artigo 89 - O orçamento do Fundo Municipal de Saude evi

denciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, obser
vados o Plano Flurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os
princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 19 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará

o orçamento do Municipio, em obediência ao princípio da unidade.
§ 29 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará

na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabeleci
vvdos na legislaçao pertinente.

snssrçlo II
Dé. comlnxtininn

Artigo 99 - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde,

tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e dg

çamentária do sistema municipal de saude, observados os padrões e
ru

normas estabelecidos na legislaçao pertinente.

Artigo 10 ~ A contabilidade será organizada de forma a

permitir o exercicio das suas funções de controle prévio, ooncomitan

te e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar cus
tos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo

bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Artigo ll - A escrituração contábil será feita pelo métg

do das partidas dobradas.
§ 19 - A contabilidade emitirá relatórios mensais de ges

tão, inclusive dos custos dos serviços.
ru

§ 29 - Entende-se por relatórios de gestao os balancetes

mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saude e de

mais demonstraçoes exigidas pela Administraçao e pela legislaçao per

tinente. _
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SEÇÃO Iv
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

Artigo 12 ~ Imediatamente apos a promulgação da Lei de Q;

çamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas

trimestrais, que serão distribuidas entre as Unidades executoras do

sistema municipal de saúde. I

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser altera
das durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o

comportamento da sua execução.
Artigo 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessá

ria autorização orçamentária. `
Parágrafo Único - Para os casos de insuficiencias e omig

sões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais su

plementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto

do Executivo.
Artigo 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se cons

tituirá aez
` I - financiamento total ou parcial de programas integra

dos de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
nu

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificaçoes ao

pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta

que participem da execução das ações previstas no Artigo 19 da pre

sente Lei;
III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de

direito privado para execução de programas ou projetos. especificos

do setor saúde, observado o disposto no § 19, Artigo 199 da Const;

tuição Federal;
IV - aquisição de material permanente e de consumo e de

1 A _ . 1 -. ___
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V ~ construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação

de imóveis para adequação da rede fisica de prestação de serviços de

saúde;
VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos

de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saá
de;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e _aper
feiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgen

te e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde
mencionados no Artigo l9 da pesente Lei.

SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS

Artigo 15 - A execução orçamentária das receitas se prg

cessará através da obtenção do seu produto nas formas determinadas

nesta Lei. `

CAPITULO III
DIsPosIçõEs FINAIS

' Artigo Iô ~ o Fundo Municipal de saúde terá vigência 1I¿
mitada. '

Artigo 17 - Os recursos para cobrir as despesas de implag
tação do fundo de que trata a presente Lei, correrão a conta do Orçë

mento vigente.

Artigo 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pg

blicação, revogadas as disposições em contrário.

Re. stre-se Publi ue-se Oumpra-segl u q 0 o

Gabinete do Prefeit Municipal de Itarana, O8 de outubro

T\T.1T1\1|f\ 1'fl'.'\T);\1"1'1`fl "ITU AÚTTTAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA           
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO 
EXERCÍCIO DE 2017 

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1101000000 - MDE 12 - Educação 365 - Educação Infantil 106.730,01 106.730,01 106.730,01

1101000000 - MDE 12 - Educação 122 - Administração Geral 564.244,32 564.244,32 563.788,62

1101000000 - MDE 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 648.099,03 648.099,03 648.099,03

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1101000000 - MDE

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana6.122.121 - PM ITARANA-C/ MDE 0,00

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana6.122.121A - PM ITARANA-C/MDE(APLICAÇÃO) 3.176,02

Total 3.176,02

Total da Fonte de Recurso 1.319.073,36 1.319.073,36 1.318.617,66

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 320.281,83 320.281,83 320.281,83

1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 12 - Educação 122 - Administração Geral 152.581,67 152.581,67 152.581,67

1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 12 - Educação 365 - Educação Infantil 284.640,07 284.640,07 284.640,07

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana11.338.084 - PM ITARANA-C/ FUNDEB 40% 0,00

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana11.338.084A - PM ITARANA-C/FUNDEB 40%(APLICAÇÃO) 0,14

Total 0,14

Total da Fonte de Recurso 757.503,57 757.503,57 757.503,57

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 1.417.956,55 1.417.956,55 1.417.956,55

1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)12 - Educação 365 - Educação Infantil 1.406.673,86 1.406.673,86 1.406.673,86

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana6.174-3 - PM ITARANA-C/ FEB - FUNDEB 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana6.174-3A - PM ITARANA-C/ FEB - FUNDEB(APLICAÇÃO) 153.891,34

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana6.122.063 - PM ITARANA-C/ FUNDEB 60% 0,00

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana6.122.063A - PM ITARANA-C/FUNDEB 60%(APLICAÇÃO) 2,01

Total 153.893,35

Total da Fonte de Recurso 2.824.630,41 2.824.630,41 2.824.630,41

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado
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1107000000 - RECURSOS DO FNDE 12 - Educação 122 - Administração Geral 464,40 464,40 464,40

1107000000 - RECURSOS DO FNDE 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 92.705,75 92.705,75 92.026,80

1107000000 - RECURSOS DO FNDE 12 - Educação 365 - Educação Infantil 48.948,90 48.948,90 48.948,90

1107000000 - RECURSOS DO FNDE 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 205.028,45 205.028,45 205.028,45

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana58.271-9 - PM ITARANA-C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana58.271-9A - PM ITARANA-C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE(APLICAÇÃO) 13.765,51

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana6.704-0 - PM ITARANA-C/ PDDE 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana6.704-0A - PM ITARANA-C/ PDDE(APLICAÇAO) 5.462,54

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu06-672001-6 - PM ITARANA C/ CONV PDDE 0,00

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu06-672004-0 - PM ITARANA-CONTA PEJA 0,00

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu13-6402-0P - PM ITARANA C/ CONV PDDE (POUPANÇA) 4,55

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu13-6403-9P - PM ITARANA-CONTA PEJA (POUPANÇA) 294,22

Total 19.526,82

Total da Fonte de Recurso 347.147,50 347.147,50 346.468,55

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1108000100 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE- TERMO COMPROMISSO - P.A.R. 7051112 - Educação 365 - Educação Infantil 353.089,01 243.088,95 243.088,95

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1108000100 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE- TERMO COMPROMISSO - P.A.R. 70511

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.787-4 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CENTRO ITARANA/ES 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.787-4P - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CENTRO ITARANA/ES 5.951,46

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana9.710-1 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CENTRO ITARANA/ES 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana9.710-1A - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CENTRO ITARANA/ES 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana9.710-1P - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CENTRO ITARANA/ES 104.401,21

Total 110.352,67

Total da Fonte de Recurso 353.089,01 243.088,95 243.088,95

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1199000001 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 1.093.959,81 1.093.959,81 1.093.959,81

Total da Fonte de Recurso 1.093.959,81 1.093.959,81 1.093.959,81

Total Geral 6.695.403,66 6.585.403,60 6.584.268,95
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Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 111.575,74 111.575,74 111.575,74

1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.178.827,86 1.178.827,86 1.178.827,86

1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 819.292,08 819.292,08 819.292,08

1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 2.448.050,90 2.448.050,90 2.447.213,36

1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 26.091,84 26.091,84 26.091,84

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.577-4 - FUNDO M DE SAÚDE DE ITARANA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.577-4A - FUNDO M DE SAÚDE DE ITARANA - RECURSOS PRÓPRIOS (APLICAÇÃO) 69.816,56

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana22.413.777 - FUNDO M DE SAÚDE DE ITARANA-RECURSOS PRÓPRIOS 0,00

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana22.413.777A - FUNDO M DE SAÚDE DE ITARANA-RECURSOS PRÓPRIOS(APLICAÇÃO) 77.666,75

Total 147.483,31

Total da Fonte de Recurso 4.583.838,42 4.583.838,42 4.583.000,88

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1203000000 - RECURSOS DO SUS 10 - Saúde 122 - Administração Geral 586,74 586,74 586,74

1203000000 - RECURSOS DO SUS 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 1.620.789,68 1.620.789,68 1.616.949,68

1203000000 - RECURSOS DO SUS 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 426.203,68 426.203,68 426.203,68

1203000000 - RECURSOS DO SUS 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 30.360,24 30.360,24 30.360,24

1203000000 - RECURSOS DO SUS 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 127.561,73 127.561,73 127.061,73

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1203000000 - RECURSOS DO SUS

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana7.977-4 - FMS-ITARANA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS - MAC 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana7.977-4A - FMS-ITARANA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS - MAC (APLICAÇÃO) 2.610,29

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana23.715.303 - FUNDO M DE SAÚDE DE ITARANA - PSE 0,00

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana23.715.303A - FUNDO M DE SAÚDE DE ITARANA - PSE (APLICAÇÃO) 3.056,23

021 - Banestes 0122 - Agência Nº 0122 28.357.531 - FMS/ITARANA - SAÚDE NA ESCOLA 0,00

021 - Banestes 0122 - Agência Nº 0122 28.357.531A - FMS/ITARANA - SAÚDE NA ESCOLA (APLICAÇÃO) 6.677,51

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu06-624023-5 - FMS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu06-624024-3 - FMS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00

104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu06-8159-6P - FMS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 213.540,50

Total da Fonte de Recurso 2.205.502,07 2.205.502,07 2.201.162,07
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104 - Caixa Econômica Federal 1962 - Caixa Economica Agência de Itaguaçu06-8170-7P - FMS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 213.396,14

Total 439.280,67

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1203000009 - FNS - SUS -  BLOCO INVESTIMENTO 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 354.738,91 239.051,91 239.051,91

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1203000009 - FNS - SUS -  BLOCO INVESTIMENTO

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.047-0 - FMS ITARANA-FNS BLINV/CONST POLOS DE ACADEMIA-AMPLIADA 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.047-0A - FMS ITARANA-FNS BLINV/CONST POLOS DE ACADEMIA-AMPLIADA(APLICAÇÃO) 51.504,93

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.756-4 - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - CONSTRUÇÃO 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.756-4P - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - CONSTRUÇÃO (POUPANÇA) 15.380,32

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.802-1 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA A.B. DE SAÚDE 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.802-1A - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA A.B. DE SAÚDE(APLICAÇÃO) 4.142,14

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.939-7 - FMS - AQUISIÇÃO DE EQ. PARA AS USBS 0,00

001 - Banco do Brasil S/A 4502-0 - Banco do Brasil Agência de Itarana8.939-7P - FMS - AQUISIÇÃO DE EQ. PARA AS USBS (POUPANÇA) 65.728,18

Total 136.755,57

Total da Fonte de Recurso 354.738,91 239.051,91 239.051,91

Fonte de Recurso Função Subfunção Vlr Empenhado Vlr PagoVlr Liquidado

1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 39.500,00 39.500,00 39.500,00

Banco Agência Conta Bancária Saldo

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana27.458.488 - FMS-TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 0,00

021 - Banestes 0122-8 - Banestes Agência de Itarana27.458.488A - FMS-TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ (APLICAÇÃO) 172,27

Total 172,27

Total da Fonte de Recurso 39.500,00 39.500,00 39.500,00

Total Geral 7.183.579,40 7.067.892,40 7.062.714,86



 
 

EXERCÍCIO DE 2017 
 

NOTA EXPLICATIVA 

BALEXOC 

 

 

 

O Município de Itarana/ES ainda não faz a consolidação orçamentária, 

financeira e patrimonial incluindo os Consórcios Públicos, de acordo com o que 

determina a Portaria 72 do STN. Porém, estamos solicitando aos consórcios que nos 

enviem a documentação da forma que determina a mesma, para a devida 

consolidação no exercício de 2018. 

 

 

 

 

 

Itarana/ES, 20 de abril de 2018. 

 

 

 

ADEMAR SCHNEIDER 

Prefeito Municipal 

 

 

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI 

Contadora 

CRC 6401/0-7 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXERCÍCIO DE 2017 
 

NOTA EXPLICATIVA 

DEMRAP 

RESTOS A PAGAR 

 

 

 

Esclarecemos que ficou um saldo de R$ 753.859,40 (setecentos e cinquenta e 

três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)  em Restos a Pagar, 

sendo destes R$ 49.032,62 (quarenta e nove mil, trinta e dois reais e sessenta e dois 

centavos) Processados e R$ 704.826,77 (setecentos e quatro mil, oitocentos e vinte e 

seis reais e setenta e sete centavos) Não Processados, contudo este saldo total 

também se manteve no financeiro do Município de Itarana em suas respectivas fontes 

de recursos.  

 

 

 

 

 

Itarana/ES, 20 de abril de 2018. 

 

 

 

ADEMAR SCHNEIDER 

Prefeito Municipal 

 

 

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI 

Contadora 

CRC 6401/0-7 

 

 

 

 

 

 

 



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA - ES

AVALIAÇÃO DA GESTAO (PARA FINS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS)

]. O Conselho Municipal de Saúde de Itarana — ES em atendimento as exigências legais,
notadamente o lº do Art 36, da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012,
regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para
fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de
Itarana—ES, e de parecer pela Aprovação das contas da gestão, encontrando—se o processo em
condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo.
A Opinião supra está substanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na
apreciação dos relatórios do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício
financeiro de 2017, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento
definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem
nos seguintes aspectos:

5»

1) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
II) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
III) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na

tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;
IV) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e a

inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;
V) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
VI) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
VII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financ iras dos Planos de

Aplicação dos Recursos da Saúde;
VIII) Avaliação da dedicação do gestor as ações e atividades da estratégia Programa Saúde da

IX)

3_

Familia;
Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual
constitucional minimo de receitas vinculadas à saúde, compreendendo as recitas de
impostos e transferências constitucionais vinculadas e respectivo rendimento de
aplicações financeiras, no ano de 2017, e as despesas realizadas com fontes livres e mais
vinculadas pela EC. 29/00, destinadas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos
dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, podendo—se opinar que não foram
constatadas ofensas às normas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos
desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Itarana, 07 de fevereiro de 2018.

RENATO SCHNEIDER "

Membro Fiscal do Conselho Municipal de Saúde

&LEONILDA HERZOG

Membro Fiscal do Conselho Municipal de Saúde

ªz,/«J'
FABIANA KLEMZ PASSIGATTI

Membro Fiscal do Conselho Municipal de Saúde



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº1l. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Janeiro do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES, 21 de Junho de 2017.

kàvw» «» QMÇD ªw (jà/”ªvia, Lààçdaíªj;
Aline Chiabai Costa Franco
Presidente do conselho

Roseli " “' átima Perin

I (ª? '““)
ValqyiriãiªIÍW ai Grigio

Sirlei Krau e Santana Fardin
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Poliana Meneghel Biroli Caínceg ieri
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Ro erta lVluller Ferreira
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Ozéias Baldoto
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº11. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB do exercício de Fevereiro do ano de 2017 concluiu- -se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

Itarana/ES,21 de Junho de 2017.

(«É _, ,_ 53 _ ,«u— , '»
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Aline Chiabai Costa Franco
Presidente do conselho
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nºll. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Março do ano de 2017, concluiu—se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivodoGenselho.

Itarana/ESQ”! de Junho de 2017.

ÉZWQÍUVXÉL &niõàuª. (33:15; /âíííà;gªã Qi
Aline Chiabal Costa Franco
Presidente do conselho

afªgª
êªªI—Ígátlma PerinRosel?

Valqulllâjôh'i ai Grígio

Sirlei Kraus 1Sªntana Fardin

& x ” É“. , fw ? ª
&&M«» ”%> ºc rajªdª .ceg lerlPoliana MenegheIBiroli Ca »

, j'? ª ' ' É: ,fé 7,» (*
”Ú &&; WLLIWÁ %ÉÍLâ/tlfw
Ro erta lVlulIer Ferreira

;; , «> ; ««»——
w,» -

Ozélas Baldoto

Eliana Mêdeiros Alves



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº11. 494/2007 e ato de
criação atraves da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, e órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Abril do ano de 2017, concluiu—se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES,21 de Junho de 2017.
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Aline Chiabai Costa Franco
Presidente do conselho

Roseli dªtima Perin
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nºll. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Maio do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES,21 de Junho de 2017.

CÓàL»ÚL ÚLCXÁÍA MT ªªícx , (M.,)
Aline Chiabai Costa Franco

Presidente do conselho

Valquiria Cª abai Grigio
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CO 'TROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL -— FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nºll. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Junho do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delihera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES,08 de Novembro de 2017.

Aline Chiabai õíãsta Franco
Presidente do conselho

eiros Alves

Poliana Meneghel Biroli Canceglieri

Roberta Muller Ferreira

serámana Fardin

Valqurnâ ' ;;êbai Grigio

ZiléiaÍÍIª/lmentadanuth



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nºll. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Julho do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

Itarana/ES,08 de Novembro de 2017.

Aline ChlabaICosÉ Franco
Presidente do conselho
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Poliana Meneghel Biroli Canceglieri
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CONSELHO MUNlClPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO Do ENSINO
FUNDAMENTAL _ FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº11. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Agosto do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é O Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES,08 de Novembro de 2017.

Aline Chiátãái'ccâªta Franco
Presidente do conselho
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº11. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após analise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercicio de Setembro do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

Itarana/ES,08 de Novembro de 2017.

. . 'Í rã. " "alg É? 1
Aline Chiabªai CostâFranco
Presidente do conselho
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Poliana Meneghel Biroli Canceglieri
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº11. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos dofundo. ' ' " '
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutençãore Desenv lvimento
da Educação Básica, após análise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercicio de Outubro do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES,O7 de Fevereiro de 2018.

Aline Chiabai Costa Franco
Presidente do conselho

iabai Grigio

Sirlei Kra eeª'Sãnãºtana Fardin

Poliana Meneghel Biroli canceglieri

a IVIUIIer FerRobert rª ra
Elia naÍMt/edªªêiªíªos Alves



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Do FUNDO DE MANUTENÇÃO EWDEÍsENVOLVIMENTg DO *ENsINO
FUNDAMENTAL _ FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nºll. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após análise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, dO exercício de Novembro dO ano de'2017','ConClD'Tu-'se'q'ueras'
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pelaraprovação das contas.
Este e o Parecer conclusivo do Conselho.

ltarana/ES,07 de Fevereiro de 2018.

Aline Chiabai Costa Franco
Presidente do conselho

Sirlei Kraus" S'áhfâhãªFªdih

PolIana Meneghel BIrOlI CanceglierI
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL — FUNDEB

ITARANA/ES

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal Nº11. 494/2007 e ato de
criação através da Lei Municipal Nº 774/2007 de 13 de abril de 2007, é órgão
colegiado de acompanhamento e controle de gerenciamento dos recursos do
fundo.
O Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica, após análise da Prestação das aplicações dos recursos
do FUNDEB, do exercício de Dezembro do ano de 2017, concluiu-se que as
aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação.

Após análise do processo este colegiado delibera pela aprovação das contas.
Este é o Parecer conclusivo do Conselho.

Itarana/ESD? de Fevereiro de 2018.

Aline Chiabai Costa Franco
Presidente do conselho
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eSãdtana Fardin
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Empenho DataProcesso FonteFicha ValorCredor Ato Autorizativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA         
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção 
EXERCÍCIO DE 2017 

Referência: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

10 - SaúdeFunção:

301 - Atenção BásicaSubFunção:
0000540 21/10/2016 1.515,670001397/2014 3605000000 - ROYALTIES DO PETR70 CIRIOMAR ANTÔNIO BATISTA CONSTRUTORA - ME Decreto Nº 0000940/2017

Total da SubFunção : 1.515,67

Total da Função : 1.515,67

Total: 1.515,67EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Total Geral : 1.515,67

Ademar Schneider

Prefeito Municipal

Franciane De Martin Rossoni

Contadora - CRC 6401/0-7

Roselene Monteiro Zanetti

Sec. Mun. Admin. e Finanças

E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" (R$)

DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL

  Até 1º Q/S Até 2º Q/S Até 3º Q

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

   Dívida Mobiliária

  Dívida Contratual

     Empréstimos

        Internos

        Externos

     Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

     Financiamentos

        Internos

        Externos

     Parcelamentos e Renegociação de Dívidas

        De Tributos

        De Contribuições Previdenciárias

        De Demais Contribuições Sociais

        Do FGTS

        Com Instituição Não Financeira

     Demais Dívidas Contratuais

  Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)

  Outras Dívidas

DEDUÇÕES (II)

  Disponibilidade de Caixa1

     Disponibilidade de Caixa Bruta

     (-) Restos a Pg Processados

  Demais haveres financeiros

2.924.870,22

0,00

  2.924.870,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.924.870,22

0,00

2.813.937,75

110.932,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.452.992,70

5.452.992,70

5.506.711,09

53.718,39

0,00

2.924.870,22

0,00

  2.924.870,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.924.870,22

0,00

2.835.337,71

89.532,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.260.787,89

7.260.787,89

7.271.211,02

10.423,13

0,00

2.870.826,52

0,00

2.870.826,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.781.294,01

0,00

2.781.294,01

0,00

0,00

0,00

89.532,51

0,00

0,00

6.539.006,30

6.489.973,67

6.500.299,56

10.325,89

49.032,63

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA2 (DCL) (III= I-II) 0,00 0,00 0,00 --

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.976.801,42 32.925.713,53 29.052.891,21 --



% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 10,09 8,88   9,88 --

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00 --

LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL) 34.772.161,70 39.510.856,24 34.863.469,45 --

LIMITE DE ALERTA (108% da RCL) 31.294.945,53 35.559.770,61 31.377.122,51 --

           

OUTROS VALORES NÃO
INTEGRANTES DA DC

SALDO
EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL

  Até 1º Q/S Até 2º Q/S Até 3º Q

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/20002

PASSIVO ATUARIAL

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO PROCESSADOS

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,00

0,00

0,00

--

0,00

693.848,32

0,00

0,00

0,00

0,00

--

3.674,57

103.280,91

0,00

0,00

0,00

0,00

--

4.993,06

704.826,77

0,00

--

--

--

--

--

--

--

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência
Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2 Não incluídos na DC - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda
não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".



Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana

Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 5 ( LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b") (R$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISP. DE

CAIXA BRUTA
(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQ. E NÃO
PAGOS DE

EXERC. ANT.
(b)

RP LIQ. E NÃO
PAGOS DO
EXERC. (c)

RP EMP. E NÃO
LIQ. DE EXERC.

ANT. (d)

DEMAIS OBRIG.
FINANC. (e)

INSUF.
FINANC.

VERIFICADA
NO

CONSÓRCIO
PÚBLICO (f)

DISP. DE
CAIXA LÍQ.
(ANTES DA

INSC. EM RP
NÃO PROC.

DO EXERC.)(1)

(g=a-
(b+c+d+e)-f)

RP EMP. E
NÃO LIQ. DO

EXERC.

EMP. NÃO
LIQ.

CANCELADOS
(NÃO INSC.
POR INSUF.
FINANC.)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
REC. IMP. E DE TRANSF.IMP.-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
OUTROS REC. DESTINADOS À EDUCAÇÃO
REC. IMP. E DE TRANSF. DE IMP.- SAÚDE
OUTROS REC. DESTINADOS À SAÚDE
REC. DEST. À ASSIST. SOCIAL
REC. DEST. AO RPPS - PLANO PREVID.
REC. DEST. AO RPPS - PLANO FINANC.
REC. OP.CRÉD.(EXCETO EDUC./SAÚDE)
REC. DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS
OUTRAS DEST. VINC. DE RECURSOS

3.580.012,43
3.176,02

153.893,35
0,14
0,00

147.483,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.275.459,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46.609,73
455,70

0,00
0,00
0,00

837,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.316,49

67.855,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67.855,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.465.547,34
2.720,32

153.893,35
0,14
0,00

146.645,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.162.287,76

636.920,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

636.920,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
RECURSOS ORDINÁRIOS

2.663.832,42
2.663.832,42

2.600,00
2.600,00

660,44
660,44

50,53
50,53

4.993,06
4.993,06

0,00
0,00

2.655.528,39
2.655.528,39

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL (III) = (I + II) 6.243.844,85 2.600,00 47.270,17 67.905,89 4.993,06 0,00 6.121.075,73 636.920,88 0,00

(1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



Relatór io  de Gestão F isca l
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)

DESPESA COM PESSOAL
 LIQUIDADAS

(a)

 INSCRITAS EM RP
NÃO

PROCESSADOS (1)

(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

    Pessoal Ativo

    Pessoal Inativo e Pensionistas

    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de

    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)

 (-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária

 (-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

 (-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

 (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)

14.031.665,71

13.618.514,41

413.151,30

0,00

20.838,08

14.390,88

1.200,00

5.247,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II) 14.010.827,63 0,00

   

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

29.052.891,21 --

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)
(§13, art. 166 da CF) 0,00 --



= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

29.052.891,21 --

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb) 14.010.827,63 48,23

LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)

15.688.561,25 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF) 14.904.133,19 51,30

LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF) 14.119.705,13 48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)
VALORES

TRANSFERIDOS POR
CONTRATO DE RATEIO

LIQUIDADAS
(a)

INSCRITAS EM
RP NÃO

PROCESSADOS
(1)

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

    Pessoal Ativo

    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de

    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)  

 (-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária

 (-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



 (-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2) 0,00 0,00

Fonte: Consórcio(s) --

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram
despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
      Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)



Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º (R$)

GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO EXERCÍCIO

ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO

           Até 1º Q/S Até 2º Q/S Até 3º Q

EXTERNAS (I)

    Aval ou Fiança em Operações de Crédito

    Outras Garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (II)   

    Aval ou Fiança em Operações de Crédito

     Outras Garantias nos Termos da LRF

0,00

0,00

  0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I +
II) 0,00 0,00 0,00 --

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.976.801,42 32.925.713,53 29.052.891,21 --

% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL 0,00 0,00   0,00 --

LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da
RCL) 6.374.896,31 7.243.656,98 6.391.636,07 --

LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL) 5.737.406,68 6.519.291,28 5.752.472,46 --

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO EXERCÍCIO

ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO

      Até 1º Q/S Até 2º Q/S Até 3º Q

EXTERNAS (V)

    Aval ou Fiança em Operações de Crédito

    Outras Garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (VI)   

    Aval ou Fiança em Operações de Crédito

     Outras Garantias nos Termos da LRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V
+ VI) 0,00 0,00 0,00 --

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.
           Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)



Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana

Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") (R$)

VALOR REALIZADO

 OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quad/Sem de
Referência

Até Quad/Sem de
Referência(a)

Mobiliária

   Interna

   Externa

Contratual

  Interna

      Empréstimos

      Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro

      Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

      Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)

      Operações de Crédito previstas no art. 7°, §3º, da RSF nº 43/20011

  Externa

      Empréstimos

      Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro

      Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

      Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)

      Operações de Crédito previstas no art. 7°, §3º, da RSF nº 43/20011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL (I) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR  % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 29.052.891,21 --
OPERAÇÕES VEDADAS (II) 0,00 --

TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (III = Ia + II) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS 4.648.462,59 16%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF) 4.183.616,33 14,4%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.033.702,38 7%

VALOR REALIZADO
 OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quad/Sem de Até Quad/Sem de



Referência Referência(a)
Parcelamento de Dívidas

   Títulos

   Contribuições Previdenciárias

   FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



 
 

 
DADOS DOS GESTORES DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE 

 

 

NOME: ADEMAR SCHNEIDER  

ENDEREÇO: FAZENDA ALTO SANTA JOANA, SN - SANTA JOANA – ITARANA/ES 

– CEP: 29620-000  

EMAIL: gabinete@itarana.es.gov.br  

CARGO/FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL  

CPF: 881.042.907-97  

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 a 31/12/2017 

ATO DE NOMEAÇÃO/ DESIGNAÇÃO: Ata de Posse lavrada em 01/01/2017 

 

 

NOME: VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI 

ENDEREÇO: RUA JOSÉ COLNAGO, 720 – CENTRO – ITARANA /ES – CEP: 29620-

000 

EMAIL: semus.itarana@gmail.com  

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

CPF: 030.987.947-71 

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 a 31/12/2017 

ATO DE NOMEAÇÃO/ DESIGNAÇÃO: Portaria nº 04/2017 

 

 

NOME: AMADO LEANDRO DA SILVA 
ENDEREÇO: RUA GERVAZIO DE MARTIN SOBRINHO, 67 - ITARANINHA – 
ITARANA/ES – CEP: 29620-000  
EMAIL: saaeitarana@hotmail.com  
CARGO/FUNÇÃO: ORDENADOR DE DESPESAS E DIRETOR GERAL DO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
CPF: 579.380.327-00 
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 a 31/12/2017 
ATO DE NOMEAÇÃO/ DESIGNAÇÃO: PORTARIA N° 010/2017 

 

 



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana
Período: 6º Bimestre - 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) (R$ 1,00)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput) RECEITAS REALIZADAS
<até o bimestre>

1 - RECEITA DE IMPOSTOS
     1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
              1.1.1 - IPTU

              1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

     1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI
              1.2.1 - ITBI

              1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

     1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS
              1.3.1 - ISS

              1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

     1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
     1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
              1.5.1 - ITR

              1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
     2.1 - Cota-Parte FPM
              2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"

              2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"

     2.2 - Cota-Parte ICMS
     2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96
     2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação
     2.5 - Cota-Parte ITR
     2.6 - Cota-Parte IPVA
     2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro

1.367.405,96
165.262,97
149.159,11

16.103,86

197.140,13
197.140,13

0,00

750.895,52
747.333,26

3.562,26

254.107,34
0,00
0,00

0,00

17.871.444,13
9.588.395,40
9.588.395,40

0,00

7.350.070,66
66.300,00

178.951,40
6.965,41

680.761,26
0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 19.238.850,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS
<até o bimestre>

4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
     5.1 - Transferências do Salário-Educação

     5.2 - Transferências Diretas - PDDE

     5.3 - Transferências Diretas - PNAE

     5.4 - Transferências Diretas - PNATE

     5.5 - Outras Transferências do FNDE

     5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
     6.1 - Transferências de Convênios

     6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

10.288,17
407.870,66
235.209,25

4.800,00

93.524,00

74.280,32

0,00

57,09

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 418.158,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS
<até o bimestre>

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
       10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)

       10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)

       10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)

       10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)

       10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))

       10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
       11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

       11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

       11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

       11.4 - Receita de Convênios de Municipalização

3.574.646,42
1.917.678,66

1.470.219,14

13.260,00

35.790,32

1.392,96

136.305,34

3.217.157,07
3.207.935,07

0,00

9.222,00

0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*) -366.711,35

DESPESAS DO FUNDEB DESPESA LIQUIDADA
<até o bimestre>

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
       13.1 - Com Educação Infantil

       13.2 - Com Ensino Fundamental

2.778.491,87
1.384.836,63

1.393.655,24



14 - OUTRAS DESPESAS
       14.1 - Com Educação Infantil

       14.2 - Com Ensino Fundamental

737.287,57
347.512,15

389.775,42

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 3.515.779,44

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB
       16.1 - FUNDEB 60%

       16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB
       17.1 - FUNDEB 60%

       17.2 - FUNDEB 40% 17a - CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISP. FINANC.
DE REC. DO FUNDEB (6)

       17.1a - FUNDEB 60%

       17.2a - FUNDEB 40%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + 17a) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
       19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1+17.1a))/(11)x 100)% 

(1)

       19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 -

(16.2+17.2+17.2a))/(11)x100)%

       19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%

3.515.779,44
86,36%

22,92%

-9,28%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> (2)

0,00
0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO DESPESA LIQUIDADA
<até o bimestre>

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL
       22.1 - Creche

            22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

            22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

       22.2 - Pré-escola

            22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

            22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23 - ENSINO FUNDAMENTAL
       23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

       23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO
25 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27 - OUTRAS

2.103.694,88
581.037,86

478.262,71

102.775,15

1.522.657,02

1.254.086,07

268.570,95

2.725.877,92
1.783.430,66

942.447,26

0,00
0,00
0,00
0,00

28 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 4.829.572,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
30a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO
31 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 49h)
32 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB
33 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS
34 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO (4)

35 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 45j)

-366.711,35
0,00
0,00

9.222,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (29 + 30 + 30a + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) -357.489,35
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) 5.187.062,15

38 - % DE APLICAÇAÇÃO EM MDE SOBRE A REC. LÍQ. IMP. (37 / 3 x 100) - LIM. CONST. 25% (5) 26,96%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESA LIQUIDADA
<até o bimestre>

39 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00
223.432,44

0,00
0,00

43 -TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 223.432,44
44 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 5.053.005,24

RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM

<EXERCÍCIO> (j)
45 -RP DE DESPESAS COM MDE
       45.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino

       45.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB

                 45.2.1 - FUNDEB 60%

                 45.2.2 - FUNDEB 40%

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO



46 -DISP. FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
             48.1- Orçamento do Exercício
             48.2- Restos a Pagar
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
51 - (+) AJUSTES
               51.1- Retenções
               51.2- Conciliação Bancária
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

38.722,84
3.207.935,07

0,00
0,00
0,00

9.222,00
3.255.879,91

415.203,60
0,00

415.203,60
3.671.083,51

13.765,51
235.209,25
224.149,52

717,08
223.432,44

1.271,62
26.096,86

0,00
0,00
0,00

26.096,86

(*) Se resultado líquido da transferência > 0: acréscimo resultante das transferências do FUNDEB;
     Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

(1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(2) Art. 21, §2º da Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da
União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente,
mediante abertura de crédito adicional."

(4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser
informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(6) Conforme §4º do art. 24 da Resolução TCEES nº 238/2012.

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM

CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)
VALORES TRANSFERIDOS POR

CONTRATO DE RATEIO
DESPESAS LIQUIDADAS

<até o bimestre>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)
Creche
       Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB
       Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos
Pré-escola
       Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB
       Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO FUNDAMENTAL (II)
       Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB
       Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO MÉDIO (III)
ENSINO SUPERIOR (IV)
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)
OUTRAS (VI)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII
=I+II+II+IV+V+VI)

0,00 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*) VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR,
DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO (XII)
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO (XIII)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV) 0,00
Fonte: Consórcio(s) --

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX,
X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como
membro consorciado.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREVISAO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS
SALDO A

REALIZAR
(b) (c) = (a-b)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
LIQUIDADAS

SALDO NÃO
EXECUTADO

DESPESAS INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

(d) (f) = (d – e)

DESPESAS

(e)

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS DE CAPITAL 2.564.010,51 2.195.208,26636.920,885.396.139,65 3.200.931,39

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.564.010,51 2.195.208,26636.920,885.396.139,65 3.200.931,39

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) (5.396.139,65) (3.200.931,39) (2.195.208,26)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 03/04/2018 , às 14:26:50 

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR  (a)
No Bimestre

SALDO TOTAL2016

Até Bimestre (b) (c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

DIREITOS FUTUROS

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

 Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EXERCÍCIO
CORRENTE

(EC)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI

Contadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI

Sec. Mun. Admin. e Finanças

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 03/04/2018 , às 15:18:58 

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO  DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais

PREVISAO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS
SALDO A

REALIZAR
(b) (c) = (a - b)

RECEITAS

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Rendimentos de Aplicação Financeira

Despesas
Liquidadas

Saldo
a

Despesas
Inscritas em

Restos a Pagar
não Processados

Dotação
Atualizada

(h) = (d - e)

DESPESAS

Despesas
Empenhadas

Despesas
Pagas

Pagamento de
Restos a
Pagar

(g)(d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2016 Saldo Atual2017

(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR (III)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 03/04/2018 , às 14:39:44 

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO Em exercícios
Anteriores

Em exercícios
Anteriores

Inscritos

Em 31 de
dezembro de

CanceladosPagos SaldoCanceladosPagos Saldo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

Inscritos

Em 31 de
dezembro de

2016

Liquidados Saldo
Total

(a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k )

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 50.018,39 50.018,39 2.600,00 50,53 693.797,79 24.635,75601.306,68 67.905,893.700,00 1.100,00 70.505,89601.306,68

Executivo 50.018,39 50.018,39 2.600,00 693.797,79 24.635,75601.306,68 67.855,363.700,00 1.100,00 70.455,36601.306,68

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana 6.802,05 6.802,05

Fundo de Saúde de Itarana 32.361,11 32.361,11 19.858,26 1.515,6718.342,5918.342,59

Prefeitura Municipal de Itarana 10.855,23 10.855,23 2.600,00 673.939,53 23.120,08582.964,09 67.855,363.700,00 1.100,00 70.455,36582.964,09

Legislativo 50,53 50,53 50,53

Câmara Municipal de Itarana 50,53 50,53 50,53

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

50.018,39 1.100,0050.018,39 2.600,00 50,53 693.797,79 24.635,75601.306,68 67.905,89Total (III) = (I + II) 3.700,00

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI

Sec. Mun. Admin. e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI

Contadora - CRC 6401/0-7

601.306,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 03/04/2018 , às 14:06:26 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2017
ATÉ O

PERÍODO/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS CORRENTES (I)

 Receita de Contribuições dos Segurados

  Civil

     Ativo

     Inativo

     Pensionista

  Militar

     Ativo

     Inativo

     Pensionista

 Receita de Contribuições Patronais

  Civil

    Ativo

    Inativo

    Pensionista

 Militar

    Ativo

    Inativo

    Pensionista

  Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

  Receitas Imobiliárias

  Receitas de Valores Mobiliários

  Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outras Receitas Correntes

  Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

  Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O
PERÍODO/2017

ATÉ O
PERÍODO/2016

ATÉ O
PERÍODO/2017

ATÉ O
PERÍODO/2016

EM 2017 EM 2016

ADMINISTRAÇÃO (IV)

  Despesas Correntes

  Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (V)

 Benefícios - Civil

  Aposentadorias

  Pensões

  Outros Benefícios Previdenciários

 Benefícios - Militar

  Reformas

  Pensões

  Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

  Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

  Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV +

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO REFERÊNCIA

2017 2016

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 03/04/2018 , às 13:15:16 
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6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

SALDO

Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período
(a) (b) (c)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

2.939.047,21DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 2.792.471,00 2.792.803,04

5.452.992,70DEDUÇÕES (II) 5.979.440,90 6.047.328,91

5.506.711,09Disponibilidade de Caixa Bruta 5.982.040,90 6.096.361,54

Demais Haveres Financeiros

53.718,39(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.600,00 49.032,63

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

111.665,83PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 90.265,87 90.265,87

(111.665,83)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (90.265,87) (90.265,87)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Período Até o Período
(VIc-VIb) (VIc-VIa)

RESULTADO NOMINAL

VALOR 21.399,96

VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 03/04/2018 , às 13:28:04 

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO
RESULTADO PRE

VIDENCIÁRIO
DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS
(b)

RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO

(d) = (“d” exercício anterior) + (c) (c) = (a-b)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 03/04/2018 , às 14:37:41 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / Até o Bimestre /2017 2016
Previsão Atualizada

28.654.315,27 28.341.685,20RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 29.199.700,00

1.726.789,52 1.873.321,22Receitas Tributárias 1.966.000,00

149.159,11 134.109,81IPTU 140.000,00

747.333,26 881.796,36ISS 800.000,00

197.140,13 218.429,77ITBI 150.000,00

254.107,34 304.005,10IRRF 310.000,00

379.049,68 334.980,18Outras Receitas Tributárias 566.000,00

336.506,45 253.907,23Receitas de Contribuições 270.000,00

Receitas Previdenciárias

336.506,45 253.907,23Outras Receitas de Contribuições 270.000,00

10.250,00Receita Patrimonial Líquida 5.000,00

398.575,94 645.366,22Receita Patrimonial 593.000,00

398.575,94 635.116,22(-) Aplicações Financeiras 588.000,00

24.582.540,36 25.245.430,35Transferências Correntes 25.890.000,00

7.670.716,74 8.114.882,38FPM 7.840.000,00

5.879.851,52 5.752.663,56ICMS 6.480.000,00

244.739,74Convênios

10.787.232,36 11.377.884,41Outras Transferências Correntes 11.570.000,00

2.008.478,94 958.776,40Demais Receitas Correntes 1.068.700,00

32.765,96 70.499,89Dívida Ativa 126.000,00

1.975.712,98 888.276,51Diversas Receitas Correntes 942.700,00

1.747.075,67 5.156.352,64RECEITAS DE CAPITAL (II) 270.000,00

Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV)

Alienação de Bens (V)

1.747.075,67 5.156.352,64Transferências de Capital 270.000,00

1.665.475,67 4.744.352,64Convênios 200.000,00

81.600,00 412.000,00Outras Transferências de Capital 70.000,00

Outras Receitas de Capital

3.412.551,34 9.900.705,28RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 470.000,00

32.066.866,61 38.242.390,48RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 29.669.700,00

DESPESAS PRIMÁRIAS
Dotação

Atualizada

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre /
2017

Até o Bimestre /
2016

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre /
2017

Até o Bimestre /
2016

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

EmEm
2017 2016

DESPESAS CORRENTES (VIII) 29.398.493,17 27.082.192,75 27.256.065,10 10.528,0427.082.192,75 27.266.593,14
Pessoal e Encargos Sociais 15.952.634,25 15.027.853,92 15.101.235,0615.027.853,92 15.101.235,06

Juros e Encargos da Dívida (IX) 401.690,00 389.681,75 488.011,14389.681,75 488.011,14

Outras Despesas Correntes 13.044.168,92 11.664.657,08 11.666.818,90 10.528,0411.664.657,08 11.677.346,94

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 28.996.803,17 26.692.511,00 26.768.053,96 10.528,0426.692.511,00 26.778.582,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 5.396.139,65 2.564.010,51 7.083.333,09 636.920,88 683.269,753.200.931,39 7.766.602,84

Investimentos 4.792.989,65 1.961.384,82 6.669.849,39 636.920,88 683.269,752.598.305,70 7.353.119,14

Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)

Demais Inversões Financeiras

Amortização de Empréstimos (XIV) 603.150,00 602.625,69 413.483,70602.625,69 413.483,70

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 4.792.989,65 1.961.384,82 6.669.849,39 636.920,88 683.269,752.598.305,70 7.353.119,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 50.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 33.839.792,82 28.653.895,82 33.437.903,35 636.920,88 693.797,7929.290.816,70 34.131.701,14

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (4.170.092,82) 4.110.689,34 3.412.970,79 4.804.487,132.776.049,91

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.066.734,14 3.215.910,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 03/04/2018 , às 13:34:31 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 03/04/2018 , às 13:34:31 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com

Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itarana

Período de Referência: 6º Bimestre - 2017

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35) (R$ 1,00)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS REALIZADAS
<até o bimestre>

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
     Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
    Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
    Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS
    Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
    Imposto Territorial Rural - ITR
    Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
    Dívida Ativa dos Impostos
    Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
    Cota-Parte FPM
    Cota-Parte ITR
    Cota-Parte IPVA
    Cota-Parte ICMS
    Cota-Parte IPI - Exportação
    Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
       Desoneração ICMS (LC 87/96)
       Outras

1.367.405,96
149.159,11
197.140,13
747.333,26
254.107,34

0,00
4.528,38

10.724,06
4.413,68

17.871.444,13
9.588.395,40

6.965,41
680.761,26

7.350.070,66
178.951,40
66.300,00
66.300,00

0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II) 19.238.850,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE RECEITAS REALIZADAS
<até o bimestre>

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
    Provenientes da União
    Provenientes do Estado
    Provenientes de Outros Municípios
    Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

2.050.328,70
1.931.284,95

119.043,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.050.328,70

        DESPESAS

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) Liquidadas
<até o bimestre>

Inscritas em Restos a
Pagar Não

Processados
DESPESAS CORRENTES
   Pessoal e Encargos Sociais
   Juros e Encargos da Dívida
   Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
   Investimentos
   Inversões Financeiras
   Amortização da Dívida

7.139.613,84
3.762.434,39

0,00
3.377.179,45
560.237,99
558.928,99

0,00
1.309,00

0,00
0,00
0,00
0,00

115.687,00
115.687,00

0,00
0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) 7.815.538,83



        DESPESAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

Liquidadas
<até o bimestre>

Inscritas em Restos a
Pagar Não

Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
   Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS
   Recursos de Operações de Crédito
   Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1)

RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA (2)

DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS (3)

DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)

0,00
0,00

2.373.378,42
2.373.378,42

0,00
0,00
0,00

--
--

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 2.373.378,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V) 5.442.160,41

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VI/III * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6) 28,29%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III) 2.556.332,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS PAGOS A PAGAR
PARCELA

CONSIDERADA
NO LIMITE

Inscritos em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013  (somatório) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,

§§ 1º E 2º
Saldo Inicial Despesas custeadas no

exercício de referência
Saldo Final

(Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (somatório) 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00



LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Inicial Despesas custeadas no
exercício de referência

Saldo Final
(Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (somatório) 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO) Liquidadas <até o bimestre> Inscritas em Restos a Pagar Não
Processados

Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções

2.720.950,23
1.896.031,54

0,00
141.935,98
153.653,57

0,00
2.787.280,51

115.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL 7.815.538,83

(1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.
(2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.
(3) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."
(4) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."
(5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
(6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
DESPESAS

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS
PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)

VALORES TRANSFERIDOS POR
CONTRATO DE RATEIO

Liquidadas
<até o bimestre>

Inscritas em Restos a Pagar Não
Processados

DESPESAS CORRENTES
   Pessoal e Encargos Sociais
   Juros e Encargos da Dívida
   Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
   Investimentos
   Inversões Financeiras
   Amortização da Dívida

254.626,82
7.092,40

0,00
247.534,42

1.904,00
595,00

0,00
1.309,00

254.626,82
7.092,40

0,00
247.534,42

1.904,00
595,00

0,00
1.309,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) 256.530,82 256.530,82



DESPESAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)

Liquidadas
<até o bimestre>

Inscritas em Restos a
Pagar Não

Processados
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
   Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS
   Recursos de Operações de Crédito
   Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00
181.500,00
181.500,00

0,00
0,00
0,00

--
--

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) 181.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS
PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II) 75.030,82

Fonte: Consórcio(s) CONSORCIO INTERMUN.RESIDUOS SOLIDOS DO NORTE DO ES

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de

todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPS, do qual o ente participe como membro consorciado.
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NOTEXP 

NOTA EXPLICATIVA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Prefeitura Municipal de Itarana-ES, pessoa jurídica de direito público, localizada à 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 – Centro, Itarana/ES, representa a entidade 

máxima da administração pública no Município, sendo a sede do Poder Executivo, 

tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, apresenta notas 

explicativas relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2017, elaborada 

em conformidade com o Anexo III da IN TCE-ES nº 43/2017. 

 

Em 13 de dezembro de 1963 ocorreu a emancipação política de Itarana, através da 

Lei Estadual 1910/1963, já em 18 de abril de 1964, ocorreu a instalação do 

Município e a posse do primeiro Prefeito (interventor), ganhando personalidade 

jurídica, inscrita sobre o CNPJ nº 27.104.363/0001-23. O Município é unidade de 

Estado do Espírito Santo com autonomia assegurada pelas Constituições Federal e 

Estadual, regido pelo estabelecido na Lei Orgânica Municipal nº 676/2002. 

 

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso município, a 

Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem-estar da população, oferecendo a 

todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência 

social e cultural. Além de cuidar e proteger a infraestrutura arquitetônica e ambiental 

do município, mediante o ordenamento e planejamento territorial. 

 

A estrutura administrativa e operacional da administração direta compreende o 

Gabinete do Prefeito, a Controladoria, a Procuradoria e 07 (sete) Secretarias 

Municipais, dentre elas um Fundo Municipal de Saúde com personalidade jurídica e 

unidade gestora própria vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e o Serviço 
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Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), todos diretamente subordinados à Prefeitura, 

a seguir: 

• Gabinete do Prefeito; 

• Controladoria Geral; 

• Procuradoria Geral; 

• Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 

• Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

• Secretaria Municipal de Assistência Social; 

• Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos; 

• Secretaria Municipal de Educação;  

• Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo; 

• Secretaria Municipal de Saúde; e 

• Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 

No que se refere à elaboração da PCA de 2017, foram extraídas informações 

constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2017; na Lei Orçamentária 

Anual – LOA de 2017; nas Demonstrações Contábeis do Município e relatórios 

exigidos pela Lei Complementar 101/2000 - LRF (Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício 

financeiro de 2017. 

 

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES 

 

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a Legislação 

vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o 

reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no 

período de janeiro à dezembro de 2017, correspondendo um exercício financeiro, 

conforme disposto no artigo 34 da Lei Federal 4.320/1964. 
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A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis, foram 

executadas em observância ao disposto nas Leis nºs. 4.320/1964 e 101/2000, nas 

Portarias MF nº 184/2008 e STN nºs. 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho 

Federal de Contabilidade – NBCASP. 

 

Para a contabilização da execução do orçamento fiscal e da seguridade social, foi 

utilizado o regime misto caixa e competência para a arrecadação, e o de 

competência para a execução das despesas. Isto, em conformidade com o artigo 35 

da Lei nº 4.320/1964, integrada com a NBCASP e os Princípios Contábeis, 

estabelecidos pela Resolução nº 75/1993 do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS 

 

O valor total da despesa consolidada fixada para o Município de Itarana foi da 

ordem de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e no decorrer do exercício de 

2017, foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 11.186.117,24 (onze 

milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e dezessete reais e vinte e quatro 

centavos), sendo R$ 438.846,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e 

quarenta e seis reais) por anulação/suplementação para outra UG, R$ 57.700,00 

(cinquenta e sete mil e setecentos reais) por excesso de arrecadação, R$ 

2.633.878,24 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e oito 

reais e vinte e quatro centavos) por recursos de convênios, R$ 2.153.054,58 (dois 

milhões, cento e cinquenta e três mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos) por superávit financeiro e R$ 5.902.638,42 (cinco milhões, novecentos e 

dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) por 

anulação/suplementação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual de 

2017, conforme a seguir demonstrado: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Despesa fixada 30.000.000,00 

Créditos adicionais 4.844.632,82 

     (+) Excesso de Arrecadação 57.700,00 
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     (+) Recurso de Convênio 2.633.878,24 

     (+) Superávit Financeiro 2.153.054,58 

     (+) Suplementação por anulação de 

outra UG 

438.846,00 

     (-) Anulação para suplementação de 

outra UG 
(438.846,00) 

     (+) Suplementação 5.902.638,42 

     (-) Anulação (5.902.638,42) 

Despesa total autorizada 34.844.632,82 

                          Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12. 

 

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2017 bem 

como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na 

execução da mesma da ordem de R$ 4.561.508,68 (quatro milhões, quinhentos e 

sessenta e um mil, quinhentos e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme 

demonstramos a seguir: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Despesa total autorizada 34.844.632,82 

Despesa empenhada 30.283.124,14 

Economia na execução da Despesa  4.561.508,68 

                                     Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12. 

 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na 

arrecadação da ordem de R$ 799.966,88 (setecentos e noventa e nove mil, 

novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme 

demonstrativo abaixo: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR – R$ 

Receita Orçada Prevista 30.000.000,00 

Receita Arrecadada 30.799.966,88 

Superávit de Arrecadação 799.966,88 

                  Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -. 

 

O superávit gerado na previsão de arrecadação em relação ao valor efetivamente 

arrecadado, contribuiu para que a Prefeitura Municipal de Itarana gerasse um 

superávit na execução orçamentária. Neste contexto, o montante da despesa 
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realizada orçamentariamente, não ultrapassou o montante da receita arrecadada, 

possibilitando encerrar o exercício em questão dentro do equilíbrio fiscal 

preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fato este que podemos constatar 

da análise dos demonstrativos da PCA de 2017. 

 

DOS RESTOS A PAGAR 

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa 

executada do exercício de 2017 de R$ 30.283.124,14 (trinta milhões, duzentos e oitenta e 

três mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos), R$ 29.599.770,63 (vinte e nove 

milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta reais e sessenta e três 

centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de R$ 683.353,51 

(seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um 

centavos) de restos a pagar do exercício em análise. Deste modo, o total dos restos a pagar 

inscritos no exercício e de exercícios anteriores, totalizaram o montante de R$ 753.859,40 

(setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos), conforme a seguir demonstrado: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

Despesa empenhada 30.283.124,14 

(-)Valor pago no exercício 29.599.770,63 

(=)RP Processado do Exercício 46.432,63 

(=) RP Não processado do Exercício 636.920,88 

Valor do RP do exercício 683.353,51 

Saldo de RP de Exercícios Anteriores 70.505,89 

Total dos Restos a Pagar Geral 753.859,40 

                      Fonte: Balanço Patrimonial/Dívida Flutuante 

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, podemos concluir que os procedimentos contábeis e de controle 

interno adotados, foram realizados em respeito aos preceitos legais, buscando o 

máximo de transparência aos usuários das informações. 

 

Itarana-ES, 20 de abril de 2018. 

 

ADEMAR SCHINEIDER 

Prefeito Municipal 
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TABELA 37 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo 

Unidade Gestora: Município de Itarana/ES 

Gestor Responsável: Ademar Schneider 

Exercício: 2017 

 

 

1. Introdução 

 

As atividades desenvolvidas pela Unidade Central de Controle Interno, objetivam 

verificar a legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia das rotinas internas e 

procedimentos de controle adotados nas Instruções Normativas dos Sistemas 

Administrativos implantados, bem como a apresentação de sugestões para o seu 

aprimoramento. 

 

A Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo elaborou o Plano Anual de 

Auditoria Interna – PAAI, para o exercício de 2017, que foi enviado ao Prefeito Municipal 

para ciência. Ressaltamos que o planejamento englobou apenas um Sistema 

Administrativo, sendo ele o Sistema de Administração de Recursos Humanos – SRH, 

considerando a escassez de recursos humanos lotados nesta Unidade, sendo que 

compõe o quadro de pessoal da mesma, apenas o Controlador Geral e um Auditor, 

desta forma ainda, contando com as novas demandas surgidas no curso do exercício, 

como Análises Técnicas encaminhadas por gestores, Acompanhamento do e-SIC, 

Monitoramento do Portal Transparência, atendimento a demandas de órgãos de 

Controle Externo, entre outras, a auditoria realizada no Departamento de Recursos 

Humanos se estendeu até o final do ano de 2017.  
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No final do exercício de 2017, elaboramos um novo planejamento anual de atividades 

do controle interno para o exercício de 2018, neste PAAI, englobamos pontos de 

controle elencados na Instrução Normativa do TCE-ES Nº 43/2017, que foram objetos 

de análise para subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas avaliadas referente 

ao exercício de 2017, porém nem todos os pontos de controle com procedimento de 

auditoria sugerido pelo órgão de Controle Externo, foram objetos de auditoria, conforme 

motivo já mencionado acima.  

 

Ressaltamos ainda, que constam no presente relatório, apenas as atividades 

desenvolvidas nos órgãos do Poder Executivo, sendo que o Poder Legislativo possui 

sua própria Unidade Central de Controle Interno, com Controlador e Auditor, desta 

forma, não foi possui englobar neste, as atividades desenvolvidas pela Câmara 

Municipal. 

 

A seguir, constam os objetos selecionados para avaliação na Unidade Gestora, tendo 

como base a Tabela Referencial 1, constante na IN TC Nº 43/2017. 

 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 

Base legal Procedimento Universo 
do Ponto 

de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1. Itens de abordagem prioritária 
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
1.1.1 Prestação de 

contas anual – 
execução 
orçamentária 

Relatórios 
integrantes da 
Prestação de 
contas anual 

LC 101/2000, 
art. 58. 

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
2017 

Exercício 2017 

1.1.3 Transferência de 
recursos 
orçamentários 
ao Poder 
Legislativo. 

Relatório de 
Movimento 
Financeiro do 
sistema contábil. 

CRFB/88, art. 
168. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Exercício 
2017 

Exercício de 
2017 

1.3. Gestão Patrimonial 
1.3.6 Dívida ativa e 

demais créditos 
tributários – 
cobrança regular 

Relatórios setor 
de Tributação 

LC 101/2000, 
art. 11. 

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4. Limites constitucionais e legais 
1.4.1 Educação – 

aplicação 
mínima 

Anexo VIII do 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária - 
RREO 

CRFB/88, art. 
212, Lei nº 
9.394/1996 
(LDB), art. 69. 

Conformidade 
(Revisão 
analítica) 

6º bimestre 
de 2017 

6º bimestre de 
2017 

1.4.2 Educação – 
remuneração 

Processo nº 
576/2018; 
Sistema 
informatizado de 

CRFB/88, art. 
60, inciso XII 
do ADCT.  

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 
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dos profissionais 
do magistério  

Recursos 
Humanos; 
Anexo VIII do 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária - 
RREO 

1.4.3 Educação - 
Pertinência  

Relatório do 
sistema contábil; 
 
Processos nºs. 
3653/2016; 
163/2017; 
173/2017; 
215/2017; 
887/2017; 
3982/2017. 

Lei nº 
9.394/1996 
(LDB), arts. 70 
e 71.  

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
de 2017. 

06 (seis) 
processos 
liquidados/pagos 
com recursos de 
manutenção e 
desenvolvimento 
do ensino. 

1.4.4 Saúde – 
aplicação 
mínima  

Anexo XII do 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária - 
RREO 

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

Conformidade 
(Revisão 
analítica)  

6º bimestre 
de 2017 

6º bimestre de 
2017 

1.4.5 Saúde – 
pertinência  

Relatório do 
sistema contábil; 
 
Processos nºs. 
63/2017; 
82/2017; 
468/2017; 
716/2017; 
835/2017. 

LC 141/2012, 
arts. 3º e 4º.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017. 

05 (cinco) 
processos 
liquidados/pagos 
com recursos da 
saúde. 

1.4.6 Despesas com 
pessoal – 
abrangência.  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF  

LC 101/2000, 
art. 18.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

2º semestre de 
2017 

1.4.7 Despesas com 
pessoal – limite  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

LC 101/2000, 
arts. 19 e 20.  

Conformidade 
(Revisão 
analítica)  

2º semestre 
de 2017 

2º semestre de 
2017 

1.4.8 Despesas com 
pessoal – 
descumprimento 
de limites – 
nulidade do ato  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

LC 101/2000, 
art. 21.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.10 Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial – 
vedações  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

LC 101/2000, 
art. 22, 
parágrafo 
único.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.11 Despesas com 
pessoal – 
extrapolação do 
limite – 
providências / 
medidas de 
contenção  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.14 Transferências 
para o Poder 
Legislativo 
Municipal  

Relatórios 
Contábeis; 
Extratos 
Bancários. 

CRFB/88, art. 
29-A, § 2º.  

Conformidade 
(Revisão 
analítica)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 
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1.4.15 Dívida pública – 
extrapolação de 
limite no 
decorrer da 
execução 
orçamentária – 
redução do valor 
excedente  

 

Relatório de 
Gestão Fiscal 

LC 101/2000, 
art. 31 e  

Resolução nº 
40/2001 do  

Senado 
Federal.  

 

Conformidade 
(revisão 
analítica)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.16 Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária – 
limite  

- 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
10.  

Conformidade 
(revisão 
analítica)  

- - 

2. Itens de abordagem complementar 
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO 
e Lei Orçamentária Anual – LOA  
2.1.1 LDO – 

compatibilidade 
com Plano 
Plurianual.  

Leis Municipais 
nºs. 1.066/2013  
e 1.232/2016; 
 

CRFB/88, art. 
165, § 1º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.2 LDO – limitação 
de empenho.  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.4 LDO – 
condições para 
transferências 
de recursos a 
entidades 
privadas.  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.5 LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
abrangência 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

LC 101/2000, 
art. 4º, §§ 1º e 
2º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.6 LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
conteúdo  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

Portaria STN 
nº 637/2012.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.7 LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
abrangência  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

LC 101/2000, 
art. 4º, § 3º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.8 LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
conteúdo  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

Portaria STN 
nº 637/2012.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.9 Programação 
orçamentária – 
disponibilização 
de estudos e 
estimativas de 
receitas.  

Processo  
nº 322/2018 

LC 101/2000, 
art. 12, § 3º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2016 

Exercício de 
2016 
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2.1.10 LOA – 
compatibilidade 
com a LDO e 
com o Plano 
Plurianual.  

Leis Municipais 
nºs. 1066/2013, 
1232/2016 e 
1236/2016. 

CRFB/88, art. 
165, § 7º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

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

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso I.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.12 LOA – 
demonstrativo 
dos efeitos da 
renúncia de 
receita  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.13 LOA – reserva 
de contingência  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso 
III.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.14 LOA – previsão 
de recursos 
para pagamento 
de precatórios  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

CRFB/88, art. 
100, § 5º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.15 LOA – 
vinculação de 
recursos.  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.16 LOA – 
programação 
financeira e 
cronograma de 
desembolso.  

Lei Municipal      
nº 1236/2016; 
Sistema 
Contábil; 
Processo         
nº 322/2018 

 

LC 101/2000, 
art. 8º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.17 Transparência 
na gestão 

Portal da 
Transparência e 
site municipal 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
2.2.1 Anexo de Metas 

Fiscais – 
cumprimento de 
metas fiscais.  

Relatórios 
retirados do 
sistema 
informatizado da 
contabilidade e 
LRFWeb 

LC 101/2000, 
art. 9º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Bimestres 
do 
exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.2 Instituição, 
previsão e 
execução de 
receitas.  

Relatórios 
retirados do 
sistema 
informatizado da 
contabilidade  

LC 101/2000, 
art. 11.  

Auditoria 
Governamental 
operacional  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.11 Execução de 
despesas – 
créditos 
orçamentários  

Sistema de 
contabilidade 
pública e 
Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, II.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.13 Créditos 
adicionais – 
autorização 

Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, inciso V, 
c/c art. 43 da 

Auditoria 
Governamental 

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 6 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

legislativa para 
abertura  

Lei nº 
4.320/64.  

de 
conformidade  

2.2.14 Créditos 
adicionais – 
decreto 
executivo  

Legislação 
Municipal 

Lei nº 
4.320/1964, 
art. 42.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.15 Créditos 
orçamentários – 
transposição, 
remanejamento 
e transferências  

Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, inciso VI.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.16 Autorização 
orçamentária 
para cobertura 
de déficit  

Foram 
analisados 
relatórios de 
créditos 
adicionais do 
sistema contábil 

CRFB/88, art. 
167, inciso VIII.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.17 Autorização 
legislativa para 
instituição de 
fundos de 
qualquer 
natureza  

Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, inciso IX.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.19 Créditos 
extraordinários – 
abertura  

Sistema de 
contabilidade 
pública 
 
Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, § 3º.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.20 Execução da 
programação 
financeira de 
desembolso.  

Sistema de 
contabilidade 
pública 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.21 Transparência 
na gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais  

Relatórios da 
LRF 
 
Portal da 
Transparência 
do Município 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.22 Transparência 
na gestão – 
execução 
orçamentária  

Relatórios da 
LRF 
 
Portal da 
Transparência 
do Município 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.23 Transparência 
na gestão – 
prestação de 
contas  

Ofício Câmara 
Municipal de 
Itarana 
OF/GP/CMI/     
Nº. 009/2018 

LC 101/2000, 
art. 49.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

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

Relatórios da 
LRF 

LC 101/2000, 
arts. 52 a 55. 
Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais (MDF)  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 
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2.2.26 Limitação para 
custeio de 
despesas  

Relatórios 
contábeis 

LC 101/2000, 
art. 62.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.29 Déficit 
orçamentário – 
medidas de 
contenção  

Relatórios 
retirados do 
sistema 
informatizado da 
contabilidade e 
LRFWeb 

LC 101/2000, 
art. 9º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.3. Gestão Patrimonial 
2.3.3 Evidenciação de 

resultados – 
consolidação  

Sistema 
informatizado da 
Contabilidade 

Lei 4.320/1964, 
art. 85 / LC 
101/2000, arts. 
50 e 51 
/Portarias STN 
nº 72 e 
437/2012.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.3.4 Dívida ativa e 
demais créditos 
tributários – 
cancelamento  

Nota Explicativa 
e Relatórios – 
Setor de 
Tributação 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.4. Limites constitucionais e legais 
2.4.2 Dívida pública – 

precatórios – 
integração na 
dívida 
consolidada  

Demonstrativo 
da Dívida 
Consolidada 

LC 101/2000, 
art. 30, § 7º.  

Auditoria 
governamental 
de 
conformidade  

2º semestre 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.4.6 a 
2.4.18 

Pontos de 
Controle 
referente a 
Operação de 
crédito 

- 
- - 

- - 

 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 

 

2.1. Resultado dos achados 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

 
1.1.1 
 

 
A Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder 
Executivo evidencia a execução da arrecadação em 
relação à previsão, porém nem todos os tributos 
previstos foram devidamente arrecadados. Quanto as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das 
receitas e combate à sonegação, as ações de 
recuperação de créditos nas instâncias administrativas e 
judicial, bem como as demais medidas para incremento 
das receitas tributárias e de contribuições estão 
explicitados nos pontos de controles sobre os códigos 
2.2.1 e 2.2.2. 
 

- Regular 
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1.1.3 

 
Conforme analisado no Sistema de Contabilidade 
Pública informatizado e verificação de conformidade 
documental junto à Tesouraria Municipal, os 
duodécimos transferidos ao Poder Legislativo, foram 
repassados sempre anterior ao dia 20 de cada mês 
durante o exercício de 2017.  
 

- Regular 

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.6 

 
UG Prefeitura Municipal: 
Em análise ao Setor de Tributação juntamente com o 
chefe do setor, podemos verificar que foram adotadas 
medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos 
demais créditos tributários de competência do ente da 
federação, sendo que com base nos documentos 
emitidos pelo mesmo, tiveram 224 (duzentas e vinte e 
quatro) notificações de débitos enviadas, 28 (vinte e oito) 
notificações de parcelamentos, 20 (vinte) parcelamentos 
efetivados, além de R$ 35.389,37 (trinta e cinco mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) 
encaminhados a Procuradoria Geral para cobrança 
judicial, quando a cobrança feita administrativamente 
como primeira alternativa não fora atendida. Essas 
dívidas foram originadas principalmente por ISS e IPTU, 
conforme relatório do sistema de Tributação – Dívida 
Ativa Cobrança Judicial. 
 
UG Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 
Quanto a Autarquia Municipal, verificamos junto ao 
relatório da Dívida ativa da mesma, que a cobrança foi 
feita apenas administrativamente, onde foram enviadas 
notificações anexas às contas de águas dos 
contribuintes em débito. 
Desta forma, foi recebido o valor de R$ 3.331,57 (três 
mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete 
centavos) no exercício de 2017, e inscrito para o próximo 
exercício o valor de R$ 65.492,16 (sessenta e cinco mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis 
centavos) em dívida ativa não tributária. 
 

- Regular 

1.4. Limites constitucionais e legais 

1.4.1 

 
De acordo com o Anexo VIII e XIV do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária – RREO que se 
refere ao demonstrativo das receitas e despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, 
constante no Sistema LRFWeb, foi possível verificar que 
o Município aplicou 26,96% (vinte e seis inteiros e 
noventa e seis centésimos por cento) de recursos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício 
de 2017. 
 

- Regular 

1.4.2 

 
Analisando o Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária do 6º bimestre de 2017 – Anexos VIII e 
XIV, o Município destinou 86,36% (oitenta e seis inteiros 
e trinta e seis centésimos por cento) dos recursos do 
FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério, 
que em consonância com o processo/requerimento         

- Regular 
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nº 576/2018 e análise efetuada no sistema de 
administração de recursos humanos, os profissionais 
pagos com o recurso são profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício de suas funções. 
 

1.4.3 

 
Conforme analisado no sistema informatizado de 
contabilidade pública e processos selecionados, as 
despesas consideradas como aplicação na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino atenderam as 
disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB. 
 

- Regular 

1.4.4 

 
De acordo com o anexo XII do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária – RREO, que se refere ao 
demonstrativo da receita de impostos líquida e das 
despesas próprias com ações e serviços públicos de 
saúde, conforme o relatório do sistema informatizado 
LRFWeb, foi possível verificar que o Município aplicou 
28,29% (vinte e oito inteiros e vinte e nove centésimos 
por cento) de recursos em ações e serviços públicos de 
saúde no exercício de 2017. 
 

- Regular 

1.4.5 

 
Conforme analisado no sistema informatizado de 
contabilidade pública e processos selecionados, 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. 
 

- Regular 

1.4.6 

 
Em consonância ao anexo I do Relatório de Gestão 
Fiscal, que se refere ao demonstrativo da despesa com 
pessoal, o Município de Itarana considerou todas as 
despesas com pessoal para o cálculo do limite de gastos 
com pessoal previstos na LRF. 
 

- Regular 

1.4.7 

 
Conforme disposto no Anexo I do Relatório de Gestão 
Fiscal, que se refere ao demonstrativo da despesa com 
pessoal, considerando o relatório retirado do sistema 
informatizado do Tribunal de Contas – LRFWeb, o Poder 
Executivo do Município de Itarana teve uma despesa 
total com pessoal de 48,23% (quarenta e oito inteiros e 
vinte e três milésimos por cento), enquanto o Poder 
Legislativo teve um gasto no percentual de 3,43% (três 
inteiros e quarenta e três milésimos por cento), desta 
forma, o Município de Itarana atendeu aos limites de 
despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 
da LRF. 
 

- Regular 

1.4.8 

 
Não foram praticados atos que provocaram aumento na 
despesa com pessoal no exercício de 2017. 
Não ocorreram aumentos, reajustes ou vantagens 
consideradas como aumento de pessoal. 
Considerando ainda, que ao analisar os valores gastos 
mensalmente com pessoal a despesa, se manteve 
semelhante ao gasto total com pessoal do exercício 

- Regular 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 10 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

anterior de 2016, de acordo com os relatórios contábeis, 
inclusive o Anexo I do RGF – anual detalhado. 
 

1.4.10 

 
Não se aplica ao Município de Itarana, considerando que 
o mesmo não ultrapassou nenhum dos limites 
estabelecidos na LRF. 
 

- - 

1.4.11 

 
Não se aplica ao Município de Itarana, considerando que 
o mesmo não ultrapassou nenhum dos limites 
estabelecidos na LRF. 
 

- - 

1.4.14 

 
Em conformidade com a Lei Orçamentária Anual – LOA 
de 2017 (Lei Municipal nº 1.236/2016), analisando ainda 
os relatórios contábeis e extratos bancários das 
transferências efetuadas ao Poder Legislativo 
(duodécimo), o Município atendeu os dispostos no § 2º 
do artigo 29-A. 
 

- Regular 

1.4.15 

 
Conforme demonstrado no Anexo II do Relatório de 
Gestão Fiscal, que dispõe sobre o demonstrativo da 
dívida consolidada líquida, o Município não ultrapassou 
os limites previstos na Resolução nº 40/2001 do Senado 
Federal, portanto não foi necessário reconduzir seu 
limite conforme LC 101/2000, art. 31. 
 

- Regular 

1.4.16 

 
O Município não possuiu Operações de Crédito no 
exercício de 2017. 
 

- - 

2. Itens de abordagem complementar 

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

2.1.1 

 
Verificando as Leis Municipais nº 1066/2013 e 
1232/2016, que se referem, respectivamente ao Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2013-2017 e Lei das 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, as 
diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO 
estiverem compatíveis com o PPA do exercício. 
 

- Regular 

2.1.2 

 
Com base na Lei Municipal nº 1.232/2016, que dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2017 – LDO, no ser artigo 24 
estabelece critérios e formas de limitação de empenho a 
ser efetivada nas hipóteses contidas na LC 101/2000. 
 

- Regular 

2.1.4 

 
Analisando a LDO do Município de Itarana (Lei 
1.232/2016) referente ao exercício de 2017, em seu 
artigo 30 dispõe sobre as condições e exigências para 
transferência de recursos a entidades privadas. 
 

- Regular 

2.1.5  - Regular 
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A Lei das Diretrizes Orçamentárias aprovada para o 
exercício de 2017, continha anexo de metas fiscais na 
forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do artigo 4º da LC 
101/2000 – LRF. 
 

2.1.6 

 
Os demonstrativos integrantes do Anexo de Metas 
Ficais da Lei das Diretrizes Orçamentárias de nº 
1.232/2016 foram elaborados em concordância com o 
Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 
 

- Regular 

2.1.7 

 
Foi identificado na Lei das Diretrizes Orçamentárias – 
LDO aprovada para o exercício de 2017, o Anexo de 
Riscos Ficais avaliando os passivos contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas públicas e 
informando as devidas providências a serem tomadas 
caso esses passivos e riscos ocorressem. 
 

- Regular 

2.1.8 

 
Os demonstrativos integrantes do Anexo de Riscos 
Fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias foram 
elaborados em concordância com o Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional. 
 

- Regular 

2.1.9 

 
Averiguamos que não foi colocado à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público os estudos e 
estimativas de receitas para o exercício de 2017, 
ocorreu apenas, a Audiência Pública para apresentação 
e discursão das propostas para elaboração dos projetos 
da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei 
Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2017 no 
dia 14 de setembro de 2016, onde o Município convidou 
o Ministério Público, os demais Poderes e toda a 
população para tal apresentação. 

Recomendamos que 
seja encaminhado por 
meio de ato 
administrativo oficial 
ao Ministério Público e 
demais Poderes, no 
mínimo de trinta dias 
antes do prazo final 
para encaminhamento 
de suas propostas 
orçamentárias, os 
estudos e as 
estimativas das 
receitas para o 
exercício 
subsequente, 
inclusive da corrente 
líquida, e as 
respectivas memórias 
de cálculo, conforme 
dispõe o     § 3º, do art. 
12 da LC 101/2000. 

Em 
andamento 

2.1.10 

 
Analisando as Leis Municipais nºs. 1066/2013, 
1087/2014, 1090/2014, 1100/2014, 1133/2015, 
1232/2016 e 1236/2016, que dispõem sobre o Plano 
Plurianual e suas alterações, referente ao quadriênio 
2014-2017, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual do exercício de 2017, os programas 
de governo, projetos e atividades previstos estiveram 
compatíveis entre as Leis (PPA, LDO e LOA). 
 

- Regular 

2.1.11  - Regular 
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O demonstrativo de compatibilidade da programação 
orçamentária juntamente com os objetivos e metas 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, parte 
integrante da Lei das Diretrizes Orçamentárias, integrou 
a Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 
2017, conforme inciso I do Art. 5º da LRF. 
 

2.1.12 

 
Não foram identificados na Lei Orçamentária Anual 
aprovada para o exercício de 2017 os demonstrativos 
dos efeitos da renúncia de receitas, considerando que o 
Município de Itarana não pretendeu efetivar nenhum tipo 
de renúncia de receitas, conforme discriminado no 
Demonstrativo VII da LDO. 

Alertamos para a 
inclusão de 
demonstrativo 
regionalizado do 
efeito, sobre as 
receitas e despesas, 
decorrente de 
isenções, anistias, 
remissões, subsídios 
e benefícios de 
natureza financeira, 
tributária e creditícia, 
além das medidas de 
compensação a 
renúncias de receita e 
ao aumento de 
despesas obrigatórias 
de caráter continuado, 
conforme dispõe 
CRFB/88, art. 165, § 
6º e LC 101/2000, art. 
5º, inciso II. 

Em 
andamento 

2.1.13 

 
A Lei Orçamentária Anual nº 1236/2016 contemplou 
dotação orçamentária para reserva de contingência, 
com sua forma de utilização e montantes definidos e 
compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
1232/2016, conforme se observa no seu Art.19. 
 

- Regular 

2.1.14 

 
Consta previsão na LDO, em seu art. 51 e inclusão na 
LOA de dotação necessária para o pagamento de 
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, 
constante de precatórios judiciários. 
 

- Regular 

2.1.16 

 
Conforme análise ao sistema informatizado de 
contabilidade e resposta ao Memorando nº 003/2018 
emitido por esta Unidade Central de Controle Interno, a 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 
informou que existe no Município a Programação 
Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, 
conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar             
nº 101/2000, ela considera ainda, que durante a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual, tais 
programações e cronogramas são pré-requisitos para o 
registro do Orçamento da receita e despesa no Sistema 
Contábil do Município, ministrado pela empresa E&L 
Software. 
 

- Regular 

2.1.17 
 
No dia 14 de setembro de 2016 foi realizada audiência 
pública para apresentação e discussão das propostas 

- Regular 
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para elaboração dos projetos da Lei das Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – 
LOA para o exercício de 2017. 
Quanto ao PPA o mesmo ainda se encontrava vigente 
2014-2017. 
 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

2.2.1 

 
Foi previsto para o orçamento do exercício de 2017 no 
Município de Itarana R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais) em receitas, tendo como metas bimestrais de 
arrecadação o montante referente a R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais). Porém, com o atual cenário que 
o País está atravessando de crise financeira, no 
Município de Itarana não foi diferente, por quatro 
bimestres do ano não foi possível atingir as metas fiscais 
de arrecadação estabelecidas.  
 
1º Bimestre: R$ 4.682.635,92 
2º Bimestre: R$ 4.806.838,68 
3º Bimestre: R$ 5.503.615,07 
4º Bimestre: R$ 4.824.030,27 
5º Bimestre: R$ 4.898.284,83 
6º Bimestre: R$ 6.084.562,11 
 
Porém, até o final do exercício o município conseguiu 
arrecadar um montante de R$ 30.799.966,88 (trinta 
milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) 
ultrapassando o total previsto para o exercício, ficando 
com um superávit de arrecadação de R$ 799.966,88 
(setecentos e noventa e nove mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 
Considerando, que a despesa executado no Município, 
durante todo o exercício de 2017, foi de                                
R$ 30.283.124,14 (trinta milhões, duzentos e oitenta e 
três mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze 
centavos). 
Considerando, que o total das despesas executadas foi 
inferior ao total das receitas arrecadadas, o Município 
não efetuou limitações de empenho, encerrando o 
exercício financeiro de 2017 com atendimento aos 
limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Embora detectado 
que ao final do 
exercício de 2017, o 
Município cumpriu 
com suas metas 
fiscais de 
arrecadação, 
recomendamos que 
esta avaliação ocorra 
ao final de cada 
bimestre, conforme 
determina o artigo 9º 
da LRF, que após a 
identificação do 
descumprimento de 
meta fiscal no 
bimestre, em 
decorrência da não 
realização de receitas, 
sejam adotadas as 
medidas de limitação 
de empenho e 
movimentação 
financeira, nos trinta 
dias subsequentes. 

Regular 

 
2.2.2 
 

 
Os tributos foram devidamente instituídos e previstos, 
conforme a Lei Complementar nº 11/2013 - Código 
Tributário Municipal. 
A receita tributária prevista do Município de Itarana foi 
de R$ 1.966.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta 
e seis mil reais), sendo arrecadado um montante de R$ 
1.726.789,52 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos), desta forma, que o Município não arrecadou 
o montante previsto. 
 
Quanto 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, 

- Regular 
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temos os seguintes dados extraídos do Ofício da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças           
nº 092/2018: 
 
O Município, no exercício de 2017, buscou intensificar e 
otimizar a utilização de ferramentas de controles 
informatizadas, nos módulos de nota fiscal eletrônica de 
serviços e ISS bancário, almejando, assim, a redução da 
inadimplência no recebimento de ISS, inclusive com 
treinamentos e capacitação dos servidores do Setor de 
Tributação, no sentido de aprimorar os procedimentos 
de notificação, autuação e realização de ações fiscais, 
dentre outras. Além disso, no exercício de 2017, o 
Município de Itarana, através do seu Setor de 
Tributação, objetivou a cobrança dos créditos tributários 
e não tributários, administrativamente, inclusive com a 
realização de parcelamentos. Quanto, aos créditos já 
constituídos em Dívida Ativa estes, foram devidamente 
encaminhados para a Procuradoria Geral do Município 
para ajuizamento das competentes ações executivas 
fiscais. Sendo emitido pelo Setor de Tributação, 231 
(duzentos e trinta e uma) notificações fiscais de débito, 
onde, foram realizados 20 (vinte) parcelamentos, 69 
(sessenta nove) pagamentos e 12 (doze) inscrições em 
dívida ativa com remessa à Procuradoria Geral do 
Município para execução fiscal. 
 
 
 

 
2.2.11 
 

 
De acordo com o Balancete Analítico da Despesa 
Orçamentária do exercício de  2017, não houve a 
realização de despesas ou a assunção de obrigações 
que excederam os créditos orçamentários e/ou 
adicionais do Município de Itarana. 
 

- Regular 

 
2.2.13 

e 
2.2.14 

 

 
Não houve por parte do Município de Itarana a abertura 
de créditos adicionais suplementares e/ou especial, sem 
a prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes, sendo eles abertos e 
remanejados através de Decreto do Poder Executivo. 
 

- Regular 

 
2.2.15 
 

 
A LDO (Lei 1236/2016) autoriza em seu artigo 20, que 
as Unidades Orçamentárias integrantes do Orçamento 
Municipal, poderão, mediante Decreto do Poder 
Executivo, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total 
ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas 
na Lei Orçamentária de 2017 e em seus créditos 
adicionais, em decorrência de extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de 
órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 
competências ou atribuições, estendendo-se a presente 
alteração, inclusive, aos créditos adicionais 
suplementares. 
 

- Regular 

 
2.2.16 
 

 
- - 
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Não ocorreu utilização de recursos do orçamento para 
cobrir déficit orçamentário de empresas, fundações e 
fundos. 
 

 
2.2.17 
 

 
Não houve instituição de Fundos de qualquer natureza 
no Município de Itarana no exercício de 2017. 
 

- - 

 
2.2.19 
 

 
Não houve abertura de Créditos Extraordinários no 
Município de Itarana durante o exercício de 2017. 
 

- - 

 
2.2.21 

 
O PPA, LOA e LDO, se encontram divulgados no Portal 
da Transparência do site do Município para o acesso ao 
público, no link https://itarana-es.portaltp.com.br/. 
 
Consta ainda, no Portal da Transparência, a publicação 
das Prestação de Contas Anual na íntegra, possuindo 
em seu anexo o Parecer Prévio emitido pela Unidade 
Central de Controle Interno (UCCI) do Poder Executivo 
Municipal.  
 
Quanto ao Parecer de Controle Externo foi verificado 
que ainda não houve o julgamento das contas relativo 
ao exercício de 2016, de outro lado a aprovação das 
contas do exercício de 2013, 2014 e 2015 referentes às 
“contas de gestão” da Prefeitura foram encaminhadas ao 
Executivo Municipal no exercício de 2016 e 2017, e se 
encontram devidamente publicadas.  
 
No que tange ao RREO e ao RGF, estes foram 
publicados bimestral e semestralmente, 
respectivamente no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo (AMUNES), nos termos da Lei 
Municipal de nº 1.115/2014, no quadro de publicações 
do Município, conforme Art. 111, caput da Lei Orgânica 
Municipal, além de estarem disponíveis no Portal da 
Transparência do Município, encontram-se 
disponibilizados, também, os Balancetes mensais da 
receita e despesa. 
 

 
- 

 
Regular 

 
2.2.22 
 

 
As informações da execução orçamentária e financeira 
do Município de Itarana, foram objetos de divulgação, 
conforme prevê os artigos 48 e 52 a 58 da LRF. 
 

- Regular 

2.2.23 

 
Conforme ofício da Câmara Municipal nº 009/2018, em 
atendimento ao ofício expedido por esta Unidade Central 
de Controle Interno, e consulta ao setor contábil desta 
Prefeitura Municipal, as contas do chefe do Poder 
Executivo referente ao exercício financeiro de 2016, 
ficaram disponíveis para consulta pelos cidadãos e 
instituições da sociedade por todo o exercício de 2017, 
conforme prevê o art. 49 da LC 101/2000. 
 

- Regular 

 
2.2.25 
 

 
- Regular 
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Os demonstrativos fiscais que integram o RREO e RGF, 
são elaborados conforme prevê as normas da Secretaria 
do Tesouro Nacional – STN.  
 

 
2.2.26 
 

 
Durante o exercício de 2017, o Município não contribuiu 
para o custeio de despesas de competência de outro 
ente da Federação. 
 

- - 

 
2.2.29 
 

 
Conforme já mencionado no ponto de controle sob o 
código 2.2.1, o Município não se encontrou com déficit 
orçamentário, desta forma, não expediu atos de 
limitação de empenho. 
 

- Regular 

2.3. Gestão Patrimonial 

 
2.3.3 
 

 
Os demonstrativos contábeis consolidam a execução 
orçamentária, financeira e patrimonial das unidades 
gestoras Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto e Câmara Municipal, porém 
não encontramos a consolidação dos consórcios 
públicos nessas demonstrações. 
 

 
Recomendamos que 
os demonstrativos 
contábeis consolidem, 
além das UG’s 
pertencentes ao 
Município, os 
demonstrativos 
contábeis da 
execução 
orçamentária dos 
consórcios públicos. 
 

Regular com 
ressalva. 

 
2.3.4 
 

 
Conforme nota explicativa sobre o cancelamento de 
dívida ativa no exercício de 2017, encaminhada pelo 
Setor de Tributação, o valor total cancelado de R$ 
90.185,05 (noventa mil, cento e oitenta e cinco reais e 
cinco centavos), se referiam a cadastros imobiliários e 
econômicos dos anos de 1994 a 2011 e exercício de 
2016.  
Onde o valor de R$ 65.369,79 (sessenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove 
centavos) referente a imposto sobre serviços de 
qualquer natureza e taxas do poder de polícia 
(fiscalização de localização, instalação e 
funcionamento), que foram atingidos pela prescrição, 
provenientes de empresas que não mais exercem 
atividades no Município e seus responsáveis legais não 
foram localizados, sendo seus endereços 
desconhecidos para cobrança.  
E, o valor de R$ 24.815,26 (vinte e quatro mil, oitocentos 
e quinze reais e vinte e seis centavos), referente a 
cadastro imobiliário (IPTU), atingidos, também, pela 
prescrição quinquenal dos anos de 1995 a 2011, e 
cancelamento de inscrição no cadastro imobiliário e 
créditos tributários referente a IPTU do exercício 2016, 
conforme decretos nºs. 866/2017 e 918/2017. 
Inobstante aos cancelamentos apurados, segundo 
informações da Secretária Municipal de Administração e 
Finanças, constantes no processo/requerimento nº 
1490/2018, o valor de R$ 90.185,05 (noventa mil, cento 
e oitenta e cinco reais e cinco centavos) cancelado, não 
comprometeu as metas de resultados previstas na Lei 

Propomos a 
abertura de 
procedimento 
administrativo para 
apuração da 
ocorrência de 
possível renúncia 
de receita. 

Em 
andamento 
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de Diretrizes Orçamentárias – LDO, considerando que o 
este valor refere-se a créditos inscritos em dívida ativa 
tributária, que prescreveram em decorrência da 
ausência de execução dos mesmos, em gestão anterior 
às do atual Prefeito Municipal – Ademar Schneider. 
 

2.4. Limites constitucionais e legais 

 
2.4.2 
 

 
Verificamos que o precatório judicial devido pelo 
Município de Itarana, não pago durante a execução 
orçamentária do exercício de 2017 que fora incluído, não 
integra o Demonstrativo da Dívida Consolidada, 
conforme prevê o artigo 30, § 3º da LC 101/2000.  
 

 
Alertamos para a 
inclusão na Dívida 
Consolidada, dos 
precatórios judiciais 
não pagos durante a 
execução do 
orçamento que nele 
foram incluídos, para 
fins de aplicação dos 
limites estabelecidos 
pela Resolução nº 
40/2001 do Senado 
Federal. 
 

Não 
cumprido. 

 
2.4.6 a 
2.4.18 
 

 
O Município não possuiu operações de créditos no 
exercício de 2017. 

- - 

 

 

2.2. DEMAIS AUDITORIAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA 

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

2.2.1. Atividades acerca da garantia ao Acesso à Informação  

 

a) Transparências Ativa e Passiva. 

A Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2017, intensificou as 

ações já iniciadas no exercício de 2016, em razão das avaliações pelo MFPF e 

CGU, inclusive em decorrência da Auditoria de Portais da Transparência de 2015 

realizada pela Corte de Contas, no sentido de promover significativas alterações 

pertinentes à disponibilização de informações na rede mundial de computadores 

através do sítio oficial do município e do Portal da Transparência (transparência 

ativa) cujo software contratado é o da empresa E&L, e à melhoria do atendimento 

dos pedidos de informação tanto pelo meio físico quanto eletrônico via e-SIC 

(transparência passiva), prestadas pela municipalidade. 
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b) Reformulação do sítio oficial www.itarana.es.gov.br: A estrutura do site foi 

totalmente modificada começando pela contratação de nova empresa para 

hospedagem e desenvolvimento do ambiente web conforme diretrizes 

orientadas pela UCCI prestigiando a disponibilização de informações em 

ambiente clean e objetivo considerando a experiência do usuário mediano. 

 

c) Implantação de melhorias no Portal da Transparência: ainda em decorrência 

da Auditoria de Portais da Transparência de 2015, esta Unidade requereu 

reunião junto ao presidente da E&L, com o Chefe de Gabinete responsável pelo 

Portal da Transparência do município sob a supervisão da UCCI, com a pauta 

de adequar o Portal, no mínimo, ao rol de exigências do TCE na referida auditoria 

atendendo aos 246 itens auditados, resultando num plano de trabalho e 

cronograma de execução pela E&L que foi implantado no decurso do primeiro 

semestre de 2017 e trazendo, como resultado, a 14ª posição do Município de 

Itarana no ranking empatado com o Município de Alfredo Chaves, 13º colocado, 

apenas a 3,4% atrás do primeiro colocado. 

 

d) Capacitação de Servidores: com a reformulação do sítio oficial e as 

adequações no Portal, a UCCI focou na capacitação dos Servidores orientando, 

ainda, o gestor quanto ao necessário rateio e direcionamento de 

responsabilidades tanto para alimentação da transparência ativa com as 

publicações inclusive de atos oficiais (que eram ínfimas) quanto para o 

atendimento de pedidos de informações (transparência passiva) com a 

disponibilização das informações solicitadas, o que resultou na Portaria nº 

638/2018 que designou servidores como responsáveis pelas publicações 

eletrônicas da transparência ativa da administração direta do Poder Executivo 

de Itarana/ES e na Portaria nº 338/2017 que designou servidores como 

responsáveis pelo acompanhamento dos pedidos de informação à Prefeitura de 

Itarana através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-

SIC (transparência passiva eletrônica) com ações norteadas pela IN SCS Nº 

001/2016.Foram, também, capacitadas as servidoras do Protocolo Geral sobre 

o atendimento ao cidadão pelo SIC físico e eletrônico (e-SIC) bem como demais 

Servidores que foram indicados para responderem, cada qual por seu 
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setor/departamento/órgão específico, pelo atendimento aos pedidos de 

informação passiva aos quais foi feita capacitação apresentando todo o 

ambiente do Portal da Transparência e do sítio oficial bem como passadas 

orientações sobre a Lei Federal e Lei Municipal e seu respectivo Decreto sobre 

a Lei de Acesso à Informação. 

 

2.2.2. Procedimentos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias:  

A Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2017, no intuito de dar 

supedâneo à Comissão Sindicante, nos termos do Decreto nº 853/2017, propôs uma 

minuta de Manual de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar que foi 

aprovado pelo Executivo através do Decreto referenciado haja visto a míngua de 

procedimentos para a Comissão Sindicante executar seu mister propiciando, assim, 

um mínimo de suporte para o desenvolvimento dos procedimentos apuratórios. 

 

2.2.3. Recomendações:  

Durante o exercício em tela, a Unidade Central de Controle Interno expediu duas 

Recomendações a sua Excelência o Prefeito, uma relativa à Lei de Acesso a 

Informação, pontuando questões relativas ao assunto já reportado acima no que 

tange a Transparência; outra, atinente ao controle da frota. Neste caso de controle 

de frota a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) realizou um levantamento no 

exercício 2017, no período compreendido entre os meses de fevereiro e maio, junto 

às Secretarias, SAAE e Setor de Patrimônio da Prefeitura, sobre informações a 

relativas à frota Municipal. 

Durante o levantamento dessas informações foram encontradas algumas 

inconsistências nos relatórios expedidos pelo Setor Patrimônio, e a necessidade de 

ajustes, por exemplo, na classificação de alguns bens. Verificou-se: 

1) Cadastros de responsáveis pelos bens sem as atualizações necessárias, 

contemporâneas às mudanças dos seus detentores, fazendo com que ocorresse 

fatos como servidores, já exonerados, cadastrados como responsáveis pelo bem. 
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2) Do mesmo modo citado no item 1, não se vislumbrou a atualização da 

localização dos veículos.  

3) Retorno ao patrimônio do município de um veículo já baixado no sistema em 

exercícios anteriores, sem que o responsável pelo sistema o tenha feito. 

4) Ausência de documentação na cessão de bens. 

5) Ausência de informações mínimas e necessárias na descrição de alguns dos 

bens dificultando a identificação dos mesmos. 

6) Existência de dupla classificação para os veículos: “veículos em geral” e 

“veículos de tração mecânica”, sendo desnecessária tal diferenciação onde, para 

evitar questionamentos, vimos como solução a migração da classe 75 – veículos em 

geral, para a classe 77 – veículos de tração mecânica. 

Perante tais constatações a UCCI promoveu recomendações voltadas à promoção 

de ações contemporâneas com o intuito de inibir o deslocamento de bens entre os 

órgãos municipais sem efetivo controle, dificultando sua posterior localização bem 

como advertiu sobre a aplicação da Instrução Normativa do Sistema de Patrimônio 

SPA nº 001/2014, que cuida do Registro, Controle e Inventário de Bens Móveis e 

Imóveis e dá necessidade de cientificar a Secretária Municipal de Administração e 

Finanças das ocorrências posto ser o controle do patrimônio afeto à referida 

Secretaria. As pendências foram sanadas. 

 

2.2.4. Fiscalização de Contratos:  

Com o intuito de orientação, a Unidade Central de Controle Interno promoveu no 

exercício de 2017, reunião com os Servidores nomeados para execução da 

fiscalização dos contratos firmados com a municipalidade. Com recursos, inclusive, 

visuais, o Controlador e a Srtª. Auditora, contando com o apoio dos Servidores da 

Contabilidade, prestaram orientações relacionadas à fiscalização de contratos. As 

orientações abordaram o seguinte: 1) apresentação do Sistema de Controle Interno 

e o seu funcionamento, das Leis e demais normas a serem observadas na execução 

da fiscalização de contratos como a Lei Federal nº 8.666/93, o Código Tributário 
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Municipal, a Lei Orgânica Municipal e a Instrução Normativa SCL nº 006/2015 que 

dispõe sobre a fiscalização de contratos; 2) Orientações quanto ao manuseio e 

apresentação da estrutura de contratos administrativos, ata de registro de preços,  

Notas Fiscais e seus atestes, autorizações de fornecimento, etc., e 3) Pontos frágeis 

apontados nos processos de fiscalização de contratos e de seus pagamentos e 

espaço para perguntas pelos servidores/fiscais.  

 

2.2.5. Auditoria realizada no exercício de 2017 

 

No exercício de 2017, foi realizada auditoria de conformidade e legalidade no 

Sistema de Administração de Recursos Humanos, no período de maio a dezembro 

do corrente ano supracitado, nesta auditoria foi realizado um levantamento por 

amostragem, sendo que as pastas funcionais para auditagem foram selecionadas 

aleatoriamente numa escala de aproximadamente 20% (vinte por cento) de cada 

secretaria e regime de trabalho de toda a Prefeitura Municipal de Itarana-ES. 

No percorrer da auditoria, foram elaborados 03 (três) relatórios de auditoria 

preliminar durante a realização dos trabalhos, onde evidenciou-se relevante relatar 

alguns fatos encontrados a fim de sanar as irregularidades o mais breve possível, 

com a finalidade de assegurar a oportunidade e a tempestividade da tomada de 

decisões. Por fim, elaboramos o Relatório Final de Auditoria 01/2017. 

Ressaltamos que os achados não esgotam as constatações que possam ser 

detectadas em futuras auditorias realizadas, se alterada a profundidade e a 

extensão dos procedimentos adotados. 

No que pertine a UG Prefeitura, temos as seguintes constatações seguidas de suas 

recomendações, para cada relatório: 

 

a) Relatório Preliminar de Auditoria 01 

Foram relatados fatos encontrados na cessão de servidora para o Município de 

Itarana. Onde os achados, seguidos de suas recomendações e a situação atual 

que se encontra cada constatação, estão descritos a seguir: 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1. APURAÇÃO DE PENDÊNCIAS RELATIVA À SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO 

Ao analisar a pasta funcional da servidora cedida ao Município de Itarana, pelo Estado do Espírito Santo 

e pelo Município de Santa Maria de Jetibá para exercer o atual cargo comissionado de Secretária 

Municipal de Educação, Sra. Marcileide Stuhr, detectamos algumas impropriedades que serão 

explanadas a seguir. 

▪ Pendências com o Estado 

 

1.1 

 

 

Ao Estado, conforme Convênio de Cessão 

de Servidor nº 019/2013 e 9014/2015, ficou 

o Município Cessionário (Itarana) obrigado 

a custear, integral e mensalmente, o 

pagamento de todas as vantagens 

pecuniárias, inclusive os encargos sociais 

(contribuição previdenciária para o 

IPAJM), conforme valor especificado no 

mesmo, sendo a parte de 11% (onze por 

cento) considerada como contribuição 

mensal compulsória do servidor 

descontado do salário da servidora cedida 

e os 22% (vinte e dois por cento) 

considerada a contribuição mensal 

compulsória do ente patronal arcada pelo 

município cessionário, porém conforme 

consta na pasta funcional da Sra. 

Marcileide Stuhr e nos processos de nºs 

2504/2014, 0346/2015 e 0661/2015 o 

Município de Itarana não estava realizando 

o pagamento junto ao IPAJM nos anos de 

2013 e 2014, pagando apenas ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS o 

valor calculado sob o subsídio da mesma. 

 

Desta forma, foi gerada uma dívida junto 

ao IPAJM, onde a mesma situação 

também ocorreu por conta da cessão da 

 

Proposição I: 

Considerando as tabelas e os 

pareceres jurídicos constantes nos 

processos reportados, recomendamos 

que o município instaure procedimento 

de compensação junto à Previdência 

Social pelos valores recolhidos 

indevidamente, sendo estes devidos e 

pagos posteriormente ao IPAJM, 

somando o valor de R$ 41.499,92 

(quarenta e um mil, quatrocentos e 

noventa e nove reais e noventa e dois 

centavos) conforme os processos de 

nºs 2504/2014 de 10/02/2015, 

0346/2015 de 30/03/2015 e 0661/2015 

de 26/05/2015. 

 

Proposição II: 

Conforme analisado, o Município arcou 

com as despesas de atualização 

monetária, juros/mora e multas no valor 

de R$ 9.760,21 (nove mil, setecentos e 

sessenta reais e vinte e um centavos), 

recomendamos a abertura de processo 

administrativo com vistas a apuração 

de responsabilidade, considerando que 

o município não deve arcar com 

despesas de juros e multas, com base 

 

Em 

atendimento 
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servidora Rosilei Sarnáglia Covre, que 

estava, também, cedida pelo Estado ao 

Município de Itarana exercendo cargo 

comissionado neste de Secretária 

Municipal de Educação. Tais pendências 

foram quitadas conforme os processos 

acima citados, porém ao analisar esses 

processos constatamos que os pareceres 

jurídicos constantes nos mesmos, 

ressaltaram a importância de após realizar 

a quitação desses valores, sendo 

averiguado que eram mesmo devidos, 

realizassem a abertura de um processo de 

compensação junto a Previdência Social 

quanto aos valores pagos indevidamente 

ao INSS e apurar a responsabilidade, 

considerando que o Município teve que 

arcar com o valor de juros e multas pelo 

pagamento atrasado.  

 

Foram solicitados junto à Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças, 

por meio do Memorando UCCI/PMI/Nº 

006/2017, cópia dos processos das 

devidas compensações e processo 

administrativo com vista a apurar as 

responsabilidades, porém conforme 

retorno da Sra. Roselene Monteiro Zanetti, 

até a presente data não fora realizada a 

compensação junto a Previdência Social 

dos pagamentos indevidos de INSS e nem 

instaurado nenhum processo 

administrativo. 

 

na decisão 01828/2017-3 do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do 

TCE-ES página 05, edição nº 914 de 23 

de junho de 2017, sobre o Acórdão 

558/2007 da Corte de Contas do Mato 

Grosso, que concordando com a 

apreciação técnica ratificou: 

 

“Regra geral é que juros e multas 

não devem ser arcados pela 

Administração Pública. Se ficar 

evidenciada situação, em que de 

acordo com a legislação 

previdenciária, configure em atraso no 

cumprimento de obrigações 

previdenciárias, sujeitos a incidência 

de juros e multas, então, estes 

deverão ser empenhados e pagos 

através de recolhimentos ao INSS. Ao 

mesmo tempo deverão ser tomadas 

as providências para a apuração de 

responsabilidade para que a despesa 

seja ressarcida por quem deu causa 

ao atraso. Caso o Gestor se omita de 

apurar a responsabilidade, deverá o 

mesmo, com recursos próprios, 

ressarcir a despesa efetuada com 

juros e multas por atraso.” 

 

 

Proposição III: 

Recomendamos que seja observado 

pelo Departamento de Recursos 

Humanos que no mês de aniversário da 

servidora, também deve ser 

descontado e repassado junto ao 

IPAJM o valor devido de contribuição 
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sobre o 13º (décimo terceiro) salário, 

pois verificamos que tal procedimento 

não está sendo observado. 

 

▪ Pendências com o Município de Santa Maria de Jetibá 

 

1.2 

 

 

Consta na pasta funcional da servidora 

Marcileide Stuhr convênio de cessão da 

mesma do Município de Santa Maria de 

Jetibá para com o Município de Itarana, 

considerando que de acordo com a 

cláusula quarta do convênio de cessão o 

município fica obrigado a ressarcir 

integralmente o valor pago à servidora 

efetiva. 

 

CONVÊNIO DE CESSÃO 005/2013 e 

001/2017 

(...) 

CLÁUSULA QUARTA – DO 

PAGAMENTO 

 

4.1. O ônus da remuneração da servidora 

será da CESSIONÁRIA, mediante 

ressarcimento a CEDENTE. 

 

4.2. A Cessionária encaminhará a 

cedente, mensalmente relatório com a 

frequência da servidora, por meio de 

Ofício, e a Cedente em seguida 

responderá encaminhando a Cessionária 

os valores correspondentes aos 

vencimentos e vantagens pagas à 

servidora e dos encargos previdenciários 

e trabalhistas respectivos, referente ao 

Cargo em que a servidora é efetiva no 

município, valores a serem ressarcidos a 

Cedente, por meio de depósito bancário, 

 

Conforme explanado, o Município 

deveria ter repassado um valor 

equivalente a R$ 14.698,69 (quatorze 

mil, seiscentos e noventa e oito reais e 

sessenta e nove centavos) de 2013 à 

junho de 2017, porém como estava 

sendo descontado da servidora cedida 

o valor patronal, apurou-se um valor de 

R$ 10.641,84 (dez mil, seiscentos e 

quarenta e um reais e oitenta e quatro 

centavos) pagos a maior pela mesma e 

um valor de R$ 4.056,85 (quatro mil, 

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) ainda devidos pelo município 

cessionário (Itarana) ao município 

cedente (Santa Maria de Jetibá), desta 

forma recomendamos que: 

 

I) Seja repassado junto ao Município de 

Santa Maria de Jetibá o valor ainda 

devido, sob pena de encerramento da 

cessão, conforme item 4.3 da cláusula 

quarta do Convênio acordado; 

 

II) Seja ressarcido à Sra. Marcileide 

Stuhr o valor pago a maior pela mesma 

cujo custeio é de competência do 

Município de Itarana; 

 

 

Atendida 
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cuja conta será informada juntamente 

com o pedido de ressarcimento. 

 

4.3. Obriga-se a CESSIONÁRIA a 

ressarcir, integral e mensalmente a 

cedente o pagamento das parcelas dos 

encargos previdenciários e trabalhistas 

referente ao cargo de provimento efetivo 

da servidora, sob pena de encerramento 

do Convênio. 

 

Averiguamos que no início dos trabalhos 

da servidora em 2013 não foi descontado 

nenhum valor do subsídio da mesma para 

o devido ressarcimento. Somente a partir 

do mês de julho do mesmo ano é que esse 

passou a ser descontado, porém o 

Município de Itarana/ES estava 

descontando da servidora o valor total 

devido ao Município Cedente, sendo que 

neste valor encontra-se a parte de 

encargos de competência patronal que 

deveria ser arcado pelo município 

cessionário e não pela servidora.  

 

Também constatamos que em alguns 

meses esse valor descontado não era 

equivalente ao valor devido ao município 

cedente, considerando que como o 

fechamento da folha de pagamento 

acontece aproximadamente entre os dias 

20 e 24 de cada mês e o ofício com os 

valores a serem ressarcidos não chegam 

dentro deste período, o Departamento de 

Recursos Humanos considerava o valor do 

mês anterior para fazer o ressarcimento, 

com tudo isso averiguamos um valor ainda 

III) Recomenda-se, ainda, que o 

Município de Itarana notifique ao 

Município Cedente as seguintes ações: 

 

a) Informe ao Município de 

Itarana a ocorrência de 

alteração no salário da 

Servidora cedida, 

preferencialmente antes do dia 

20 (vinte) do mês que 

acontecer o ato; 

 

b) Revisão do item 4.2 da 

cláusula quarta do Convênio 

de Cessão nº 001/2017, para 

que o Cedente encaminhe até 

o dia 20 (vinte) de cada mês o 

ofício com o valor a ser 

ressarcido sem necessidade 

de que o Município Cessionário 

encaminhe relatório de 

frequência da servidora cedida, 

considerando que a Sra. 

Marcileide Stuhr exerce no 

Município de Itarana o cargo 

Comissionado de Secretária 

Municipal de Educação, que é 

um cargo de dedicação 

exclusiva, não estando, 

portanto, sujeita a controle de 

frequência, para que não 

aconteçam mais divergências 

entre o valor repassado e o 

valor devido. 
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devido ao município cedente (Santa Maria 

de Jetibá) e um valor devido a Sra. 

Marcileide Stuhr pelo desconto em seu 

salário dos valores referentes aos 

encargos patronais que deveriam ser 

arcados pelos cofres do município 

cessionário (tabelas anexas ao processo). 

 

Verificamos que até o mês de agosto de 

2015 os valores devidos ao Cedente 

estavam repassados corretamente 

(mesmo sendo feito apenas pela 

servidora), porém apuramos um valor 

equivalente a R$ 4.056,85 (quatro mil, 

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) ainda devido ao Município de 

Santa Maria de Jetibá a partir de agosto de 

2015 a junho de 2017 (tabelas anexas ao 

processo). 

 

O Município de Itarana só passou a arcar 

com as despesas previdenciárias 

patronais no mês de maio deste ano de 

2017, após a constatação por esta 

Unidade que informalmente comunicou ao 

Departamento de Recursos Humanos que 

fizessem o pagamento/desconto 

corretamente, deste modo apuramos que o 

Município deveria ter repassado um valor 

equivalente a R$ 14.698,69 (quatorze mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e 

sessenta e nove centavos) ao município 

Cedente de 2013 a junho de 2017 (tabela 

anexa ao processo). 
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Considerando que a Sra. Marcileide Stuhr 

estava arcando com as despesas 

funcionais e patronais, apuramos uma 

diferença no valor de R$ 10.641,84 (dez 

mil, seiscentos e quarenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos) que foram 

repassados a maior pela servidora. 

 

▪ Divergências encontradas junto ao Departamento de Recursos Humanos 

 

1.3 

 

Ao analisar a pasta funcional e as fichas 

financeiras da Sra. Marcileide Stuhr, 

constatamos certa dificuldade do 

Departamento de Recursos Humanos 

quanto aos cálculos de descontos no 

salário da servidora cedida, averiguamos 

que os encargos sociais/previdenciários 

não estão sendo calculados corretamente, 

considerando que está sendo descontado 

um valor a maior de INSS e não está sendo 

descontado nenhum valor de IRRF, 

podendo gerar uma dívida junto à 

Previdência Social e dano ao erário, pois, 

conforme dispõe o inciso I do art. 158 da 

Constituição Federal, o Imposto de Renda 

pertence ao município. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

(...) 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto 

da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem; 

 

Recomendamos que o Departamento 

de Recursos Humanos do Município de 

Itarana tenha mais atenção e sempre 

que for efetuar um 

desconto/pagamento procure a 

legislação pertinente ao assunto para 

que não ocorram divergências entre os 

valores recolhidos e os valores que 

deveriam ser recolhidos, quanto ao 

INSS e IRRF. 

 

Em 

atendimento 
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b) Relatório Preliminar de Auditoria 02 

Foram relatados fatos encontrados na concessão de estágio e nomeações de 

servidores em cargos de provimento em comissão que exercem função de 

direção, chefia e/ou assessoramento. Onde os achados, seguidos de suas 

recomendações e a situação atual que se encontra cada constatação, estão 

descritos a seguir: 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1. DA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS 

▪ Do termo de compromisso de estágio 

 

1.1 

 
Em relação aos estágios firmados entre o 
Município de Itarana e os estudantes, 
verificamos que a partir deste ano de 2017 
é que começou a ser firmado Termo de 
Compromisso de Estágio, sendo que nos 
anos anteriores firmava-se contrato 
administrativo de trabalho. 
Porém, conforme a Lei Federal nº 
11.788/2008 e a Lei Municipal nº 
1.013/2012 a realização do estágio visa o 
aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização 
curricular, objetivando o desenvolvimento 
do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho, devendo ser celebrado Termo de 
Compromisso de Estágio entre o 
educando, a parte concedente do estágio 
e a instituição de ensino, sendo assim não 
se cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza. 
 

Lei Federal 11.788/2008: 
Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do 
§1o do art. 2o desta Lei quanto na 
prevista no §2o do mesmo dispositivo, 
não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, observados os 
seguintes requisitos:  
(...) 
II – celebração de termo de compromisso 
entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino;  
 
Lei Municipal 1.013/2012: 

 
Recomendamos a aplicação única, 
exclusiva e legal do Termo de 
Compromisso de Estágio, conforme 
regularizado a partir de janeiro deste 
ano de 2017, aplicando as cláusulas 
acordadas nos estritos ditames das 
Leis Federal e Municipal 
disciplinadoras da concessão de 
estágios. 
 

 

Atendida 
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Art. 7º. A realização do estágio curricular 
não acarretará vínculo empregatício de 
qualquer natureza.  
§1º. O Termo de Compromisso de 
Estágio será celebrado entre o estudante 
e o Município, com a interveniência da 
instituição de ensino e constituirá 
comprovação da inexistência de vínculo 
empregatício. 

 

▪ Do vínculo do Município com o educando 

 

1.2 

 

Anterior ao exercício de 2017, eram 

firmados Contratos Administrativos de 

Trabalho com os estagiários, e, mesmo 

que a cláusula Décima Terceira dos 

contratos, que tratava da vinculação, 

discorria que “O estagiário não terá para 

quaisquer efeitos vínculos empregatícios 

com a Concedente, conforme preconizado 

na Lei Federal nº 11.788/2008”, o 

Município recolheu INSS, concedeu-lhes o 

pagamento de direitos sociais 

preconizados no art. 7º da Constituição 

Federal, como férias acrescidas de 1/3 (um 

terço) e 13º (décimo terceiro) salário, 

direitos estes característicos dos 

“trabalhadores” (com vínculos de 

trabalho/emprego). Há que se registrar que 

muito embora os instrumentos fossem 

intitulados como “Contrato Administrativo 

de Trabalho”, criando-se, assim uma falsa 

ideia de vínculo empregatício do Município 

com o educando, as regras clausuladas 

denotavam, na verdade, tratar-se estágio. 

No entanto, desembolsos equivocados, 

ocorreram.  

 

Vejamos: 

 

Recomendamos que diante dos fatos 

narrados, seja instaurado um processo 

administrativo para apuração das 

responsabilidades pelo ato, com 

indícios de irregularidades e 

averiguação do possível dano ao 

erário. 

 

 

Em 

andamento 
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Conforme dispõe o parágrafo 2º, do art. 12 

da referida Lei Federal nº 11.788/2008, fica 

a critério do educando contribuir como 

segurado “facultativo” do Regime de 

Previdência Social. 

 

Art. 12.  O estagiário poderá receber 

bolsa ou outra forma de contraprestação 

que venha a ser acordada, sendo 

compulsória a sua concessão, bem como 

a do auxílio-transporte, na hipótese de 

estágio não obrigatório.  

(...) 

§2o Poderá o educando inscrever-se e 

contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social.   

 

Discorre também, em seu art. 13, sobre o 

gozo de férias, que será assegurado 30 

(trinta) dias de recesso, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias 

escolares, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a 01 (um) ano. 

 

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, 

sempre que o estágio tenha duração igual 

ou superior a 1 (um) ano, período de 

recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias 

escolares.  

§1o O recesso de que trata este 

artigo deverá ser remunerado quando o 

estagiário receber bolsa ou outra forma de 

contraprestação. 

 

§2o Os dias de recesso previstos neste 

artigo serão concedidos de maneira 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 31 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

proporcional, nos casos de o estágio ter 

duração inferior a 1 (um) ano. 

 

Em momento algum, a Legislação que 

regulamenta o estágio de estudantes se 

refere ao pagamento de 1/3 (um terço) de 

férias e 13º (décimo terceiro) salário, 

considerando que os mesmos percebem 

apenas uma bolsa de estudo, ou, conforme 

as normas, poderiam receber a bolsa ou 

outra forma de contraprestação acordada, 

sendo compulsória a sua concessão 

durante a realização do estágio e que este 

não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

 

Evidencia-se, neste ponto, que o 

pagamento de verbas indevidas aos 

estagiários, podem refletir prejuízo ao 

erário, posto que se está pagando o 

indevido, situação provocada em razão de 

falhas em cláusulas nesses “contratos” de 

estágios, fazendo com que os educandos 

obtivessem um tipo de vínculo 

empregatício com o Município, dando-lhes 

o direito da percepção daquelas verbas e 

o recolhimento de INSS, como ocorreu até 

fevereiro deste ano de 2017. 

 

▪ Da consignação dos estagiários 

 

1.3 

 

Considerando que o estágio não cria 

vínculo empregatício do estudante com o 

Município, então, este não pode realizar 

empréstimos bancários a título de 

consignações, considerando que nos 

convênios das Instituições Bancárias com 

 

Recomendamos que o Município, 

através de sua Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças e 

Departamento de Recursos Humanos, 

entre em contato com a estudante e a 

Instituição Bancária para que seja 

 

Atendida 
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o Município, umas das cláusulas, exige 

que a pessoa que deseja fazer 

empréstimos a título de consignado seja 

servidor público, contratado ou empregado 

que possua vínculo de trabalho, porém, 

ficou constatado que uma estagiária 

possui consignado junto ao Banco do 

Estado do Espírito Santo S/A – Banestes. 

retirado o desconto na bolsa de estudo 

da mesma.  

 

▪ Seguro contra acidentes 

 

1.4 

 

Constatou-se, observando as pastas dos 

estudantes, que o Município não tem 

seguro de acidentes pessoais em favor 

dos mesmos, o que é mencionado como 

obrigatório nas Legislações pertinente ao 

estágio. 

 

Lei Federal nº 11.788/2008 

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito 

privado e os órgãos da administração 

pública direta, autárquica e fundacional 

de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como profissionais 

liberais de nível superior devidamente 

registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional, 

podem oferecer estágio, observadas as 

seguintes obrigações:  

(...) 

IV – contratar em favor do estagiário 

seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de 

mercado, conforme fique estabelecido no 

termo de compromisso;  

 

Lei Municipal nº 1.013/2012 

 

Recomendamos que o Município, em 

atenção ao princípio da legalidade, 

visando o cumprimento da norma 

regente da matéria, concretize o seguro 

contra acidentes em favor dos 

estudantes, sob pena de ocorrência de 

nulidade dos compromissos de 

estágios firmados. 

 

 

Em 

andamento 
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Art. 8º. Formalizado o Termo de 

Compromisso de Estágio, o Município 

obriga-se a contratar seguro de acidentes 

pessoais em favor do estudante, em valor 

não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

sob pena de nulidade do compromisso de 

estágio; valor que será corrigido 

anualmente, no mês de janeiro, pelo 

índice de variação do INPC/IBGE. 

▪ Das Pastas Funcionais dos Estagiários 

 

1.5 

 

Nas pastas dos estagiários não consta 

cópia do convênio com a instituição de 

ensino interveniente, o que pode ensejar 

fragilidade durante as análises dos 

processos de compromisso de estágios, 

pois não conseguimos comprovar/verificar 

se o Município realmente tem convênio 

com as instituições de ensino médio e/ou 

superior, oficiais ou particulares e 

comparar se as cláusulas constantes nos 

convênios são equivalentes às cláusulas 

constantes nos termos de compromissos 

de estágios. 

 

 

 

Recomendamos que o Departamento 

de Recursos Humanos ao formalizar as 

pastas dos estagiários junte cópia do 

convênio da Instituição de Ensino com 

o Município e/ou conforme dispõe a Lei 

Municipal nº 1.013/2012 em seu 

parágrafo 2º do art. 7º, mencione junto 

ao Termo de Compromisso de Estágio 

o convênio celebrado entre o Município 

e a Instituição de Ensino. 

 

Art. 7º. (...) 

§2º. O Termo de Compromisso de 

Estágio deverá mencionar 

obrigatoriamente o convênio 

celebrado entre o Município e a 

instituição de ensino. 

 

 

Atendida 

▪ Da Comprovação da Matrícula 

 

1.6 

 

Em relação aos requisitos constantes no 

inciso I, do art. 3º da Lei Municipal               nº 

1.013/2012, foi verificado que de acordo 

com a quantidade de pastas analisadas e 

selecionadas pelo método de amostragem, 

que, na maioria das mesmas constam 

 

É recomendado, que conforme dispõe 

a Lei Municipal e Federal sobre a 

concessão de estágios, que para a 

comprovação da matrícula e frequência 

regular do educando, seja emitida uma 

declaração ou histórico escolar pela 

 

Atendida 
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apenas uma declaração da instituição de 

ensino que o(a) estudante encontra-se 

regularmente matriculado(a), em outras 

pastas consta apenas uma cópia, 

evidentemente preenchida pelo(a) 

próprio(a) estudante com o assunto: 

Declaração de 

autorização/Reconhecimento de curso, 

sem ao menos estar assinada pela pessoa 

responsável da Instituição de Ensino. 

 

Lei Municipal nº 1.013/2012 

Art. 3°. O estágio, tanto na hipótese do 

§2° do art. 1° desta Lei quanto na prevista 

no §3° do mesmo dispositivo, não cria 

vínculo empregatício de qualquer 

natureza, observados os seguintes 

requisitos: 

I – matrícula e frequência regular do 

educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e 

nos anos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos e atestados pela 

instituição de ensino; 

 

Instituição de Ensino com todos os 

dados necessários e, esta (original), 

seja arquivada dentro da pasta do 

educando. 

 

▪ Da compatibilidade do local do estágio 

 

1.7 

 

Observa-se que alguns estagiários não 

realizam atividades compatíveis com a 

programação curricular estabelecida para 

cada curso, sendo que o estágio é 

considerado uma complementação da 

grade curricular, mesmo sendo ele de 

caráter não-obrigatório, devendo ser 

 

Recomendamos que o estágio 

contemple atividades relativas às 

tarefas que serão desenvolvidas pelo 

educando quando se profissionalizar, 

no caso de estágio de nível superior, 

onde o estágio deve envolver 

atividades vinculadas ao aprendizado e 

à habilitação ao exercício futuro de uma 

 

Atendida 
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compatível com as atividades realizadas 

no âmbito da parte concedente. 

 

profissão conforme dispõe o artigo 1º e 

seus subsequentes parágrafos, da Lei 

Federal nº 11.788/2008. 

 

Art. 1o Estágio é ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos.  

§1o O estágio faz parte do projeto 

pedagógico do curso, além de integrar 

o itinerário formativo do educando.  

§2o O estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho.  

 

▪ O Pedido de realização do Estágio 

 

1.8 

 

Evidenciamos que a solicitação do estágio 

não ocorre por parte do educando, ou seja, 

da maneira que está sendo feita, de acordo 

com os processos analisados, não é o 

educando que está solicitando realizar 

estágio junto ao Município, mas que o(a) 

Secretário(a) está realizando um pedido 

como se fosse uma contratação 

temporária. 

 

 

Recomendamos que quando o 

estudante solicitar junto ao município a 

realização de estágio, encaminhando o 

seu Currículo à Secretaria 

correspondente, que a mesma, analise 

e formalize o pedido reunindo o 

currículo, documentos pessoais, 

declaração/histórico da Instituição de 

Ensino, entre outros, encaminhando ao 

Prefeito Municipal, para a autorização 

 

Em 

atendimento 
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da firmação do termo de compromisso 

de estágio, dentre as Bases Legais 

pertinentes à realização/concessão do 

estágio (Lei Federal nº 11.788/2008, 

Resolução CNE/CEB nº 01/2004 e Lei 

Municipal nº 1.013/2012). 

 

Por fim, recomendamos que seja feito 

uma Instrução Normativa, para 

normatizar a realização de estágios 

dentro da Prefeitura Municipal de 

Itarana/ES. 

 

2. DA QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS 

▪ Da Constitucionalidade das Leis 

 

2.1 

 

 

Verificou-se que a Lei Municipal                      

nº 575/1998 e nº 627/2001, faz referência 

a cargos de Médico, Enfermeiro e 

Odontólogo, como cargos de provimento 

em comissão. Posteriormente, foram 

criados mais cargos de Médico, 

Enfermeiro e Odontólogo, dispostos no 

Anexo I da Lei Municipal nº 814/2008, 

agora, de provimento efetivo, integrantes 

dos Cargos e Classes de Cargo da Parte 

Permanente do Quadro de Pessoal do 

Município de Itarana. 

 

Manuseados os processos de nomeações 

em cargos comissionados, verificamos a 

inexistência de nomeações de Médicos, 

Odontólogos ou Enfermeiros, nos cargos 

de provimento em comissão, portanto, 

pode-se observar que a administração 

pública não vem se utilizando dessa 

 

Recomendamos o afastamento da 

inconstitucionalidade averiguada, 

mediante a revisão dos textos legais da 

Lei Municipal nº 575/1998 e Lei nº 

627/2001, adequando-as ao disposto 

no art. 37 da Constituição Federal e art. 

14 e 16 da Lei Complementar Municipal 

nº 01/2008. 

 

 

Em 

atendimento 
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possibilidade para compor seu quadro de 

servidores. No entanto, é evidente que as 

normas que possibilitam a nomeação 

desses profissionais nos cargos 

comissionados afrontam as disposições 

previstas na Constituição Federal em seu 

art. 37, inciso V e os artigos 14 e 16 da Lei 

Complementar nº 01/2008 – Estatuto dos 

Servidores Públicos de Itarana, onde os 

cargos comissionados e as funções de 

confiança, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

(...) 

V - as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes 

de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por 

servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 

01/2008 
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Art. 14 Os cargos em comissão, assim 

definidos em Lei, se destinam apenas às 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

§1º Os cargos em comissão serão 

providos mediante livre escolha da 

autoridade competente de cada Poder e 

Entidade da Administração Indireta. 

§2º Na nomeação para cargo em 

comissão, dar-se-á preferência ao 

servidor público efetivo ocupante de 

cargo de carreira técnica ou profissional, 

atendidos os requisitos definidos em lei. 

 

Art. 16 As funções de confiança 

destinam-se a atender às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento, 

previstas na organização administrativa 

do Município. 

§1º As funções de confiança serão 

exercidas por servidores ocupantes de 

cargos efetivos. 

§2º As funções de confiança serão 

especificadas na Estrutura 

Organizacional, observado o disposto no 

art. 82. 

 

▪ Da quantidade de nomeações em cargos de provimento comissionado 

 

2.2 

 

 

Verificamos que até o dia 12 de setembro 

de 2017, há 34 (trinta e quatro) nomeações 

em cargos de provimento em comissão, 

porém, averiguamos que no cargo 

comissionado de Assessor há nomeação 

de 01 (um) Assessor além da quantidade 

de vagas existentes e, no cargo de Diretor 

de Departamento, 02 (duas) nomeações 

excedentes. 

 

Recomendamos a Vossa Senhoria a 

imediata exoneração de 01 (um) 

Assessor e de 02 (dois) Diretores de 

Departamentos, dada a ausência 

autorização legal para as nomeações 

excedentes ao número legal de cargos, 

segundo a quantidade de cargos 

constantes nas Leis Municipais 

vigentes. 

 

Atendida 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 39 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

 

 

 

▪ Dos cargos nomeados em Secretaria, não correspondentes à função/atribuição 

 

2.3 

 

Conforme dispõem as Leis Municipais 

citadas, as Leis Complementares nº 

013/2014 e nº 014/2014, 

remanejaram/transferiram alguns cargos 

de provimento em comissão das 

Secretarias Municipais de Assistência 

Social; Educação; e, Desporto, Cultura e 

Turismo, para a Lei Municipal nº 575/1998, 

que dispõe sobre a Estrutura 

Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Itarana. Com o remanejamento, houve, 

como o nome já indica, a transferência dos 

cargos e, obviamente, de suas respectivas 

atribuições, para a estrutura geral da Lei nº 

575/1998. 

 

Observamos, então, a Estrutura 

Administrativa de cada Secretaria, 

conforme suas Leis de criação, e que tais 

estruturas não comportam as lotações 

provenientes das nomeações nos cargos 

remanejados, resultando na apuração das 

seguintes impropriedades: 

 

Na estrutura da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, existem 03 

(três) Departamentos e 02 (dois) Setores, 

inexistindo possibilidade de lotação para 

um Chefe de Serviço nomeado. 

 

Na estrutura da Secretaria Municipal de 

Transporte, Obras e Serviços Urbanos 

 

Recomendamos que sejam 

observados os dispostos nas Leis 

Municipais, que tratam sobre a 

quantidade de cargos existentes e a 

Estrutura Administrativa de cada 

Secretaria do Município de Itarana, e 

que imediatamente sejam remanejados 

os servidores lotados nas Secretarias 

não correspondentes às suas 

atribuições/funções. 

 

 

Atendida 
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existem 03 (Três) Departamentos e 06 

(Seis) Setores, não havendo portanto, 

Unidade de Apoio Setorial para a lotação 

do Assessor nomeado. No tocante aos 

Departamentos de Transportes, Obras e 

Serviços Urbanos, com o advento da Lei 

Municipal nº 1.240/2014, criou-se 01 (um) 

Diretor Geral para esses três 

Departamentos, portanto, irregular a 

existência de 02 (dois) Diretores de 

Departamento nomeados para tais 

atribuições. 

 

Na estrutura da Secretaria Municipal de 

Educação, temos 01 (uma) Unidade de 

Apoio Setorial e 03 (três) Departamentos, 

porém além do assessor e de 02 (dois) 

diretores de departamentos nomeados, 

temos 01 (um) chefe de Setor e 02 (dois) 

chefes de divisão nomeados 

incorretamente, pois não existem esses 

Setores e divisões dentro da estrutura 

dessa Secretaria. 

 

Na estrutura da Secretaria Municipal de 

Desporto, Cultura e Turismo, temos 01 

(uma) Unidade de Apoio Setorial, 03 (três) 

Departamentos, 06 (seis) Divisões e 04 

(quatro) Serviços, não havendo, portanto, 

Setor para ter Chefe de Setor nomeado na 

mesma. 

 

Na estrutura do Gabinete temos apenas o 

Chefe de Gabinete e a Coordenadoria de 

Defesa Civil, não existe Serviço para 
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respaldar a lotação de 01 (um) Chefe de 

Serviço nomeado. 

 

Na estrutura da Secretaria Municipal de 

Saúde temos apenas 02 (dois) Setores, 

não há Departamentos dentro da mesma 

para haver 02 (dois) Diretores de 

Departamentos nomeados. 

 

 

▪ Do subsídio dos Cargos Comissionados 

 

2.4 

 

 

Verificou-se que o subsídio dos cargos de 

Chefe de Setor e de Chefe de Serviço é 

inferior ao salário mínimo vigente. 

Conforme dispõe o inciso VII do art. 7º da 

Constituição Federal/88, é direito dos 

trabalhadores a garantia de um salário, 

nunca inferior ao mínimo. 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao 

mínimo, para os que percebem 

remuneração variável; 

 

Considerando ainda, o Memorando UCCI 

nº 008/2017, requerimento nº 3002/2017, 

em consulta com a Procuradoria Geral do 

Município de Itarana, o Sr. Sérgio Menezes 

dos Santos, advogado municipal, explanou 

que nenhum servidor poderá ser 

remunerado em valores inferiores ao 

mínimo constitucional, citando ainda, além 

 

Recomendamos que seja alterado o 

subsídio dos cargos comissionados de 

Chefe de Setor e Chefe de Serviço, 

com base no preconizado 

anteriormente. 

 

Recomendamos ainda, que seja 

observado o inciso X do art. 37 da 

Constituição Federal, que dispõe sobre 

a revisão geral anual como reposição 

da variação inflacionária para manter 

incólume o poder aquisitivo da 

remuneração dos servidores públicos. 

Ocorrendo essa revisão anual não se 

terá mais contrariedade entre salários 

e/ou subsídios e o mínimo vigente. 

 

Art. 37. A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

 

Atendida 
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da Constituição Federal, a Súmula 

Vinculante nº 16 do STF. 

 

publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:  

(...) 

X - a remuneração dos servidores 

públicos e o subsídio de que trata o § 

4º do art. 39 somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em 

cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices. 

 

Devemos considerar a revisão geral 

anual como objetivo da reposição da 

variação inflacionária que corrói o 

poder aquisitivo da remuneração, e 

deve ter a iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo e envolver todos os 

servidores públicos, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices. 

 

Em tese, essa reposição inflacionária 

não representa conquista de melhoria 

ou aumento remuneratório, pois 

apenas resgata o poder aquisitivo 

subtraído pela elevação do custo de 

vida, vez que mantém o valor real dos 

salários. Nisso reside a lógica de ser 

dirigida a todos os servidores, porque 

sofrem com a mesma corrosão 

inflacionária, indistintamente. 

 

▪ Dos ocupantes dos cargos em comissão 

 

2.5 

 

 

Verificamos que apenas 04 (quatro) dos 34 

(trinta e quatro) cargos comissionados 

 

Recomendamos que sempre que 

possível os cargos comissionados 

sejam exercidos preferencialmente por 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 43 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

existentes, são ocupados por servidores 

efetivos. 

 

servidores efetivos, conforme dispõe o 

Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Itarana (Lei 

Complementar nº 01/2008) e 

Constituição Federal. 

 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 

Nº 01/2008 

Art. 14 Os cargos em comissão, 

assim definidos em Lei, se destinam 

apenas às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento. 

§1º Os cargos em comissão serão 

providos mediante livre escolha da 

autoridade competente de cada Poder 

e Entidade da Administração Indireta. 

§2º Na nomeação para cargo em 

comissão, dar-se-á preferência ao 

servidor público efetivo ocupante de 

cargo de carreira técnica ou 

profissional, atendidos os requisitos 

definidos em lei. 

 (...) 

Art. 16 As funções de confiança 

destinam-se a atender às atribuições 

de direção, chefia e assessoramento, 

previstas na organização 

administrativa do Município. 

 §1º As funções de confiança serão 

exercidas por servidores ocupantes 

de cargos efetivos. 

 §2º As funções de confiança serão 

especificadas na Estrutura 

Organizacional, observado o disposto 

no art. 82. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 37. A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da 
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União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

V - as funções de confiança, 

exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a 

serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento.  

 

 

c) Relatório Preliminar de Auditoria 03 

Foram relatados fatos encontrados durante as análises efetuadas nas pastas 

funcionais e legislações pertinentes aos servidores celetistas, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, onde constatamos que não há mais 

contratações de servidores pelo regime celetista. Só vigoram aquelas realizadas 

antes da vigência da Lei nº 574/1998. Os achados, seguidos de suas 

recomendações e a situação atual que se encontra cada constatação, estão 

descritos a seguir: 

 

1. DOS CARGOS REGIDOS PELA CLT: 

 

Nota Técnica: 

 

Analisando na legislação municipal as Leis anteriores que dizem respeito ao regime celetista em especial a Lei 

Municipal nº 574/1998, que em seu art. 10 dispõe sobre a extinção destes cargos do quadro do Município, foi 

possível verificar que mesmo após a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (Edital nº 

001/2012), celetistas permanecem normalmente em atividade, muitos sem a estabilidade decenal prevista na 

CLT, só vigente para aqueles que já tinham este direito adquirido na data da promulgação da Constituição 
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Federal, ou seja, 05 de outubro de 1988, já que tal estabilidade foi sufocada pela Constituição Federal de 1988 

que nos incisos I e III do art. 7º, trouxe nova previsão para dispensas arbitrárias e não mencionou outro sistema 

de estabilidade, além do FGTS. 

 

Lei Municipal nº 574/1998: 

 

Art. 10 Ficam extintos todos os cargos de provimento em Comissão e os empregos públicos 

regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, existentes antes da vigência desta Lei, 

após a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. 

 

A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 492, quanto à estabilidade dos servidores, estabeleceu: 

 

Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não 

poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, 

devidamente comprovadas. 

 

Parágrafo único - Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à 

disposição do empregador. 

 

A Constituição Federal de 1988, estatuiu: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 

de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 

[...] 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

 

Verificamos, ainda, que não há mais contratações de servidores pelo regime celetista. Só vigoram aquelas 

realizadas antes da vigência da Lei nº 574/1998. 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

▪ Da incompatibilidade dos cargos existentes 

 

1.1 

 

 

Analisando as pastas funcionais dos 

celetistas, foi possível observar que vários 

servidores estão ocupando cargos que não 

existem mais na estrutura do Município, 

 

Recomendamos que os cargos dos 

servidores celetistas que não se 

enquadram nas Leis Municipais nº 

813/2008 e nº 814/2008 sejam 

 

Em 

atendimento 
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até mesmo alguns cargos que nunca 

existiram em Leis Municipais anteriores. 

Neste último caso, fazemos tal afirmação 

com base somente nas Leis que foram 

manuseadas uma vez que nos registros 

pesquisados (site da Prefeitura e Câmara 

Municipal e arquivos do Recursos 

Humanos) não foi possível alcançar outra 

norma que nos permitisse constatação em 

contrário. 

 

realizadas as devidas alterações nas 

carteiras de trabalho para cargos 

existentes na Estrutura da Prefeitura 

Municipal e Fundo Municipal de Saúde, 

observando, a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, através de 

seu Departamento de Recursos 

Humanos, para as atribuições do novo 

cargo que cada servidor será 

enquadrado, inclusive verificando 

existência de vaga remanescente para 

tal cargo, além de instruir a pasta 

funcional de cada servidor, com a 

respectiva Portaria de alteração do 

cargo. 

 

Deve-se observar o art. 468 da CLT, 

que trata da alteração: 

 

Art. 468 - Nos contratos individuais de 

trabalho só é lícita a alteração das 

respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde 

que não resultem, direta ou 

indiretamente, prejuízos ao 

empregado, sob pena de nulidade da 

cláusula infringente desta garantia. 

 

Parágrafo único - Não se considera 

alteração unilateral a determinação do 

empregador para que o respectivo 

empregado reverta ao cargo efetivo, 

anteriormente ocupado, deixando o 

exercício de função de confiança. 

 

▪ Da alteração dos cargos 
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1.2 

 

Verificamos que alguns celetistas tiveram 

alteração de Nível e não voltaram para o 

Padrão de Vencimento “A” do novo Nível, 

continuando a sua promoção horizontal 

normalmente, exceto no caso dos 

profissionais do magistério, onde, norma 

pertinente resguarda o direito de 

permanecer no mesmo Padrão de 

Vencimento quando ocorrem alterações do 

nível. 

 

Recomendamos à Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, 

juntamente com o Departamento de 

Recursos Humanos a respeito da 

revisão das progressões funcionais de 

acordo com as datas de mudanças dos 

cargos. 

 

Em 

atendimento 

▪ Da progressão horizontal dos celetistas 

 

1.3 

 

  

Verificamos que os servidores celetistas 

possuem progressão horizontal (mudança 

de letra), a cada 04 (quatro) anos, mesmo 

não sendo acessados pelo Estatuto Dos 

Servidores Públicos do Município de 

Itarana – Lei Complementar Municipal               

nº 001/2008. 

Porém esses servidores, conforme Tabela 

I, foram admitidos antes da implementação 

desse Estatuto e antes da Lei Municipal nº 

574/1998 que trata do Plano de Cargos e 

Carreiras, sendo regulamentados e 

acessados pelas Leis Municipais nº 

309/1986 e        nº 390/1992, onde de 

acordo com o art. 2º da Lei nº 309/86, os 

celetistas são alcançados pela referida Lei, 

e em seu art. 8º deu-se lhes o direito a 

promoção horizontal. 

 

Art. 2º São partes integrantes deste 

Plano as tabelas de cargos e salários 

compreendendo os cargos efetivos e os 

 

Conforme Memorando UCCI/PMI/Nº 

008/2017, onde foi solicitado junto a 

Procuradoria Municipal interpretação 

de cunho jurídico sobre o assunto em 

questão, onde, o Dr. Sergio Menezes 

dos Santos, explanou que se o instituto 

do Direito Adquirido, o do Negócio 

Jurídico Perfeito e da Coisa Julgada, já 

tiver sedimentado o referido direito, 

está correta a progressão horizontal, 

portanto, recomendamos, neste caso, 

para a observância da questão anterior 

mencionada, que quando da alteração 

de cargo/função do celetista, este 

retorne para o Padrão de Vencimento 

“A”. 

 

 

Em 

atendimento 
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cargos regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

Parágrafo único - A inclusão dos cargos 

efetivos neste Plano não implicará em 

prejuízo dos seus ocupantes, caso os 

dispositivos desta Lei venham colidir com 

vantagens já garantidas em legislação 

específica. 

(...) 

Art. 8º As admissões far-se-ão sempre 

na classe “A” de cada cargo e, o servidor 

somente terá direito a promoção ou a 

mudança de carreira - acesso - após 2 

(dois) anos de efetivo exercício na classe. 

 

▪ Do recebimento de gratificações por regime especial de trabalho 

 

1.4 

 

Contatamos que alguns servidores 

celetistas, participam de comissões 

percebendo uma gratificação em 

percentual, por este trabalho especial ora 

em 30%, ora em 40%. Porém, conforme 

dispõe o art. 100 da Lei Complementar 

Municipal nº 001/2008, apenas servidores 

efetivos e servidores ocupantes de cargos 

em comissão, poderão perceber tal 

gratificação sendo que não foi encontrada, 

em nenhuma Lei Municipal, nem no 

estatuto celetista, tal possibilidade para o 

servidor celetista. 

 

Art. 100 Ao servidor integrante de 

Comissão de Licitação, Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, de Sindicância, de 

Processo Administrativo Disciplinar, ou 

outra que exija conhecimentos técnicos 

específicos, será concedida uma 

gratificação no valor de 40% do 

 

Recomendamos que conforme 

orientação do Advogado Municipal e 

por não ter sido encontrada base legal 

para tal percepção, seja suspenso o 

pagamento da gratificação aos 

servidores celetistas, ante a ausência 

de base legal para o recebimento de tal 

gratificação. 

 

 

 

Atendida 
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vencimento para servidores de cargo 

efetivo e 30% do vencimento para 

servidores ocupante de cargos em 

comissão. 

 

Essa percepção de gratificações, foi 

questionada pelo Memorando 

UCCI/PMI/Nº 008/2017, à Procuradoria 

Municipal, onde o Sr. Sérgio Menezes dos 

Santos, Advogado do Município, citou o 

mesmo artigo da Lei Complementar 

Municipal nº 001/2008, expressando que a 

própria interpretação literal do 

supramencionado artigo não dá esse 

direito aos servidores celetistas. 

 

2. DAS PASTAS FUNCIONAIS 

▪ Da ausência de documentos pessoais 

 

2.1 

 

 

Durante a realização dos trabalhos de 

auditoria, realizamos um check list, com os 

mínimos documentos necessários para 

admissão, porém verificamos que na 

maioria das pastas funcionais não consta 

nem a cópia da Carteira de Trabalho – 

CTPS dos servidores celetistas, e, alguns 

documentos pessoais foram inseridos nas 

pastas ao longo dos anos. 

 

 

Recomendamos que seja verificado e 

solicitado junto aos servidores os 

documentos pessoais mínimos, para 

que seja instruída a pasta funcional de 

cada um e realizada a atualização do 

cadastro dos mesmos no sistema de 

Recursos Humanos, como: 

• CPF; 

• RG; 

• CTPS; 

• Título de Eleitor; 

• Certidão de 

Nascimento/Casamento; 

• Certificado de Reservista (sexo 

masculino); 

• Comprovante de Residência; 

• Comprovante de Escolaridade; 

 

Atendida 
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• Certidão de Nascimento de 

Dependentes; 

• Outros, julgados necessários pelo 

Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

▪ Da ausência de contratos com os bancos 

 

2.2 

 

 

Os servidores públicos ao realizarem 

consignados com as Instituições 

Financeiras, assinam um contrato e uma 

autorização de retenção desse consignado 

na sua remuneração mensal, porém ao 

analisar as pastas funcionais de alguns 

servidores que possuem empréstimos 

bancários a título de consignados, não foi 

identificada na mesma esse contrato e 

autorização. 

 

 

Recomendamos que sempre que o 

servidor efetuar consignados, como 

boa prática, seja juntada à pasta 

funcional do mesmo a documentação 

comprobatória (contrato com banco, 

autorização de retenção, e outros 

julgados necessários), e, ao ser 

lançado no sistema “E&L Recursos 

Humanos e Folha de Pagamento”, seja 

discriminado a quantidade de parcelas 

no contracheque do servidor, pois em 

alguns isso não foi identificado. 

 

 

Atendida 

3. DAS FICHAS FINANCEIRAS 

 

Nota Técnica: 

 

Foram analisadas as fichas financeiras dos servidores mencionados na Tabela I, do ano de 2013 a 2017 (até 

julho), exceto do servidor José Felix Cordeiro, que no período de janeiro a julho de 2015, percebeu remuneração 

diretamente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Itarana, conforme estava cedido 

não tendo esta auditora condições de analisar o período, considerando não ter acesso ao Sistema de RH da 

Autarquia. 

 

▪ Dos consignados 

 

3.1 

 

Verificamos que existem retenções de 

consignados em folha de pagamentos 

 

Recomendamos que o Departamento 

de Recursos Humanos, ao informar, 

 

Atendida 
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acima do limite de 30% (trinta por cento), 

sendo que o cálculo dessa margem 

consignável deve ser realizado levando em 

conta os valores fixos recebidos pelo 

servidor, não podendo ser atribuída à 

mesma as verbas de caráter transitório. 

 

através de documento próprio do 

mesmo, a margem consignável de 

apenas 30% dos vencimentos fixos dos 

servidores, para que não haja 

comprometimento além, podendo a 

retenção a maior prejudicar o sustento 

do servidor, desprestigiando o princípio 

da dignidade da pessoa humana, da 

razoabilidade e do mínimo existencial, 

conforme dispõe a Constituição 

Federal.  

 

▪ Da percepção de insalubridade 

 

3.2 

 

Constatamos que os servidores que 

recebem insalubridade não possuem ato 

administrativo (Portaria) regulamentando 

sua concessão, dentro das pastas 

funcionais dos mesmos, conforme dispõe 

a Lei Municipal nº 786/2007.  

 

Art. 5º A concessão e a interrupção do 

pagamento de adicional de insalubridade 

aos servidores municipais é de 

responsabilidade do Prefeito Municipal, e 

aos servidores do SAAE - Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – Autarquia 

Municipal, do seu Diretor Geral, 

observando-se, em ambos os casos, o 

disposto na parte final do §1º do art. 1º 

desta lei. 

  

§1º Tanto a concessão quanto a 

interrupção do pagamento referido no 

caput deste artigo serão determinadas 

por Portaria. 

 

 

Recomendamos que seja feita a 

Portaria de localização de cada 

servidor, e, após, analisando o que 

dispõe a LTCAT - Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho, 

posteriormente realizada perícia, 

acompanhado pelo servidor 

responsável - Técnico em Segurança 

do Trabalho, seja feito Portaria 

individual de cada servidor que tem o 

direito à percepção do adicional de 

insalubridade, regulamentando sua 

concessão. 

 

Deve-se apurar, junto ao Diretor da 

Autarquia se o servidor citado realizou 

atividades consideradas insalubres 

durante sua cessão, para constatar que 

não houve dano ao erário, pelo 

recebimento de insalubridade durante o 

desvio de função.  

 

 

Em 

atendimento 
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Verificou-se ainda, que do servidor José 

Felix Cordeiro, que desde 2003 exerce o 

cargo de Agente Fiscal, sendo este, não 

considerado executor de atividades ou 

operações insalubres, percebeu tal 

adicional em alguns anos que foi objeto de 

auditoria, quando foi cedido ao Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto, 

evidenciando um provável desvio de 

função. Porém não foi possível identificar a 

real função que o mesmo executou 

durante sua cessão, pois não ocorreu 

alterações em sua carteira de trabalho, 

para conseguirmos reconhecer se as 

atividades desenvolvidas pelo mesmo na 

autarquia davam-lhe o direito a tal 

adicional. 

 

Recomendamos, ainda, devida cautela 

na lotação de servidor a fim de não 

ocorrerem atos que evidenciem o 

desvio de função que é considerado ato 

ilegal para a administração pública, 

podendo gerar futuros problemas ao 

ordenador de despesa que autorizou a 

irregularidade. 

 

▪ Cálculo de INSS, IRRF e Concessão de Salário Família 

 

Nota Técnica: 

Ao analisar as fichas financeiras dos servidores foram verificados alguns erros quanto ao cálculo dos 

descontos de INSS e IRRF, para conferição desses valores foram utilizadas as Tabelas de Índices 

retiradas do site da Previdência Social e Receita Federal. 

 

3.3 

 

 

Foi encontrada uma diferença no cálculo 

de INSS sobre as férias dos servidores, 

onde, da forma que estava sendo 

distribuída no contracheque, as verbas 

daqueles que optavam pela venda de 10 

(dez) dias das férias, estava sendo feita 

incorretamente, por conta do abono 

pecuniário, onde o Sistema de RH, foi 

configurado para pagar 1/3 constitucional, 

o abono de férias e 1/3 sobre o abono de 

férias, e sobre o abono não incide INSS, 

 

Verificada a irregularidade, foi feita uma 

reunião junto ao Departamento de 

Recursos para reconfigurar o Sistema 

de forma correta, onde recomendamos 

a exclusão desse 1/3 de abono, pois 

para o pagamento de férias, existe 

apenas o 1/3 constitucional e o abono 

de férias, que é o recebimento em 

pecúnia de 10 (dez) dias de férias que 

não serão gozados. 

 

Em 

atendimento 
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por isso o Sistema não estava calculando 

corretamente o desconto de INSS. 

Constatamos também que em algumas 

férias não houve retenção de INSS e IRRF 

sobre o 1/3 constitucional. 

 

Não gerou dano ao erário, 

considerando que o 1/3 do abono 

somado a verba de 1/3 constitucional 

que dava realmente o valor do mesmo, 

ou seja, o valor do 1/3 constitucional 

estava menor do que deveria. 

 

Recomendamos, ainda, que sejam 

verificadas, mensalmente, as férias 

pagas no mês em questão, caso não 

seja possível analisar todas, que sejam 

algumas selecionadas aleatoriamente 

e conferidas, averiguando a 

regularidade dos cálculos, evitando 

danos ao erário pelo recolhimento 

incorreto (a menor) junto a Previdência 

podendo levar o Município a pagar 

esses valores não recolhidos, com 

incidência de juros e multas, devendo 

assim o gestor determinar a correição 

da situação e verificar o possível dano 

e sua quantificação. 

 

 

3.4 

 

Verificamos que os servidores que tiveram 

incidência de IRRF no exercício de 2015, o 

cálculo desse desconto ficou incorreto nos 

meses de janeiro a abril, evidencia-se que 

como a Tabela do Imposto de Renda só foi 

divulgada e passou a viger a partir de abril, 

o mesmo deve ter sido configurado 

incorretamente no Sistema, gerando assim 

uma pequena diferença no cálculo do 

imposto. 

 

 

Recomendamos que o Departamento 

de Recursos Humanos acompanhe 

constantemente as legislações 

pertinentes, Instruções Normativas e 

alterações ocorridas junto a Receita 

Federal e Previdência Social para evitar 

erros capazes de gerar danos ao erário, 

pois esse Imposto cobrado sobre a 

renda e proventos fica retido no 

Município, como receita, devendo o 

gestor adotar as medidas necessárias 

 

Em 

atendimento 
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para verificar a ocorrência e quantificar 

o possível dano causado. 

 

 

3.5 

 

 

Constatamos que alguns servidores 

receberam salário família incorretamente, 

pois quando calcularam o vencimento do 

servidor levaram em conta apenas o 

vencimento básico, onde deveria 

considerar toda a remuneração do mesmo. 

 

 

Recomendamos que se considere toda 

a remuneração do segurado para a 

concessão da cota salário família, 

conforme dispõe a Portaria 

Interministerial anualmente publicados 

pela Receita Federal, onde, a vigente 

deste exercício é a Portaria MF nº 

08/2017. 

 

 

Atendida 

 

3.6 

 

 

No mês de maio do ano de 2015 os 

servidores receberam um aumento de 5% 

(cinco por cento) sobre a remuneração e 

retroativo a janeiro, porém verificamos que 

a diferença de salário apurada 

retroativamente de alguns servidores foi 

calculada incorretamente, recebendo 

estes, um pequeno valor a maior que o 

devido, outros receberam um valor 

especificado como diferença de salário, 

porém em sua pasta funcional não consta 

nenhuma informação sobre a percepção 

de tal verba. 

 

 

Recomendamos que o Departamento 

de Recursos Humanos tenha uma 

maior prudência quando ocorrem 

pagamentos de retroativo, e quando 

houver diferença de salário paga sem a 

ocorrência de aumentos e/ou reajustes 

especificados em ato normativo, que 

este seja especificado em Declaração 

própria do RH, detalhando o motivo da 

ocorrência para que não ocorra 

interpretação inadequada à percepção 

do mesmo. 

 

 

Em 

atendimento 

 

3.7 

 

Constatamos que em alguns cálculos de 

horas extras não foi considerado o valor da 

insalubridade, sendo que, se o servidor 

recebe tal benefício é por que trabalha em 

ambientes considerados insalubres, 

devendo assim para o computo das horas 

 

Recomendamos que para o cálculo das 

horas extras se considere todos os 

valores percebidos pelo servidor, não 

apenas o salário base, mas incluído 

neste as demais verbas como 

insalubridade, periculosidade e outro 

direito adquirido. 

 

Em 

atendimento 
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extras trabalhadas no mesmo ambiente 

“insalubre” também incidir tal valor. 

Averiguamos ainda, que alguns servidores 

recebem a mesma quantidade de horas 

extras constantemente, o que pode 

evidenciar uma possível “remuneração 

extra” na contramão do que dispõe o art. 

94 da LC nº 001/2008, porém, temos que 

ressaltar para a impossibilidade de 

conferência e acompanhamento de tais 

verbas, considerando que a solicitação de 

horas extras trabalhadas não ficam dentro 

das pastas funcionais dos servidores. 

 

Recomendamos ainda, que os 

Secretários Municipais acompanhem 

as horas extras executadas por cada 

servidor da sua pasta, pois para a 

realização destas é necessária prévia 

autorização por parte do Secretário 

para sua execução nos termos do §3º 

do art. 89 da LC 001/2008. 

 

Por fim, diante da fragilidade do 

acompanhamento da execução e 

concessão das horas extraordinárias, 

sugerimos a elaboração de instrução 

normativa no Sistema de Recursos 

Humanos – SRH, procedimentando os 

atos para sua concessão e 

acompanhamento. 

 

 

3.8 

 

 

Evidenciamos que a servidora Cecília Felix 

Cordeiro Cao recebeu indevidamente um 

valor de R$ 1.330,55 (um mil, trezentos e 

trinta reais e cinquenta e cinco centavos) 

sobre o salário de férias no mês de 

dezembro de 2016, descrito em seu 

contracheque como Salário Férias, porém 

não foi possível identificar do que se trata 

este valor, considerando que na folha geral 

(01) o vencimento está completo, 

evidenciando uma irregularidade no 

pagamento. 

 

 

Recomendamos que seja averiguado 

se a servidora em questão recebeu 

este valor equivocadamente, ou caso 

esteja correto que seja explicado pelo 

Departamento de Recursos Humanos 

do que se trata a percepção desse 

valor. Sendo que, se comprovada a 

irregularidade no pagamento, deve ser 

restituído ao erário o valor recebido a 

maior. 

Advertimos ainda, que seja observado 

pelo Departamento de Recursos 

Humanos para outros servidores que 

receberam férias no mesmo mês e ano, 

e que não foram analisados por esta 

Auditora e que também puderam ter 

percebido algum valor incorretamente, 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 56 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

devendo este ser devolvido, conforme 

recomendação anterior. 

 

 

 

d) Relatório Final de Auditoria 01/2017 

O relatório final de auditoria, dispõe sobre os achados relativos a pessoal 

admitido mediante concurso público e contratação temporária por excepcional 

interesse público. Onde esses achados, seguidos de suas recomendações e a 

situação atual que se encontra cada constatação, estão descritos a seguir: 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1. DOS CARGOS 

 

Os cargos existentes do Município de Itarana estão dispostos nas Leis Municipais nº 813/2008, 

814/2008, 861/2009, 1045/2013 e Lei Complementar nº 02/2008. Desta forma, foi solicitada ao 

Departamento de Recursos Humanos a quantidade de cargos e vagas remanescentes de cada norma, 

através do Memorando UCCI                 nº 009/2017, porém, confrontando as Leis existentes e 

disponibilizadas no sítio municipal com as informações enviadas junto ao memorando, foi possível 

identificar algumas divergências e impropriedades no decorrer da Auditoria. 

 

▪ Dos cargos que não existem 

 

1.1 

 

Verifiquei que existem servidores 

nomeados em cargos que já não existem 

mais na estrutura de cargos do Município, 

como os dispostos abaixo: 

 

• Escriturário; 

• Auxiliar de Escritório; 

• Pedreiro; 

• Eletricista; 

• Servente; 

• Braçal; 

 

Recomenda-se fazer o Enquadramento 

dos servidores efetivos, ocupantes de 

cargos que não existem mais na 

estrutura de cargos do Município, 

devendo o Prefeito Municipal nomear 

uma comissão de enquadramento, 

observando o disposto nos artigos 44 a 

50 da Lei Municipal nº 813/2008 e da 

Lei Municipal nº 814/2008. 

 

Deve-se observar também o disposto 

nas Leis Municipais citadas no item 4.2, 

 

Em 

atendimento 
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• Operador de Estação de tratamento de 

água; 

• Agente Fiscal; 

• Motorista II; 

• Professor. 

 

onde dispõe sobre alguns dos cargos 

que foram extintos e sua correlação na 

nova estrutura municipal. 

 

Lei nº 813/2008 

Art. 44 Os servidores ocupantes dos 

cargos de provimento efetivo da 

Prefeitura Municipal serão 

enquadrados nos cargos previstos no 

Anexo I, desta Lei, cujas atribuições 

sejam da mesma natureza, mesmo 

grau de dificuldade e 

responsabilidade dos cargos que 

estiverem ocupando na data de 

vigência desta Lei, observadas as 

disposições deste Capítulo. 

  

§1° O servidor enquadrado ocupará o 

padrão de vencimento de acordo com 

o tempo de efetivo exercício na 

Prefeitura Municipal, sendo que para 

cada 04 (quatro) anos de efetivo 

exercício do servidor corresponderá 

um padrão a ser avançado dentro da 

faixa de vencimento do novo cargo. 

  

§2° Ficam assegurados, a título de 

vantagem residual, os valores 

excedentes que componham os 

vencimentos do servidor, não 

podendo esta ser computada ou servir 

como base para concessão de futuras 

vantagens. 

  

§3° Nenhum servidor será 

enquadrado com base em cargo que 

ocupa em desvio de função ou a título 

de substituição. 
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§4° Os servidores efetivos em desvio 

de função que passaram a executar 

atividades diferentes das do cargo 

para o qual foram concursados, 

deverão retornar ao exercício das 

atribuições relativas aos cargos que 

ocupavam anteriormente à ocorrência 

do desvio. 

  

Art. 45 Fica vedada a concessão de 

qualquer gratificação, adicional ou 

vantagem que não esteja 

expressamente prevista nessa Lei, no 

Estatuto dos Servidores do Poder 

Executivo, Autarquias e Fundações 

Públicas Municipais ou no Estatuto do 

Magistério no que lhe for específico. 

  

Art. 46 O Prefeito Municipal 

designará Comissão de 

Enquadramento constituída por 05 

(cinco) membros, presidida pelo 

Secretário Municipal de 

Administração e Finanças, 01 (um) 

Advogado da Assessoria Jurídica, 

01(um) representante do órgão de 

Recursos Humanos da Prefeitura e 02 

(dois) representantes dos servidores. 

  

Art. 47 Caberá à Comissão de 

Enquadramento: 

  

I - elaborar normas de 

enquadramento e submetê-las à 

aprovação do Prefeito Municipal, que 

poderá revisá-las; 

  

II - elaborar as propostas de atos 

coletivos de enquadramento e 
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encaminhá-las ao Prefeito Municipal , 

que poderá revisá-las; 

  

§1° Para cumprir o disposto no Inciso 

II deste Artigo, a Comissão de 

Enquadramento se valerá dos 

assentamentos funcionais dos 

servidores e de informações colhidas 

junto às chefias dos órgãos onde 

estejam lotados. 

  

§2° Os atos coletivos de 

enquadramento serão baixados 

através de decreto sob a forma de 

listas nominais, pelo Prefeito 

Municipal, até 120 (cento e vinte) dias 

após a data de publicação desta Lei, 

de acordo com o disposto neste 

capítulo. 

  

Art. 48 Do enquadramento não 

poderá resultar redução de 

vencimentos, ressalvadas as 

hipóteses previstas no Art. 37, Inciso 

XV da Constituição Federal. 

  

Art. 49 No processo de 

enquadramento serão considerados 

os seguintes fatores: 

  

I - nomenclatura e atribuições do 

cargo que ocupa; 

  

II - nível de vencimento dos cargos; 

  

III - experiência específica no cargo; 

  

IV - grau de escolaridade exigido para 

o exercício do cargo; 
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V - habilitação legal para o exercício 

de profissão regulamentada. 

  

Parágrafo único - Os servidores que 

não satisfizerem os requisitos dos 

Incisos IV e V deste artigo, serão 

mantidos nos cargos que ocupam, 

constando do Quadro Suplementar. 

  

Art. 50 O servidor que entender que 

seu enquadramento tenha sido feito 

em desacordo com as normas desta 

Lei poderá, no prazo de até 10 (dez) 

dias, a contar da data de publicação 

das listas nominais de 

enquadramento, dirigir ao Prefeito 

Municipal petição de revisão de 

enquadramento, devidamente 

fundamentada e protocolada. 

  

§1° O Prefeito Municipal, após 

consulta à Comissão de 

Enquadramento a que se refere o Art. 

61 desta Lei, deverá decidir sobre o 

requerido, nos 20 (vinte) dias úteis 

que se sucederem à data de 

recebimento da petição, ao fim dos 

quais será dada ao servidor ciência do 

despacho. 

  

§2° Em caso de indeferimento do 

pedido, a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças dará ao 

servidor conhecimento dos motivos 

do indeferimento, bem como, 

solicitará sua assinatura no 

documento a ele pertinente. 

  

§3° Sendo o pedido deferido, a 

ementa da decisão do Prefeito deverá 
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ser publicada até 10 (dez) dias a 

contar do término do prazo fixado no 

§1o deste artigo e os efeitos 

financeiros decorrentes da revisão do 

enquadramento serão retroativos à 

data de publicação das listas 

nominais de enquadramento. 

 

▪ Da quantidade de vagas por cargo 

 

1.2 

 

Foi possível analisar que existem alguns 

cargos com mais servidores ocupantes do 

que a quantidade de vagas existentes. 

Como ocorre no caso do cargo de 

mecânico e professor. 

 

• Do cargo de mecânico, conforme a 

Lei Municipal nº 813/2008, constam 

apenas 02 (duas) vagas, mas há 03 (três) 

servidores lotados na SMTOSU ocupando 

tal cargo. 

 

• Dos cargos do magistério, de 

acordo com a Lei Complementar Municipal 

nº 02/2008, temos: 

o Professor A-PA – 34 (trinta e 

quatro) vagas; 

o Professor B-PB – 20 (vinte) vagas; 

o Professor Pedagogo – PP – 14 

(quatorze) vagas. 

 

Ao analisar a listagem de servidores por 

cargo (retirada do sistema informatizado 

do RH da E&L Produções de Software 

LTDA), constam 97 (noventa e sete) 

servidores ocupantes de cargos do 

magistério como: Administrador Escolar, 

 

Recomendo a rescisão contratual do 

servidor contratado temporariamente 

para o cargo de mecânico, 

considerando não existir mais vagas 

para tal cargo, ou, conforme haja 

necessidade de mais um mecânico, 

que seja alterada na lei a quantidade de 

vagas para o mesmo. Da mesma forma 

deve ocorrer com os profissionais do 

magistério, que estão contratados além 

da quantidade de vagas, não há base 

legal para formulação e divulgação de 

um edital de processo seletivo para 

contratar temporariamente 

profissionais da educação além da 

quantidade de vagas descritas na Lei 

Complementar nº 02/2008. Deve ainda, 

o Departamento de Recursos 

Humanos, quando for fazer a inserção 

do servidor, especificar o cargo 

correspondente à Lei de criação, 

considerando que da forma que foi feita 

dificultou nossa análise conclusiva 

neste ponto. Foi possível verificar que 

há uma deficiência no controle de 

lotação/localização de pessoal 

potencializando a ocorrência de erros 

 

Em 

atendimento 
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Coordenador de Turno, Professor 

Contratado, Professor CLT, Professor 

Pedagogo PP, Professor A-PA, Professor 

B-PB e Professor, desta forma não foi 

possível verificar quais dos cargos estão 

ultrapassando a quantidade. Pois, como 

existem apenas 68 (sessenta e oito) 

cargos de profissionais do magistério, 

sendo estes subdivididos em Professor A-

PA, Professor B-PB e Professor Pedagogo 

PP, não se pode ter mais contratados e/ou 

admitidos que a quantidade de vagas 

existentes ou em cargos que não existem. 

 

em relação aos nomeados/contratados 

e a real disponibilidade de cargos 

vagos para o que recomendo a 

elaboração pelo Departamento de 

Recursos Humanos de 

lotacionogramas, por Secretaria. O 

lotacionograma é o organograma que 

tem por objetivo fornecer uma visão 

exata da disposição dos recursos 

humanos na organização, facilitando a 

coordenação alocação destes pelos 

diversos órgãos e favorecendo 

possíveis trabalhos de remanejamento 

ou de reorganização. Devem ser 

atualizados sempre que ocorrerem 

alterações estruturais em um órgão ou 

mudança no quadro de pessoal.  

 

Recomendo também, que seja 

observado o disposto nas Leis 

Municipais que relaciona o cargo 

existente e sua quantidade de vagas, 

para que assim não contrate servidores 

além da quantidade existente. 

 

2. DAS PASTAS FUNCIONAIS 

▪ Da ordem cronológica  

 

2.1 

 

Ao analisar as pastas funcionais dos 

servidores, verifiquei que muitas delas não 

seguem uma ordem cronológica de 

acontecimentos, dificultando a análise da 

vida funcional dos servidores. 

 

 

Recomendo que os registros nas 

pastas funcionais dos servidores, 

obedeçam a uma rigorosa sequência 

cronológica dos fatos de forma que se 

torne mais fácil e objetiva a localização 

dos registros tendo a pesquisa, como 

referência, a data do fato. 

 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 63 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

▪ Dos documentos pessoais dos servidores 

 

2.2 

 

 

Verifiquei que em muitas das pastas 

funcionais dos servidores públicos, 

principalmente os contratados celetistas e 

nomeados para exercerem cargos 

comissionados, não constam todos os 

documentos necessários para 

admissão/nomeação. 

Foi analisado também, que em muitas 

pastas constam cópias de documentos, 

como, atestados e declarações que 

deveriam ser originais e cópias de 

documentação repetidas. 

 

 

Foi recomendado que o Departamento 

de Recursos Humanos realizasse a 

atualização e complementação dos 

dados dos servidores públicos, assim, 

conforme a necessidade também da 

implantação do e-Social, que necessita 

que todos os dados dos servidores 

estejam atualizados. Foi baixado o 

Decreto         nº 944/2017 para o censo 

de recadastramento funcional de todos 

os servidores públicos municipais, 

diante disso advirto para que ao ser 

atualizada a pasta funcional dos 

servidores, sejam verificadas quais 

cópias de documentações 

(duplicadas) não são necessárias 

continuarem dentro da pasta evitando-

se, assim, o acúmulo desnecessário de 

documentos. 

 

Recomendo ainda neste ponto, que ao 

ser nomeado e/ou contratado novo 

servidor sejam observadas as 

disposições das Instruções Normativas 

SHR nº 01/2015, 02/2015 e 03/2015, 

que dispõem sobre admissão de 

pessoal mediante concurso, contrato 

temporário e/ou nomeação de cargos 

comissionados e/ou função gratificada, 

evitando assim divergências e 

ausências de documentos obrigatórios 

para tais contratações/nomeações. 

 

 

Atendida 
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Quanto aos documentos originais 

ausentes, foi justificado pelo 

Departamento de Recursos Humanos 

que os documentos, declarações e/ou 

atestados de saúde ocupacional 

originais de alguns servidores 

nomeados no concurso de 2012, foram 

encaminhados ao Tribunal de Contas 

do Estado de Espírito Santo, conforme 

determinação da Instrução Normativa 

TC nº 038/2016 sobre Atos de Pessoal. 

 

▪ Dos consignados dos servidores 

 

2.3 

 

Os servidores públicos ao realizarem 

consignados com as Instituições 

Financeiras, assinam um contrato e uma 

autorização de retenção desse consignado 

na sua remuneração mensal, porém ao 

analisar as pastas funcionais de alguns 

servidores que possuem empréstimos 

bancários a título de consignados, não foi 

identificada na mesma esse contrato e 

autorização. 

 

 

Recomendo que sempre que o servidor 

efetuar consignados, como boa prática, 

seja juntada à pasta funcional do 

mesmo a documentação 

comprobatória (contrato com banco, 

autorização de retenção, e outros 

julgados necessários), e, ao ser 

lançado no sistema “E&L Recursos 

Humanos e Folha de Pagamento”, seja 

discriminado a quantidade de parcelas 

no contracheque do servidor, 

considerando que em algumas fichas 

financeiras dos servidores, não foi 

identificado. 

 

 

Atendida 

▪ Da declaração de bens 

 

2.4 

 

 

Verifiquei que apenas os Secretários, ao 

serem exonerados em 2016, 

apresentaram Declaração de Bens, 

observando apenas a Lei Orgânica 

Municipal nº 676/2002. Porém, a Lei 

 

Recomendo, conforme já alertado ao 

Gestor na Recomendação nº 05/2016 

(encerramento de mandato), que de 

acordo com a Lei Federal nº 

8.429/1992 (Lei de Improbidade 

 

Em 

atendimento 
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Federal nº 8.429/1992, que trata das 

sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional e dá outras 

providências, dispõe que todos os 

agentes públicos devem declarar seus 

bens no ato da posse, sendo esta, 

atualizada anualmente e na data em que o 

agente público deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função.  

 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 

676/2002 

Art. 89 Os auxiliares do Prefeito serão 

nomeados em comissão e farão 

declaração pública de bens, no ato de 

posse e no término do exercício do cargo. 

 

LEI FEDERAL Nº 8429/1992 

Art. 13. A posse e o exercício de agente 

público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e 

valores que compõem o seu patrimônio 

privado, a fim de ser arquivada no serviço 

de pessoal competente.  

        §1° A declaração compreenderá 

imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações, e qualquer outra espécie 

de bens e valores patrimoniais, localizado 

no País ou no exterior, e, quando for o 

caso, abrangerá os bens e valores 

patrimoniais do cônjuge ou companheiro, 

dos filhos e de outras pessoas que vivam 

sob a dependência econômica do 

declarante, excluídos apenas os objetos 

e utensílios de uso doméstico. 

Administrativa), o Departamento de 

Recursos Humanos comunique, 

formalmente, a todos os agentes 

públicos, assim considerados todos 

aqueles que exercem, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, 

por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função, que disponibilizem 

a declaração de bens atualizando-a 

anualmente conforme art. 13 da 

referida Lei, bem como seja incluído tal 

procedimento nas Instruções 

Normativas do Sistema de Recursos 

Humanos – SRH nºs nº 01/2015, 

02/2015 e 03/2015, que dispõem sobre 

admissão de pessoal mediante 

concurso, contrato temporário e/ou 

nomeação de cargos comissionados 

e/ou função gratificada. 
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        §2º A declaração de bens será 

anualmente atualizada e na data em que 

o agente público deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função. 

        §3º Será punido com a pena de 

demissão, a bem do serviço público, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, o 

agente público que se recusar a prestar 

declaração dos bens, dentro do prazo 

determinado, ou que a prestar falsa. 

        §4º O declarante, a seu critério, 

poderá entregar cópia da declaração 

anual de bens apresentada à Delegacia 

da Receita Federal na conformidade da 

legislação do Imposto sobre a Renda e 

proventos de qualquer natureza, com as 

necessárias atualizações, para suprir a 

exigência contida no caput e no §2° deste 

artigo. 

 

3. DAS FICHAS FINANCEIRAS 

▪ Da Previdência Social (INSS) 

 

3.1 

 

 

Achado I: 

No ano de 2013, o teto do INSS era de R$ 

457,49 (quatrocentos e cinquenta e sete 

reais e quarenta e nove centavos), porém 

foi configurado no sistema o teto de R$ 

457,27 (quatrocentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e sete centavos), desta forma 

os salários e/ou subsídios que eram iguais 

ou superiores a R$ 4.159,00 (quatro mil, 

cento e cinquenta e nove reais) foram 

descontados R$ 0,22 (vinte e dois 

centavos) a menos que deveria. No ano de 

2014, aconteceu o mesmo erro, o teto ficou 

R$ 0,01 (um centavo) a menor. 

 

Recomendo, em relação aos referidos 

itens I, II e III, onde se constatou 

recolhimentos a menor das verbas 

previdenciárias nas situações em 

comento, que o Departamento de 

Recursos Humanos apure os valores 

das diferenças percebidas a maior 

pelos respectivos agentes, em razão do 

erro apontado nos recolhimentos 

previdenciários e, de posse de tal valor: 

 

1) Providencie a reposição ao erário na 

forma do §1º do art. 71 da LC nº 

001/2008: 

 

 

Em 

atendimento 
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Em janeiro de 2017, o desconto de INSS 

sobre o subsídio do Prefeito e da Vice-

Prefeita, foram calculados incorretamente, 

e descontados abaixo do teto de         R$ 

608,44 (seiscentos e oito reais e quarenta 

e quatro centavos). 

Conforme memorando expedido pela Sra. 

Bruna Gabrecht Castiglioni - atual 

responsável pelo Departamento de 

Recursos Humanos, em resposta as 

diferenças apuradas e questionadas 

através do processo nº 4853/2017 

(Memorando UCCI nº 017/2017), a mesma 

informou a esta Unidade que de acordo 

com a diferença apurada em 2013 e 2014, 

não é de competência da mesma 

responder, considerando que é de 

atribuição da empresa E&L Produções de 

Software a inserção dos dados 

diretamente no sistema informatizado de 

folha de pagamento, sendo esta, apenas 

conferida pelo coordenador do 

Departamento, que na época não era ela. 

Dentro do mesmo processo demonstra 

que a configuração deste ano de 2017 está 

correta e não se sabe qual motivo gerou 

erro no cálculo do INSS sobre o subsídio 

do Prefeito e da Vice Prefeita. Informa, 

ainda, que atualmente o Departamento de 

Recursos Humanos está sem um 

Coordenador/Diretor de Departamento que 

seria responsável por essas alterações, 

configurações e/ou conferições. 

 

Achado II: 

Art. 71 As reposições e indenizações 

ao Erário poderão ser descontadas 

em parcelas mensais não excedentes 

a 20% (vinte por cento) da 

remuneração ou dos proventos do 

servidor, em valores atualizados. 

  

§1º Quando constatado pagamento 

indevido ao servidor por erro no 

processamento da folha, a reposição 

ao Erário será feita em uma única 

parcela, no mês subsequente. 

 

2) Promova as retificações na GFIP 

(Guia de Recolhimento de FGTS e de 

Informações à Previdência Social) dos 

meses apurados. 

 

3) Havendo incidência de juros e 

multas, estes deverão ser suportados 

pelo erário com consequente apuração 

de responsabilidade para fins de 

ressarcimento. 
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Do INSS sobre as férias, em 2017, apurei 

o pagamento incorreto das verbas de 

férias ocorrido entre janeiro/2017 a 

junho/2017. Quando o servidor optava por 

receber 1/3 (um terço) das suas férias em 

espécie (art. 106, §4º da LC nº 001/2008), 

o pagamento deveria ser: 1) do adicional 

de 1/3 (um terço) de férias (art. 101 da LC 

nº 001/2008) e 2) do abono de férias. No 

entanto, efetuou-se o pagamento: 1) do 

adicional de 1/3 (um terço) de férias (art. 

101 da LC nº 001/2008), 2) do abono de 

férias e 3) de 1/3 (um terço) sobre o abono 

de férias, sendo este último (item 3), 

injustificado. 

 

Exemplo 1: Pagamento INcorreto: 

Remuneração do período de férias: R$ 

900,00 

Adicional de 1/3 (art. 101, LC nº 001/2008): 

R$ 200,00  

Abono de férias (10 dias em espécie): R$ 

300,00 

1/3 (um terço) sobre o abono de férias: R$ 

100,00 

INSS sobre remuneração e adicional de 

1/3 de férias: 8% (oito por cento). 

R$ 900,00 + R$ 200,00 x 8% = R$ 88,00 

(INSS a recolher). 

 

Exemplo 2: Pagamento correto (artigos 

101 e 106, §4º da LC nº 001/2008): 

Remuneração do período de férias: R$ 

900,00 

Adicional de 1/3: R$ 300,00 
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Abono de férias (10 dias em espécie): R$ 

300,00 

INSS sobre remuneração e adicional de 

1/3 de férias: 8% (oito por cento). 

R$ 900,00 + R$ 300,00 x 8% = R$ 96,00 

(INSS a recolher). 

 

Verifica-se nos exemplos (com valores 

hipotéticos), uma variação para menor de 

R$ 8,00 (oito reais) no recolhimento da 

verba previdenciária (verba previdenciária 

não incide sobre o abono recebido em 

pecúnia). Situação evidenciada 

(recolhimento a menor) nos recolhimentos 

previdenciários ocorridos nos gozos de 

férias com recebimento de 10 (dez) dias 

em espécie no período referenciado de 

janeiro/2017 a junho/2017. 

 

Achado III: 

Verificou-se desta forma, que ocorreram 

descontos de INSS a menor de março a 

outubro de 2017 sobre a remuneração do 

servidor Fernando Scárdua Binda, onde o 

desconto estava incidindo apenas no 

vencimento base, não incluindo o valor de 

gratificação, foi informado ao RH sobre o 

assunto, que regularizou a partir do mês de 

novembro. 

 

▪ Do Salário Família 

 

3.2 

 

O pagamento do salário família está 

regulamentado pela Lei Federal nº 

8.213/1991 em seu art. 65 e pela Instrução 

 

Recomendo que sejam consideradas 

todas as verbas remuneratórias para o 

cálculo do direito ao recebimento do 

salário família, sendo descontado 

 

Atendida 
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Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro 

de 2009, no art. 84.  

 

LEI Nº 8.213/1991 

Art. 65.  O salário-família será devido, 

mensalmente, ao segurado empregado, 

inclusive o doméstico, e ao segurado 

trabalhador avulso, na proporção do 

respectivo número de filhos ou 

equiparados nos termos do §2o do art. 16 

desta Lei, observado o disposto no art. 

66.   

 

IN RFB Nº 971/2009 

Art. 84. As cotas do salário-família, de 

que tratam os arts. 65 e 66 da Lei 

nº 8.213, de 1991, serão pagas ao(à) 

segurado(a) junto com o salário mensal 

ou com o último pagamento relativo ao 

mês, quando esse não for mensal: 

I - pela empresa, ao(a) segurado(a) 

empregado(a) em atividade, juntamente 

com sua remuneração, inclusive as 

correspondentes aos meses da licença-

maternidade e a parcela correspondente 

aos primeiros 15 (quinze) dias do 

afastamento do trabalho por motivo de 

doença; 

II - pelo sindicato, mediante convênio, ao 

trabalhador avulso não-portuário; 

III - pelo OGMO ou pelo sindicato, 

mediante convênio, ao trabalhador 

avulso portuário; 

IV - pelo INSS, ao segurado empregado 

e trabalhador avulso em gozo de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-

doença, inclusive no mês da cessação do 

benefício. 

apenas o 13º (décimo terceiro) salário 

e o adicional de 1/3 (um terço) de férias 

constitucional e, que o responsável 

pelo Departamento, confira as tabelas 

disponibilizadas pelas Portarias 

Interministerial MTPS/MF divulgadas 

anualmente, com os valores 

informados no sistema informatizado 

de folha de pagamento. 

Recomendo ainda, que seja 

observado os documentos necessários 

dos dependentes para percepção do 

salário família como: certidão de 

nascimento, cartão de vacina e 

declaração escolar. 
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§1º O ressarcimento do valor pago a 

título de salário-família se dará por meio 

de reembolso. 

§2º A empresa e o sindicato deverão 

conservar em seu poder, à disposição da 

RFB, pelo prazo decadencial previsto na 

legislação tributária, toda a 

documentação relativa ao pagamento do 

salário-família. 

§3º Não integram a remuneração, para 

fins de percepção de salário-família: 

I - o décimo terceiro salário; 

II - o adicional de 1/3 (um terço) de férias, 

previsto no inciso XVII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

§4º A cota de salário-família é devida 

proporcionalmente aos dias trabalhados 

quando da admissão e da demissão do 

segurado empregado no decurso do mês. 

§5º A cota de salário-família será paga 

integralmente: 

I - no mês do nascimento, da adoção ou 

da designação de tutela, se apresentada 

a documentação necessária para o seu 

recebimento no decurso do mês; 

II - no mês em que o segurado apresentar 

a documentação necessária, quando 

extemporânea; 

III - no mês em que o filho ou o 

equiparado completar 14 (quatorze) 

anos; 

IV - no mês em que ocorrer o óbito do filho 

ou do equiparado; 

V - no mês em que ocorrer a cessação da 

invalidez do filho ou do equiparado; 

VI - no mês de afastamento do segurado, 

para fins de gozo do benefício por 

incapacidade; 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 72 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

VII - no mês de cessação do benefício por 

incapacidade caso em que a cota de 

salário-família será paga pelo INSS; e 

VIII - ao trabalhador avulso, 

independente do número de dias 

trabalhados no mês. 

Desta forma, verifiquei que o salário 

família só é devido aos servidores cuja 

remuneração total não exceda o disposto 

na tabela anterior (II), exceto para o 

cômputo dessa remuneração o 13º 

(décimo terceiro) salário e o adicional de 

1/3 (um terço) de férias constitucional. 

 

Porém foi constatado que alguns 

servidores estavam percebendo salário 

família com remuneração superior ao 

disposto na tabela, nos anos de 2013 a 

2017. Deste modo, foi comunicado 

verbalmente ao Departamento de 

Recursos Humanos para alteração, onde o 

mesmo justificou que as demais verbas, 

além do salário base, recebidas pelo 

servidor não estavam entrando no cálculo. 

 

▪ Do Imposto de Renda 

 

3.3 

 

No exercício de 2015, a tabela de base 

para os cálculos de Imposto de Renda só 

foi divulgada em abril, portanto o mês de 

março deveria ter como base a tabela do 

ano calendário de 2014, o que não 

ocorreu, porém não foi encontrado o 

parâmetro para o cálculo do IR de janeiro 

a abril do ano de 2015, efetuado. 

 

 

Recomendo que seja observado o 

disposto nas tabelas anualmente 

publicadas pela Receita Federal para a 

incidência do Imposto de Renda – 

Pessoa Física. 

 

 

Em 

atendimento 
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3.4 Ao analisar as fichas financeiras dos 

servidores, verifiquei que o imposto de 

renda estava sendo calculado sobre a 

totalidade da remuneração do servidor no 

mês de rescisão/exoneração, porém de 

acordo com a Lei nº 8.212/1991, em seu 

art. 28, § 9º, inciso d, e Instrução 

Normativa RFB nº 1500/2014, em seu art. 

62 as férias (não gozadas) pagas na 

rescisão, consideradas indenizatórias, não 

tem incidência de INSS e IRRF. 

 

Lei nº 8212/1991 

Art. 28. Entende-se por salário-de-

contribuição: 

(...) 

§9º Não integram o salário-de-

contribuição para os fins desta Lei, 

exclusivamente:  

(...) 

d) as importâncias recebidas a título de 

férias indenizadas e respectivo adicional 

constitucional, inclusive o valor 

correspondente à dobra da remuneração 

de férias de que trata o art. 137 da 

Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;  

 

IN RFB Nº 1500/2014 

Art. 62. Estão dispensados da retenção 

do IRRF e da tributação na DAA os 

rendimentos de que tratam os atos 

declaratórios emitidos pelo Procurador-

Geral da Fazenda Nacional com base no 

art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

2002, desde que observados os termos 

dos respectivos atos declaratórios, tais 

como os recebidos a título de: 

(...) 

Recomendo que na rescisão contratual 

e/ou exoneração de servidores não 

incida imposto de renda sobre as férias 

integrais/proporcionais e/ou 1/3 (um 

terço) constitucional, que não foram 

gozadas e consideradas verbas 

indenizatórias. 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 74 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

V - férias não gozadas por necessidade 

do serviço, pagas a servidor público em 

pecúnia (Ato Declaratório PGFN nº 4, de 

12 de agosto de 2002); 

(...) 

VIII - férias proporcionais convertidas em 

pecúnia (Ato Declaratório PGFN nº 5, de 

16 de novembro de 2006); 

IX - abono pecuniário de férias de que 

trata o art. 143 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943 (Ato Declaratório PGFN nº 6, de 16 

de novembro de 2006); 

X - férias em dobro ao empregado na 

rescisão contratual (Ato Declaratório 

PGFN nº 14, de 2 de dezembro de 2008); 

XI - adicional de 1/3 (um terço) previsto 

no inciso XVII do art. 7º da Constituição 

Federal, quando agregado a pagamento 

de férias - simples ou proporcionais - 

vencidas e não gozadas, convertidas em 

pecúnia, em razão de rescisão do 

contrato de trabalho (Ato Declaratório 

PGFN nº 6, de 1º de dezembro de 2008); 

(...) 

§1º O disposto no caput aplica-se aos 

valores convertidos em pecúnia de férias 

integrais ou proporcionais, e de seu terço 

constitucional, no momento da extinção 

do contrato de trabalho, seja por rescisão, 

aposentadoria ou exoneração, por 

necessidade do serviço ou por 

conveniência do servidor ou empregado. 

 

 

3.5 

 

 

Foi detectada a ausência de certidão de 

nascimento de dependente para redução 

 

Recomendo que seja anexada na pasta 

funcional de cada servidor a certidão de 

nascimento do dependente para 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 75 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

no cálculo do imposto de renda do servidor 

em várias pastas funcionais. 

 

redução no cálculo do imposto de 

renda. 

 

▪ Dos consignados 

 

3.6 

 

Verifiquei que existem retenções de 

consignados em folha de pagamentos 

acima do limite de 30% (trinta por cento), 

sendo que o cálculo dessa margem 

consignável deve ser realizado levando em 

conta os valores fixos recebidos pelo 

servidor, não podendo ser atribuída à 

mesma as verbas de caráter transitório. 

 

 

Recomendo que o Departamento de 

Recursos Humanos, ao informar, 

através de documento próprio do 

mesmo, a margem consignável de 

apenas 30% dos vencimentos fixos dos 

servidores, para que não haja 

comprometimento além, podendo a 

retenção a maior prejudicar o sustento 

do servidor, desprestigiando o princípio 

da dignidade da pessoa humana, da 

razoabilidade e do mínimo existencial, 

conforme dispõe a Constituição 

Federal.  

 

 

Atendida 

▪ Das diferenças de salário 

 

3.7 

 

Verifiquei que há em algumas fichas 

financeiras um valor de diferença de 

salário e/ou complementação de salário 

pago a alguns servidores, sem registro de 

justificativas dentro das pastas funcionais, 

fato que não permitiu a análise desta 

Auditora. 

 

 

Recomendo que quando do pagamento 

ou desconto de qualquer valor do 

servidor, não sendo este seu 

vencimento e gratificações/adicionais 

por tempo de serviço, que este seja 

justificado e especificado por 

Declaração própria do Departamento 

de RH. 

 

 

Em 

atendimento 

▪ Do décimo terceiro salário 

 

3.8 

 

Verifiquei que o valor do 13º (décimo 

terceiro) salário não está sendo calculado 

corretamente, sendo seu pagamento 

correspondente apenas aos valores fixos 

 

Recomendo que o valor do 13º (décimo 

terceiro) salário seja pago 

proporcionalmente a toda a 

remuneração percebida pelo servidor 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 76 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

recebidos pelo servidor, não sendo feita a 

complementação do mesmo em dezembro 

de cada exercício e em alguns casos está 

sendo pago sobre toda a remuneração 

inclusive a variável que pode não ser 

recebida durante todo o ano.  

 

durante o ano. Como essa gratificação 

natalina é paga no mês de aniversário 

do servidor, não tendo como o 

Departamento de Recursos Humanos 

fazê-lo correspondente a todo o 

exercício, recomenda-se que a 

diferença de 13º (décimo terceiro) 

salário referente a remuneração 

variável percebida pelo servidor, seja 

paga em dezembro do mesmo 

exercício. Vale ressaltar para a 

importância da implementação das 

provisões no sistema de Recursos 

Humanos, onde provisionará os valores 

referentes ao 13º (décimo terceiro) 

devido e férias, podendo facilitar a 

administração no cálculo de valores 

que utilizará para custear a despesa 

com pessoal. 

 

 

 

3.9 

 

 

Verifiquei que alguns dos servidores 

contratados temporariamente através das 

Leis Municipais nº 840/2008 e 856/2008, 

receberam a gratificação natalina em 02 

(duas) parcelas. Porém, de forma 

incorreta, onde estava sendo pago a 1ª 

(primeira) parcela no mês de aniversário, 

proporcional aos meses trabalhados e a 2ª 

(segunda) parcela em dezembro, 

proporcional ao restante dos meses do 

ano. Foi possível, averiguar ainda, que 

alguns servidores ficaram sem receber a 

gratificação natalina e/ou parte da 

 

Recomendo que o 13º (décimo terceiro) 

salário, seja pago integral e/ou 

proporcional (para contratos 

temporários que não se inicia até o dia 

15 (quinze) de janeiro) a todos os 

servidores no mês de aniversário, 

conforme autoriza a Lei Municipal nº 

922/2010.  

Recomendo ainda, que seja realizado o 

pagamento proporcional da gratificação 

natalina dos servidores abaixo 

relacionados que ficaram sem perceber 

o mesmo, e que seja verificado se 

existem outros servidores na mesma 

 

Em 

atendimento 
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gratificação proporcional aos meses 

trabalhados em anos anteriores. 

 

situação, considerando que o 13º 

(décimo terceiro) salário é um direito 

constitucional de todos os servidores. 

 

• Delourdes Bernadette Loss 

Bullerjhann – R$ 338,71 (referente 

ao ano de 2016; 

• Jussara Bento de Lis Piacentini – 

R$ 423,40 (referente ao ano de 

2016); 

• Ademir Antônio Caetano – R$ 

1.020,67 (referente ao ano de 

2016); 

• Valquíria Grígio Chiabai – R$ 

198,11 (referente ao ano de 2015); 

• Vanessa Arrivabene Martinelli – R$ 

750,00 (referente ao ano de 2015); 

 

 

Advirto também, para as rescisões e/ou 

exonerações de servidores neste ano 

de 2017, que receberam apenas parte 

do 13º salário, para que o pagamento 

do restante proporcional aos meses 

trabalhados seja realizado até o dia 20 

de dezembro. 

 

 

3.10 

 

Foi possível analisar que em alguns casos 

o desconto de INSS e IRRF incidentes 

sobre o 13º (décimo terceiro) salário não 

foi feito separadamente das demais verbas 

recebidas pelo servidor no mês.  

 

 

Conforme preconizado anteriormente, 

os descontos incidentes sobre o 13º 

(décimo terceiro) salário devem ser 

feitos/calculados separadamente das 

demais verbas percebidas pelo 

servidor no mês de referência. 

 

 

Em 

atendimento 
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4. DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS 

▪ Dos pedidos de contratação 

 

4.1 

 

Foi possível constatar, no universo 

selecionado, que ocorreram contratações 

temporárias, exceto no âmbito do 

magistério e de programas ligados à 

Assistência Social e Saúde da Família, 

sem prévia seleção através de processo 

seletivo, não se verificando, ainda, 

justificativa formalizada para a 

contratação, sendo que em algumas 

pastas de servidores contratados, foi 

possível observar reiteradas contratações, 

anos após anos, sem solicitação da 

Secretaria interessada no suprimento de 

recursos humanos e respectiva justificativa 

a respaldar a contratação em desatenção 

à Instrução Normativa do Sistema de 

Recursos Humanos – IN SRH nº 02/2015. 

 

No entanto, foi possível verificar que em 

alguns contratos, a exemplo do Sr. Valmir 

da Silva e da Srª Andréia Herzog Casimiro 

Pereira, os contratados foram alcançados 

na lista de aprovados (ordem de 

excedentes) do Edital nº 009/2012 

(resultado final do Concurso Público nº 

001/2012). 

 

Contratações auditadas sem aparente 

comprovação de critérios de seleção: 

Elizeth Maria Galasi Casagrande – 

bibliotecária; Ormi Nascimento Couto – 

Auxiliar de Serviços Gerais (exonerada); 

Eliseu Hoffmann – Operador de Máquina 

 

Recomendo que contratações 

temporárias sejam “todas” alcançadas 

através de processo seletivo, com a 

devida justificativa a enquadrar a 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em Lei 

definidas, observando-se, também, os 

procedimentos adotados na IN SRH nº 

02/2015 quando da instrução do 

processo administrativo de solicitação 

atentando-se para contratações, no 

mínimo, dentro dos casos, cargos e 

quantitativos de vagas previstas na Lei 

Municipal correlata. 

 

De acordo com várias manifestações 

de entendimento do Tribunal de Contas 

deste Estado e do seu Ministério 

Público de Contas, os procedimentos 

seletivos simplificados, sempre devem 

conter aplicação de “prova escrita, no 

intuito de se aferir a qualificação 

mínima dos candidatos para exercício 

de cargo público, e no intuito de se 

privilegiar a Impessoalidade e a 

Moralidade no serviço público” - 

Decisão 00394/2017-5-Primeira 

Câmara, TC 10498/2016, relator 

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, publicada em 

23/02/2017. Este entendimento do 

TCEES também foi demonstrado em 

outros momentos anteriores conforme 

 

Em 

atendimento 
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Agrícola (exonerado); Rafaela Stuhr – 

Nutricionista e Tatiana Colombo – 

Fonoaudióloga. 

 

acórdãos TC 443/2011 (processo TC 

1515/2011), TC 207/2016 (processo 

TC 9111/2013): 

 

Decisão 00394/2017-5 

Processos: 10498/2016-4, 

10500/2016-8, 10503/2016-1  

Classificação: Controle Externo - 

Fiscalização - Representação  

Criação: 16/02/2017 17:01  

Origem: SGS - Secretaria-Geral das 

Sessões 

 

Responsáveis: Maria Emanuela Alves 

Pedroso e Abílio de Oliveira Neto  

  

CONTROLE EXTERNO – 

FISCALIZAÇÃO – 

REPRESENTAÇÃO – 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE CONTAS – 

JURISDICIONADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – 

RATIFICAR DECM 01848/20162.  

  

(...) 

Tratam os presentes autos de 

representação, com pedido de 

medida cautelar, formulada pelo 

Ministério Público de Contas, 

alegando supostas ilegalidades 

presentes no Processo Seletivo 

Simplificado para contratação 

temporária, consubstanciado no 

Edital nº 01/2016, deflagrado pela 

Secretaria de Saúde do Município de 

Alto Rio Novo. (...) 

O Representante, aponta ainda, 

diversas irregularidades constantes 
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do edital nº 01/2016, tais como 

ausência de prazo de duração da 

contratação temporária, ausência de 

prova escrita para escolha dos 

servidores temporários, distinção 

estabelecida entre o tempo de serviço 

prestado no Município e fora dele, 

exíguo prazo de inscrição. (...) 

Por outro lado, existindo circunstância 

temporária que ensejasse situação de 

excepcional interesse público, a 

realização de processo seletivo 

simplificado não deve ser realizado 

apenas com prova de títulos, 

devendo haver prova escrita, no 

intuito de se aferir a qualificação 

mínima dos candidatos para exercício 

de cargo público, e no intuito de se 

privilegiar a Impessoalidade e a 

Moralidade no serviço público.   

Esse é o entendimento do Tribunal de 

Contas do Espírito Santo, conforme 

acórdãos trazidos pelo Representante 

TC 443/2011 (processo TC 

1515/2011), TC 207/2016 (processo 

TC 9111/2013). (...) 

 

A previsão de prova está inserida, 

ainda, no art. 4º da Lei Municipal nº 

1.244/2017, porém, como 

procedimento alternativo, não 

obrigatório, pois o artigo possibilita a 

aplicação de outras formas 

independentes, de avaliação do 

candidato. 

 

Art. 4º. Os contratos celebrados com 

fundamento nesta Lei terão duração 

de 01 (um) ano, prorrogáveis por igual 

período até o limite de 04 (quatro) 
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anos e serão precedidos de processo 

seletivo simplificado de provas ou de 

provas e avaliação de títulos, ou, 

ainda, por avaliação de títulos e 

análise de currículo, mediante 

critérios objetivamente definidos no 

edital, assegurada ampla publicação 

pelos meios oficiais de comunicação. 

Parágrafo único. A entrevista 

individual ou a comprovação de 

tempo de serviço poderão ser 

empregadas juntamente aos outros 

critérios de seleção adotados no 

caput, mas jamais isoladamente, caso 

em que os meios de avaliação 

deverão ser explicitamente definidos 

no edital. 

 

Porém, independente da manifestação 

do Tribunal acima exposta, em 05 de 

junho de 2017, foi publicado no Diário 

Oficial Eletrônico, edição 902, p. 59 a 

61, o Acórdão TC 589/2017 – Segunda 

Câmara, embora a Corte reconheça 

que a imposição de obrigatoriedade de 

prova escrita em contratações 

temporárias, sem essa previsão na lei 

local e existindo divergência na 

doutrina pátria não pode ser 

considerada prática irregular, 

recomenda que os entes disciplinem a 

matéria exigindo, como regra, a prova 

de conhecimento nas contratações 

temporárias afastando essa obrigação 

somente nos casos de urgência ou 

emergência de atendimento. 
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ACÓRDÃO TC-589/2017 – 

SEGUNDA CÂMARA 

PROCESSO - TC-1442/2012 

(APENSO: TC-1515/2011) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - 

REPRESENTAÇÃO 

REPRESENTANTE - MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS 

RESPONSÁVEIS - DOMINGOS 

SÁVIO PINTO MARTINS E 

SORIELDO ENGELHARDT 

ADVOGADOS - ADILSON JOSÉ 

CRUZEIRO (OAB/ES 12.149) E 

EDMAR LORENCINI DOS ANJOS 

(OAB/ES 12.122) 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM 

FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JAGUARÉ – IMPROCEDÊNCIA – 

REVOGAR DECISÃO TC2271/2012 – 

RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR. 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ 

ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

(...) 

Compulsando os autos, vejo que o 

processo seletivo simplificado 

decorreu da Lei Municipal nº 

406/1997 e suas alterações que 

estabelece critérios para a 

contratação temporária não prevendo 

a exigência de prova de 

conhecimento. 

(...) 

O processo seletivo dos servidores 

temporários é simplificado. A ideia de 

simplificar a seleção destes 

servidores se dá em virtude da 

necessidade de “excepcional 

interesse público”, isto é, a situação 
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fática que autoriza a Administração a 

contratar sem concurso público é de 

tamanha urgência que não pode 

aguardar um processo seletivo com 

várias etapas, sendo mais simples e 

célere, entretanto, não visualizo 

prejudicialidade em aplicar prova 

escrita que demonstrará melhor 

conhecimento para o cargo que se 

pretende. 

(...) 

Impede frisar que, de fato, a matéria é 

objeto de análise nesta Casa 

consoante se verifica nos autos TC 

9111/2013, que trata de 

Representação do Ministério Público 

de Contas em desfavor do Município 

de Vitória, cabendo a mim a relatoria, 

onde inicialmente esposei o mesmo 

entendimento no sentido de não ser 

obrigatória a prova de conhecimento 

quando a lei ou o edital assim não o 

exigir. Posteriormente com os 

argumentos trazidos em voto 

divergente pelo Conselheiro Carlos 

Ranna, entendendo que ao realizar 

um processo seletivo sem aplicação 

de prova prática de conhecimento 

pode levar à suspeição todo o 

procedimento de contratação 

temporária por afrontar princípios da 

moralidade, impessoalidade e 

isonomia e porque não seriam 

escolhidos os candidatos com base 

em seus conhecimentos aplicados em 

prova, de forma objetiva, mas em 

títulos, que não comprovam o 

conhecimento técnico dos 

candidatos, mas apenas sua 

experiência profissional, item 
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importante, porém não preponderante 

na escolha do melhor profissional 

para atendimento do interesse público 

consubstanciado na contratação em 

epígrafe, me alinhei ao seu 

entendimento alterando meu voto. 

(...) 

Assim diante da matéria sem 

posicionamento pacífico deste 

Tribunal de Contas, não havendo 

obrigatoriedade de prova escrita na 

legislação local e havendo 

divergência na doutrina pátria, 

entendo que a irregularidade 

apontada deve ser afastada, no 

presente caso, pois não seria justo 

nem razoável apenar um gestor por 

adotar procedimento até então não 

contestado e não vedado 

expressamente pela legislação, 

ressalvando que esta Corte de Contas 

ainda está por decidir sobre a matéria. 

(...) 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos 

do Processo TC-1442/2012, 

ACORDAM os Srs. conselheiros da 

Segunda Câmara do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão realizada no dia dezessete 

de maio de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do 

relator, conselheiro José Antônio 

Almeida Pimentel: 

(...) 

3. Recomendar a atual Administração 

que:  

3.1 Discipline a matéria quanto aos 

procedimentos a serem adotados nos 

processos seletivos simplificados 
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quando amparados pela Constituição 

Federal, observando-se os princípios 

constitucionais e administrativos de 

modo a exigir prova de 

conhecimento nos cargos 

pretendidos pela Administração, 

dispensando-se nas hipóteses em 

que haja a premência de tempo; 

 

Recomendo, desta forma, que Vossa 

Excelência determine, conforme 

entendimento orientado pelo Tribunal 

de Contas, a adequação da Legislação 

municipal para que os processos 

seletivos simplificados sejam dotados, 

como regra, de avaliação por prova 

escrita de conhecimento de modo 

isolado ou cumulada com outra(s) 

forma(s) de avaliação, exceto para as 

situações onde haja emergência ou 

urgência de atendimento como, por 

exemplo, os casos de exceção 

adotados pelo Governo Federal na Lei 

Federal nº 8.745/93, disciplinada pelo 

Decreto Federal nº 4.748/03 e 

mencionados pelo TC como as 

necessidades decorrentes de 

calamidade pública, a emergência 

ambiental e as emergências de saúde 

pública. 

 

Recomendo, por fim, que os 

procedimentos, quer sejam de 

concurso público quer sejam de 

contratação temporária, após sua 

finalização, tenham arquivamento no 

Departamento de Recursos Humanos 
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com o intuito de centralizar e facilitar o 

manuseio dos mesmos quando se fizer 

necessário, especialmente para 

atendimento, no que for aplicável, da 

Instrução Normativa TC nº 038/2016 ou 

outra norma que vir a lhe substituir. 

 

▪ Dos consignados 

 

4.2 

 

Averiguei que alguns servidores 

contratados temporariamente têm 

consignados com parcelas excedentes ao 

seu período de contrato, constatado assim 

um indício de irregularidade, onde fica 

evidenciado que o servidor será contratado 

novamente no próximo ano, não sendo um 

contrato de excepcional interesse público. 

 

 

Recomendo, que se o servidor 

contratado temporariamente solicitar 

ao Departamento de Recursos 

Humanos a sua margem consignável 

para realização de consignados que 

este emita uma declaração com os 

meses que está explícito no contrato, 

podendo apenas comprometer-se a 

descontar o valor do consignado nos 

meses que o servidor estará exercendo 

suas atividades no Município. 

 

 

Em 

atendimento 

5. DOS SERVIDORES EFETIVOS 

NOTA TÉCNICA: 

Da posse dos servidores no concurso de 2012 

Verificou-se que alguns servidores nomeados através do concurso público de 2012, tomaram posse após o 

prazo estabelecido no Decreto de convocação, considerando que em cada Decreto de convocação em seu art. 

3º dispõe que será tornado, automaticamente sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo 

previsto no mesmo.  

 

Constatou-se ainda, que nas pastas desses servidores nomeados neste mesmo concurso, alguns dos 

documentos obrigatórios não foram localizados e outros documentos originais exigidos continha apenas cópia 

desses dentro das pastas. 

 

Porém, conforme justificativa do Departamento de Recursos Humanos, estes atos de pessoal foram enviados 

ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com as devidas justificativas e documentos originais e/ou 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 87 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

cópias exigidas, nos termos da Instrução Normativa TC nº 038/2016, devendo o Gestor aguardar as devidas 

recomendações que serão encaminhadas pelo órgão de controle externo. 

 

Das vantagens, adicionais e promoções 

Conforme prevê o Estatuto dos Servidores Públicos e o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Itarana, 

os servidores públicos efetivos possuem algumas vantagens, adicionais e promoções que integram a sua 

remuneração. Dentre essas, temos a assiduidade (licença prêmio), o quinquênio, a progressão funcional e a 

promoção funcional. 

 

Os servidores contratados/nomeados antes de 2008 no Município de Itarana eram acessados através das Leis 

Municipais nº 309/1989 e 390/1992, revogadas respectivamente pelas Leis Municipais nº 574/1998 (Revogada 

pela Lei Municipal nº 813/2008) e Lei Complementar nº 01/2008. A partir de então, vigoram as Leis citadas, 

incluindo a Lei Complementar nº 02/2008 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do 

Magistério e Lei Municipal nº 814/2008 que dispõe sobre o plano de cargos e carreira dos servidores exclusivos 

da Saúde. 

 

A Lei Municipal nº 309/1989 (já revogada), dispunha sobre o plano de classificação de cargos e salários do 

pessoal da Prefeitura Municipal de Itarana, que em seu art. 6º e 8º tratava da promoção e progressão funcional 

e em seu art. 10, tratava do adicional por tempo de serviço (quinquênio). 

 

Art. 6º A promoção far-se-á alternadamente por antiguidade e por merecimento, obedecido o 

interstício de 2 (dois) anos. 

(...) 

Art. 8º As admissões far-se-ão sempre na classe “A” de cada cargo e, o servidor somente terá 

direito promoção ou a mudança de carreira - acesso - após 2 (dois) anos de efetivo exercício 

na classe. 

(...)  

Art. 10 O adicional por tempo de serviço será concedido por quinquênio observados os 

seguintes critérios: 

I - O adicional será de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor do salário mensal percebido; 

II - O adicional será pago automaticamente a partir da data em que a ele fizer jus, por efetivo 

exercício prestado à Prefeitura; 

III - A vantagem do adicional por tempo de serviço não incidirá, em hipótese alguma, sobre os 

valores de remuneração dos cargos em comissão e funções de confiança não sendo, 

entretanto, prejudicado o servidor da Prefeitura que estiver no exercício dos cargos e funções 

acima, quando a vantagem por tempo de serviço incidirá sobre os seus salários registrados em 

carteira. 
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A Lei Municipal nº 390/1992 (revogada em 2008), dispunha sobre o estatuto dos servidores públicos do 

Município de Itarana, que em seu art. 67 e 68, tratava da licença prêmio, conhecida como assiduidade. 

 

Art. 67 Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em cargo ou função municipais, ao 

servidor em atividade, que o requerer, será concedida, a título de assiduidade uma licença-

prêmio de seis meses com todos os direitos e vantagens. 

  

Parágrafo único - Não interrompem o exercício, para os efeitos de concessão de licença-

prêmio, os afastamentos decorrentes de: 

  

I - Licença para gestação; 

II - Casamento; 

III - Luto; 

IV - Convocação para prestação de serviço militar; 

V - Júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VI - Férias; 

VII - Licença ao servidor acidentado em serviço; 

VIII - Licença ao servidor acometido por doença profissional; 

IX – Licença-prêmio; 

X - Licença para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família, no primeiro caso até 

150 (cento e cinquenta) dias, e, no segundo, até 60 (sessenta), durante o período decenal; 

XI - Faltas abonadas ou relevadas, na forma prevista neste Estatuto, até o limite de 120 (cento 

e vinte) dias durante o decênio. 

XII - O tempo de serviço do servidor colocado disposição da Administração Pública Federal, 

Estadual ou de outro Município, direta ou indireta; 

XIII - O tempo de mandato eletivo público. 

  

Art. 68 O servidor com direito à licença-prêmio poderá optar pela permanência em exercício, 

recebendo em dobro os seus vencimentos mensais, durante os seis meses da referida licença, 

ou pelo recebimento em caráter permanente de uma gratificação correspondente a 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo. 

 

A Lei Municipal nº 813/2008, dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores do Município de Itarana 

e a Lei Municipal nº 814/2008, dispõe sobre o plano de cargos e carreiras da Secretaria Municipal de Saúde, 

continuou tratando sobre a progressão funcional, já o adicional por tempo de serviço passou a ser discriminado 

através do Estatuto. 

Lei 813/2008 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
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Art. 12 O desenvolvimento do servidor público na carreira dar-se-á por progressão horizontal. 

  

Art. 13 Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, 

imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo a que pertence, pelo critério 

de merecimento, observadas as normas estabelecidas em Lei Municipal e em Decreto. 

  

Art. 14 Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: 

I - ter cumprido o estágio probatório; 

II - ter cumprido o interstício mínimo de 04 (quatro) anos de efetivo exercício no padrão de 

vencimento em que se encontre; 

III - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos na média de suas duas 

últimas Avaliações de Desempenho funcional, observadas as normas dispostas nesta Lei e em 

decreto; 

IV - estar no efetivo exercício de seu cargo. 

  

Parágrafo único - Entende-se por afastamento do efetivo exercício os casos previstos no 

Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas Municipais. 

 

Lei 814/2008 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 16° Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, 

imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo a que pertence pelo critério de 

merecimento, observadas as normas estabelecidas em Lei municipal e em decreto. 

  

Art. 17° Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: 

I - ter cumprido o estágio probatório; 

II - ter cumprido o interstício mínimo de 04 (quatro) anos de efetivo exercício no padrão de 

vencimento em que se encontre; 

III - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos na média de suas duas 

últimas Avaliações de Desempenho Funcional, observadas as normas dispostas nesta Lei e 

em decreto; 

IV - estar no efetivo exercício de seu cargo. 

  

Parágrafo único - Entende-se por afastamento do efetivo exercício os casos previstos no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

Já a Lei Complementar Municipal nº 01/2008 e nº 02/2008, conforme dito anteriormente, trata do adicional por 

tempo de serviço, da licença prêmio e da promoção funcional. 
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Lei Complementar nº 01/2008 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO  

Art. 102 O Adicional de Tempo de Serviço será concedido ao servidor público a cada 05 (cinco) 

anos de efetivo exercício, limitado a 55% (cinquenta e cinco por cento) e calculado sobre o 

vencimento básico do cargo, nas seguintes bases: 

  

I - Do primeiro ao décimo quinto ano de serviço, 5% (cinco por cento); 

II - Do décimo sexto ao trigésimo quinto ano de serviço, 10% (dez por cento). 

 

(...) 

 

DA LICENÇA PRÊMIO – ASSIDUIDADE  

Art. 126 Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o 

servidor fará jus a seis meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a 

remuneração do cargo efetivo. 

  

§1º A licença deverá ser requerida previamente no prazo de 60 dias. 

 

§2º O início do cômputo do decênio dar-se-á a partir da data de investidura em cargo de 

provimento efetivo. 

  

Art. 127 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: 

  

I – Sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

 

II – Afastar-se do cargo em virtude de: 

  

a) licença por motivo de doença em pessoa da família superior a 90 (noventa) dias ininterruptos; 

b) licença para tratamento de saúde superior a 6(seis) meses ininterruptos; 

c) licença para tratar de interesses particulares; 

d) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; 

e) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheira, superior a 30 (trinta) dias 

ininterruptos; 

f) faltas injustificadas superiores a 30 (trinta) dias, intercalados ou não, no decênio. 

  

Parágrafo único - A interrupção de que trata este artigo determinará o reinício do período 

aquisitivo da licença-prêmio. 

  

Art. 128 O número de servidores públicos em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá 

ser superior a sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa. 
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§1º Quando o número de servidores públicos existentes na unidade administrativa for menor 

que 05 (cinco), somente um deles poderá ser afastado, de cada vez. 

 

§2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, terá preferência para entrada em gozo de licença-

prêmio o servidor público que contar maior tempo de serviço público prestado no Município. 

 

§3º A licença-prêmio deverá ser gozada de uma só vez. 

 

 

Lei Complementar nº 02/2008 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 22 Progressão funcional é a passagem do servidor do magistério de seu padrão de 

vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo que 

ocupa, pelo critério do merecimento. 

  

Art. 23 Para fazer jus à progressão o Professor Municipal e o Pedagogo deverão, 

cumulativamente: 

  

I - Ter sido aprovado no estágio probatório; 

 

II - Cumprir o interstício mínimo de 04 (quatro) anos de efetivo exercício em funções do 

magistério entre uma progressão e outra; 

 

III - Obter pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) na média de participação dos cursos, 

seminários, congressos ou outros eventos educacionais ofertados e ou indicados pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

IV - Obter pelo menos 70% (setenta por cento) na média das avaliações de desempenho. 

 

DA PROMOÇÃO FUNCIONAL 

Art. 24 A promoção funcional é a passagem de um nível de habilitação para outro 

imediatamente superior, na mesma classe do profissional efetivo da educação. 

   

Art. 25 Os Níveis de que trata o art. 24, constituem a linha de elevação funcional, em virtude 

da maior habilitação para o magistério, assim considerada: 

  

I - NÍVEL I - Professor com formação em Nível Médio na modalidade Normal;   
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II - NÍVEL II - Professor ou Pedagogo que possua Nível Superior em curso de Licenciatura de 

Graduação Plena;  

 

III - NÍVEL III - Professor ou Pedagogo que possua curso de Especialização ou Pós-Graduação 

com duração igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas em áreas estreitamente 

ligadas à Educação, desde que este curso não tenha sido requisito para sua admissão no cargo;  

  

IV - NÍVEL IV - Professor ou Pedagogo que possua curso de Mestrado e o título de Mestre, em 

áreas estreitamente ligadas à Educação;   

  

V - NÍVEL V - Professor ou Pedagogo que possua curso de Doutorado e o título de Doutor, em 

áreas estreitamente ligadas à Educação.  

  

§1º Ao Professor Classe A, com formação de nível médio, enquanto houver casos no Quadro 

do Magistério, será garantida quando da conclusão de curso de nível superior, acrescido 

quando couber, de complementação pedagógica, a percepção de valor correspondente à 

diferença entre o vencimento estabelecido para o padrão que ocupa, para àquele definido para 

o padrão correspondente ao de Professor Classe A com formação de nível superior;  

  

§2º O valor correspondente à diferença de vencimento, que trata o inciso I, deste artigo, passará 

a integrar o vencimento do Professor A com formação de nível médio, para todos os efeitos, 

inclusive percepção de adicionais e gratificações.   

  

Art. 26 A promoção funcional a um nível superior do integrante de cargo de carreira do 

magistério, caracterizada como avanço vertical, ocorrerá com a comprovação da nova 

habilitação específica para o correspondente campo de atuação, no cargo em que tiver 

exercício. 

  

Parágrafo único - A comprovação de habilitação específica far-se-á através de documento 

declaração ou diploma expedido pela instituição formadora, devidamente reconhecida pelo 

órgão competente, acompanhado do respectivo histórico escolar. 

  

Art. 27 A promoção funcional ocorrerá duas vezes no ano, a saber: 

  

em 1º de março: para o profissional do magistério que, der entrada na solicitação até o dia 20 

de fevereiro e apresentar o comprovante de conclusão da habilitação de graduação e ou pós-

graduação até 31 de janeiro; 
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em 1º de outubro: para o profissional do magistério que, der entrada na solicitação até o dia 20 

de setembro e apresentar o comprovante de conclusão de habilitação graduação e ou pós-

graduação até 31 de agosto. 

  

Art. 28 O servidor somente poderá concorrer à promoção funcional se estiver no efetivo 

exercício de funções de magistério e não ter sido enquadrado em uma das hipóteses previstas 

no § 5º do art. 23 

  

Parágrafo único - Ressalvada as hipóteses previstas no § 6º do art. 23, o servidor do Quadro 

de Pessoal do Magistério afastado das funções docentes, ou cedido para outros órgãos não 

poderá concorrer a Promoção Funcional, ainda que obtenha a habilitação ou titulação 

necessária. 

  

Art. 29 O curso de pós-graduação apresentado pelo Pedagogo como pré-requisito de formação 

para seu ingresso no Quadro do Magistério Público não será considerado para efeitos de 

promoção. 

  

Parágrafo único - A promoção concedida ao Pedagogo não lhe dá o direito de atuar em área 

diferente daquela para a qual foi concursado. 

  

Art. 30 A promoção será concedida mediante procedimento administrativo iniciado a pedido do 

profissional do Magistério interessado, e obedecerá exclusivamente aos critérios estabelecidos 

nesta lei. 

  

Art. 31 Ocorrida à promoção funcional, será o profissional do Magistério transferido 

automaticamente para o novo nível, na referência correspondente, em ordem de equivalência, 

resguardado o tempo de permanência na referência anterior, para fins de progressão. 

  

Art. 32 O Professor e o Pedagogo aprovados em concurso deverão cumprir interstício mínimo 

de 03(três) anos no cargo, a partir da nomeação, período necessário para serem submetidos à 

avaliação especial de desempenho, relativa ao estágio probatório. Somente após aprovados 

no estágio probatório, farão jus ao direito de pleitear a progressão e a promoção funcional na 

carreira. 

  

Art. 33 Os docentes de outros órgãos cedidos ao Município de Itarana não concorrerão à 

progressão ou promoção na carreira. 

  

Art. 34 Os efeitos financeiros decorrentes da progressão e promoção funcional serão devidos 

no mês subsequente à sua concessão. 

 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 94 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

Conforme novo Estatuto vigente desde 2008, foi revogada a opção de receber em dobro os seus vencimentos 

mensais, durante os seis meses de licença prêmio ou de recebimento em caráter permanente de uma 

gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que 

estivesse exercendo, no antigo Estatuto. Desta forma, conforme as disposições transitórias elencadas no art. 

220 e 221, os servidores que tiveram os direitos afetados com a vigência da mesma, passaram a receber 

proporcionalmente ao tempo de serviço prestado. 

▪ Dos benefícios/direitos/vantagens percebidas pelos servidores 

 

5.1 

 

A servidora Maria da Penha Alves, foi 

nomeada em 13/08/1991, desta forma 

deveria no ano de 2016 ter o direito ao 

quinquênio de 35%, porém esse 

percentual só foi atribuído a servidora em 

agosto de 2017. Sendo assim, a servidora 

teve um prejuízo de 10% em 12 meses. 

 

 

Recomendo que os valores devidos à 

servidora Maria da Penha Alves sejam 

repassados e que o Departamento de 

Recursos Humanos regularize a 

situação da mesma, referente ao 

quinquênio, para que o próximo 

adicional por tempo de serviço seja 

feito no ano correto. 

 

Recomendo ainda, um maior controle 

no que diz respeito a concessão de 

vantagens, progressões e promoções, 

e que se possível que tal seja 

implantado dentro do sistema 

informatizado de Recursos Humanos, 

para execução automática, devendo 

apenas haver a conferência pelo 

Coordenador ou responsável pelo RH, 

evitando a ocorrência de novas 

falhas/erros. 

 

 

Em 

atendimento 

 

5.2 

 

Achado I: 

O servidor Paulo Henrique De Martin, 

nomeado em 15/10/1992, entre o período 

de 02/12/2002 a 01/02/2004, gozou licença 

não remunerada para tratar de interesse 

particular, período que não poderia ser 

 

Recomendo que os pontos de análise 

contidos nos itens I, II e III, sejam 

encaminhados ao jurídico para 

averiguação das providências cabíveis 

com vistas à regularização da situação 

dos servidores mencionados, 

 

Em 

atendimento 
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computado como de efetivo exercício da 

função conforme se verifica no art. 41 do 

então vigente Estatuto do Servidor Público 

do Município de Itarana Lei Municipal nº 

390/92. Portanto, a contagem de tempo 

para concessão de vantagens deveria ter 

sido suspensa pelo prazo da licença.  No 

entanto isso não aconteceu para efeitos do 

adicional por tempo de serviço 

(quinquênio) e assiduidade (proporcional). 

Onde, conforme Memorando UCCI nº 

013/2017, enviado ao Departamento de 

Recursos Humanos sobre tal 

questionamento, a servidora lotada no 

mesmo, Srª. Bruna Gabrecht Castiglioni 

informou que como começou a trabalhar 

no Departamento em maio de 2016, 

apenas deu continuidade aos serviços que 

já vinham sendo desenvolvidos, podendo 

observar que sobre a progressão funcional 

do servidor, esta ficou paralisada durante 

sua licença, porém as demais vantagens 

não. 

 

Achado II: 

O servidor César Augusto Follador, foi 

nomeado no ano de 1989, e durante o 

período de 20/03/95 a 05/02/96 esteve de 

licença sem remuneração para tratar de 

assuntos particulares. Período não 

considerado como de efetivo exercício do 

cargo. Desta forma, o servidor só teve o 

direito à percepção da licença prêmio (25% 

de assiduidade) a partir de 2006, porém 

para o cômputo da assiduidade 

proporcional em 2008, com o advento do 

considerando tratarem-se de possíveis 

direitos adquiridos alcançados por 

vantagens concedidas irregularmente. 
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novo Estatuto que retirou a opção de poder 

receber por tal percentual, constatei que o 

cálculo ficou incorreto, onde o servidor só 

poderia receber referente a 5% e está 

recebendo 20% de assiduidade 

proporcional. 

 

Achado III: 

Foi verificado que as servidoras Izabela 

Cei de Araújo Demuner e Dalva Helena 

Fiorotti Albertino, nomeadas 

respectivamente em 10/06/1991 e 

17/10/1990, são servidoras do magistério, 

ocupantes de cargos de professoras, estão 

em um padrão de letra não correspondente 

ao tempo de serviço. Desta forma, não foi 

possível verificar o que de fato ocorreu, 

considerando que para a progressão 

funcional de acordo com as Leis 

reguladoras deve haver um interstício de 

04 (quatro) anos entre as mesmas e que 

segundo servidores do RH este controle 

ainda é feito manualmente. Foi 

questionado junto ao RH através do 

Memorando UCCI nº 013/2017, o motivo 

das duas progressões e se existe alguma 

outra Lei ou Ato, que pudesse existir sem 

o conhecimento desta Auditoria, ou que 

não estivesse disponibilizada no acervo de 

Leis online, a servidora lotada no 

Departamento de Recursos Humanos, Sr. 

Bruna Gabrecht Castiglioni, respondeu 

apenas que obtiveram 02 (duas) 

progressões em um mesmo ano e que não 

encontrou embasamento legal para tais 

fatos, considerando que essas 
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progressões duplicadas aconteceram 

antes que a servidora iniciasse seus 

trabalhos no Departamento, alegando que 

alguns dos acontecimentos passam fora 

do alcance da mesma. 

 

▪ Das Gratificações, Comissões, Cargos Comissionados e de Direção, Chefia ou Assessoramento 
exercida/percebida por servidores efetivos 

 
Nota Técnica: 
 
O inciso V, do art. 37 da Constituição Federal dispõe que: 
 

Art. 37 
(...) 
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento;   

 
O Estatuto dos servidores públicos do Município de Itarana, Lei Complementar nº 01/2008, em seu art. 83, 
dispõe sobre a gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e/ou assessoramento. 
 

Art. 83 Ao servidor investido na função a que se refere o art. 16, será devida uma gratificação, 
fixada no Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo ou da entidade integrante da 
Administração Indireta. 
  
Parágrafo único – A gratificação de que trata esta Subseção é vantagem pecuniária de caráter 
transitório. 
 
A gratificação pelo regime especial de trabalho disposta no art. 100 do Estatuto, é fixada no 
percentual de 40% (quarenta por cento) do vencimento, para servidores efetivos. 
 
Art. 100 Ao servidor integrante de Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, de 
Sindicância, de Processo Administrativo Disciplinar, ou outra que exija conhecimentos técnicos 
específicos, será concedida uma gratificação no valor de 40% do vencimento para servidores 
de cargo efetivo e 30% do vencimento para servidores ocupante de cargos em comissão. 
  
§1º Aos servidores integrantes de Grupos de Resgate ou Comissão de Prevenção a Segurança 
Pública, criadas para épocas de festejos municipais, será concedida uma gratificação no valor 
de 20% do vencimento. 
  
§2º O membro suplente somente receberá a gratificação quando formalmente designado para 
substituição durante o período de férias de membro efetivo da respectiva comissão ou equipe. 
  
§3º A gratificação de que trata esta Subseção é vantagem pecuniária de caráter transitório e 
cessa automaticamente quando do término dos trabalhos. 

 
A Lei Municipal nº 988/2012, trata da criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Itarana e do Fundo 
Municipal de Defesa Civil de Itarana, onde em seu art. 16, dispõe de uma gratificação para os servidores efetivos 
que ocuparem as funções estabelecidas nos incisos III, IV e V do art. 5º, além de estabelecer subsídio para o 
Coordenador da Defesa Civil. 
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Art. 5°. A COMDECI compor-se-á de:  
I – Coordenador;  
II – Conselho Municipal;  
III – Secretaria de Apoio Administrativo;  
IV – Setor Técnico;  
V – Setor Operacional.  
 
(...) 
 
Art. 16. Fica assegurada uma gratificação no percentual de 40% (quarenta por cento), incidente 
sobre o respectivo vencimento, para os servidores de cargo efetivo nomeados para 
responderem pelas funções referidas nos incisos III, IV e V do art. 5º desta Lei.  
 
Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput deste artigo é vantagem pecuniária de 
caráter transitório e cessa automaticamente quando da exoneração do servidor então nomeado.  
 
Art. 17. Fica criado o cargo comissionado de Coordenador Municipal de Defesa Civil com 
subsídio fixado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) o qual poderá ser alterado mediante Lei 
específica. 
 

Aos servidores do Magistério, a gratificação pelo exercício de função de confiança está estabelecida na Lei 
Complementar Municipal nº 02/2008, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do 
Magistério. 

 
Art. 50 Para efeito desta Lei, função de confiança é a vantagem pecuniária, de caráter 
transitório, criada para remunerar cargos, em nível de direção, chefia e assessoramento, 
exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo público na Prefeitura Municipal de 
Itarana. 
  
§1º Nos termos do art. 37, V da Constituição Federal, serão designados para o exercício de 
funções de confiança do Quadro permanente do Magistério Público Municipal ocupante de 
cargo público. 
  
§2º É vedada a acumulação de funções de confiança. 
  
§3º Ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função de Confiança, será 
acrescido percentual específico, conforme o disposto no Anexo IV desta lei. 
  
Art. 51 As funções de confiança da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto são 
as relacionadas no Anexo IV acompanhado de seus símbolos e valores. 
  
Art. 52 Será assegurado aos ocupantes das Funções de Confiança o Instituto da Progressão e 
Promoção Funcional, observados os mesmos critérios estabelecidos nesta lei para os demais 
servidores. 
 
(...) 
 
Art. 56 Para efeitos da gratificação de que trata o artigo 51 desta Lei, as Escolas Municipais de 
Itarana classificam-se, de acordo com o número de alunos, nas categorias estabelecidas no 
Anexo IV: 
  
Parágrafo único - Anualmente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto fará 
divulgar a classificação das unidades escolares, nos termos deste artigo. 
  
Art. 57 A gratificação pelo exercício da função de Administração Escolar de observará a 
classificação estabelecida no Anexo IV, aplicados, sempre, sobre o vencimento inicial da classe 
a que pertença o servidor: 
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§1º Será garantida a presença do Administrador Escolar nas escolas de regime de alternância 
– escolas comunitárias rurais municipais - mesmo que a quantidade de alunos não atinja o 
número que exige no Anexo IV. 
  
§2º As férias e o décimo terceiro salário serão pagos tomando por base a remuneração total do 
servidor investido nas funções de direção previstas neste Capítulo. 

 
Anexo IV 
Função de Confiança do Magistério do Município de Itarana 
 
Função de Confiança: Administrados Escolar 

 

Número de 
alunos 

Turnos Carga horária 
semanal 

Percentual de 
gratificação 

101 a 250 1 30 hs 30% 

2 40 hs 45% 

3 50 hs 50% 

251 a 750 1 30 hs 40% 

2 40 hs 55% 

3 50 hs 60% 

751 a 1000 1 30 hs 60% 

2 40 hs 75% 

3 50 hs 80% 

1001 a 1500 1 30 hs 70% 

2 40 hs 85% 

3 50 hs 90% 

Acima de 
1500 

1 30 hs 80% 

2 40 hs 95% 

3 50 hs 100% 

 
 
Dispõe ainda, no art. 92 da Lei Complementar Municipal nº 01/2008, que as funções de confiança e o exercício 
de cargos em comissão, conforme os mencionados anteriormente, é vedada a gratificação por serviço 
extraordinário, considerando que o servidor ocupante de cargo de confiança ou comissão submete-se ao regime 
integral de dedicação exclusiva ao serviço público, desta forma exclui o pagamento de adicional de horas extras, 
sendo que tal pagamento afronta o princípio da legalidade. 
 

Art. 56 A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho de 35 
(trinta e cinco) horas semanais: 
  
§1º O disposto no caput deste artigo não se aplica: 
  
(...) 
  
III – Ao servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, submetido ao regime 
de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado a critério da Administração; 
 
(...) 
 
Art. 92 O exercício de cargo em comissão, bem como o de função de confiança, exclui a 
gratificação por serviço extraordinário. 

 
 

 

5.3 

O servidor Fernando Scárdua Binda, foi 

nomeado em 01 de fevereiro de 2013 

Recomendo que os valores recebidos 

com indício de irregularidade, em 2013 
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 através da Portaria nº 046/2013, para o 

cargo comissionado de Coordenador 

Municipal da Defesa Civil, com subsídio 

fixado no art. 17 da Lei Municipal nº 

988/2012, no valor de R$ 1.800,00 (um mil 

e oitocentos reais).  

Porém, verifiquei que o mesmo percebeu 

uma gratificação de 40% (quarenta por 

cento) sobre o salário em janeiro de 2013, 

não sendo identificado o ato de nomeação 

para o exercício de algum tipo de função 

gratificada ou cargo comissionado, o que 

sugere que o mesmo recebeu, 

irregularmente, o percentual indicado já no 

mês anterior à sua indicação.  

Constatei ainda, no ano de 2013, que o 

servidor recebeu um valor a maior de 

complementação de 13º salário em 

fevereiro que não corresponde ao valor 

devido, sendo que esta complementação 

deveria ter ocorrido em dezembro de 2013, 

onde seria possível apurar qual o real valor 

da gratificação natalina.  

O servidor em janeiro de 2014, recebeu 

horas extras incompatíveis com o cargo 

comissionado que concomitante ao 

recebimento das horas extraordinárias, 

exercia. Conforme o inciso III do §1º do art. 

56 e art. 92 do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Itarana é 

incompatível a percepção de horas extras 

durante o exercício de cargo em comissão. 

Além das constatações acima 

mencionadas averiguei a fixação irregular 

do percentual de gratificação pelo 

exercício da função de membro do setor 

e 2014, sejam apurados os indícios, 

ressarcidos ao erário, sob as penas do 

art. 72 da LC nº 001/2008, exceto se 

justificada e/ou embasada legalmente a 

percepção dos mesmos. Como o 

servidor foi nomeado para exercer a 

função de membro do setor técnico e 

está recebendo um percentual aquém 

do definido em Lei, deve-se apurar a 

diferença devida ao servidor, na forma 

da Lei.  

 

Recomendo, ainda, que para a 

gratificação por exercício de comissões 

especiais e/ou função de confiança, o 

percentual a ser pago deve estar 

definido em Lei e ser percebido nestes 

limites sob pena de ofensa ao princípio 

da legalidade resultando em 

irregularidade. 

 

 

Em 

atendimento 
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técnico da Coordenadoria da Defesa Civil. 

Ao analisar a pasta funcional do servidor 

encontrei o Requerimento Administrativo 

nº 565/2017, para nomeação do servidor 

com observação no expediente nº 

013/2017, de ajuste verbal quanto ao 

percentual a ser então fixado para a 

respectiva comissão - “conforme conversa 

com o servidor ficou acordado comissão 

de 30%” - de acordo com a Portaria nº 

063/2017. Percentual este verificado nas 

fichas financeiras do servidor durante o 

ano de 2017, em desacordo com o que 

estabelece a Lei Municipal nº 988/2012, 

art. 16 que define a gratificação no 

percentual de 40% (quarenta por cento). 

 

 

5.4 

 

Foi plausível constatar, que ocorreu casos 

em que servidor foi contratado 

temporariamente antes de tomar posse em 

concurso e se tornar efetivo, e participou 

de comissões especiais dentro do 

Município, percebendo uma gratificação de 

40% (quarenta por cento), sem 

embasamento legal, considerando que o 

art. 100 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Itarana, dispõe da gratificação 

desse percentual somente para servidores 

efetivos. 

 

 

Recomendo que nomeações para 

comissões especiais, função de 

confiança e/ou cargos em comissão 

sejam exclusivamente de servidores 

efetivos e de servidores de carreira, 

conforme estabelece o art. 100 da Lei 

Complementar nº 01/2008 e inciso V do 

art. 37 da Constituição Federal. 

 

 

Em 

atendimento 

 

5.5 

 

 

Foi possível verificar que alguns servidores 

efetivos ao participarem de comissões 

especiais perceberam uma gratificação no 

percentual de 30% (trinta por cento), sendo 

 

Recomendo, que os valores pagos 

indevidamente sejam ressarcidos aos 

servidores e que o percentual de 

gratificação seja o estabelecido em Lei. 

 

Em 

atendimento 
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que o Estatuto dispõe um percentual de 

40% (quarenta por cento) para os efetivos, 

reservando aquele primeiro percentual 

para os comissionados. 

 

 

 

5.6 

 

 

Constatamos ainda, que servidores 

nomeados para exercer função de 

confiança de administrador escolar, além 

de receber a gratificação de acordo com o 

anexo IV da Lei Complementar nº 02/2008, 

percebem uma extensão de carga horária, 

sendo que o quadro do referido Anexo 

dispõe sobre a carga horária que estes 

profissionais devem realizar para o 

exercício da função de confiança, sendo, a 

princípio, irregular o acréscimo de 

qualquer tipo de valores posto que, 

inclusive, a extensão de jornada prevista 

no art. 46 da referida Lei é devida apenas 

a professor que ministrar aulas além da 

sua jornada de trabalho. Considerando 

que professor nomeado para exercer a 

função de confiança de diretor escolar não 

ministra aulas, ou seja, não executa a 

regência de classe, não se é devido o 

pagamento de extensão de carga horária. 

 

 

Recomendo, diante da 

incompatibilidade, a imediata 

suspensão de pagamento de extensão 

de jornada de trabalho aos ocupantes 

de cargos comissionados ou de 

funções de confiança definidas na Lei 

Complementar nº 002/2008 com a 

consequente apuração dos valores 

pagos indevidamente, e sua devolução. 

 

 

Em 

atendimento 

▪ Dos Pedagogos 

 

5.7 

 

 

Ao analisar as pastas funcionais e fichas 

financeiras dos servidores nomeados para 

exercerem o cargo de Professor Pedagogo 

– PP, verifiquei que conforme a Lei 

Complementar nº 02/2008 que dispõe 

sobre o Estatuto do Magistério, a sua carga 

 

Recomendo que as cargas horárias 

lançadas no Edital de Concurso Público 

nº 001/2012, para efetivação de 

Pedagogos, tenham imediata 

adequação na Lei Complementar 

Municipal nº 002/2008, atendendo, 

 

Em 
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horária era de 40 (quarenta) horas 

semanais, porém a Lei Municipal nº 

870/2009, alterou para 25 (vinte e cinco) 

horas semanais, todavia o Edital do 

Concurso Público nº 001/2012, 

estabeleceu uma carga horária de 40 

(quarenta) horas, não atentando ao fato da 

alteração desta carga horária, então, as 

servidoras nomeadas através do Concurso 

Público de 2012 para exercerem tal cargo 

percebem proporcional a 40 (quarenta) 

horas semanais, conforme carga horária 

estabelecida no edital do concurso, pelo 

qual foram nomeadas. 

 

Pelo Memorando nº 013/2017 – 

Processo/Requerimento nº 4679/2017, foi 

solicitada informação ao Departamento de 

Recursos Humanos se há junto ao 

Departamento alguma legislação alterando 

novamente a carga horária desses 

pedagogos, que possa não estar 

disponibilizada no site do Município. O RH 

retornou o processo informando apenas 

que usa como base para pagar as 40 

(quarenta) horas semanais ao Professor 

Pedagogo – PP, o Edital do Concurso nº 

001/2012, mesmo que o quadro de 

salários do magistério tenha como base 25 

(vinte e cinco) horas.  

 

Como não ocorreu esclarecimentos ao fato 

questionado, requisitei junto à Secretaria 

Municipal de Educação, através do 

Memorando nº 018/2017 – 

Processo/Requerimento nº 4855/2017 em 

assim, ao Princípio da Legalidade com 

a regularização da carga horária e do 

vencimento respectivo. 
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22/11/2017, solicitando retorno do mesmo 

em até 03 (três) dias úteis, se há 

conhecimento de alguma Lei e a 

comprovação se as mesmas efetivamente 

realizam uma carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, porém foi 

solicitada por várias vezes o retorno do 

processo junto a servidora Sirlei Krause, 

assessora da Secretária, mas não obtive 

retorno até a presente data de 20/12/2017. 

Ante a ausência dessas informações 

averiguei os QMP’s Quadro Movimento de 

Pessoal do Magistério Municipal e 

constatei que os Pedagogos executam a 

carga horária conforme disponibilizada no 

concurso público. 

 

▪ DO ADICIONAL NOTURNO 

 

6. 

 

A gratificação pelo exercício de serviço 

noturno, está prevista no art. 99 da Lei 

Complementar Municipal nº 01/2008: 

 

Art. 99 O serviço noturno prestado em 

horário compreendido entre 22 (vinte e 

duas) horas de um dia a 05 (cinco) horas 

do dia seguinte terá o valor/hora 

acrescido de mais 25% (vinte e cinco por 

cento), computando-se cada hora como 

cinquenta e dois minutos e trinta 

segundos. 

  

§1º Em se tratando de serviço 

extraordinário, o acréscimo de que trata 

este artigo incidirá sobre o valor da hora 

normal de trabalho, acrescido do 

percentual relativo à hora extraordinária. 

 

Recomendo que o Departamento de 

Recursos Humanos, para fins de 

apuração do adicional noturno, tome 

como base de cálculo as horas 

noturnas efetivamente executadas nos 

termos do art. 99 da Lei Complementar 

nº 001/2008, devendo, ainda, os 

servidores que laboram em jornada de 

trabalho diferenciada, ter a jornada 

estabelecida mediante portaria 

específica, evitando, assim, a 

execução equivocada de cálculos. 

 

Recomendo, ainda, que o ateste de 

frequência dos servidores contemple 

campo específico para o registro das 

horas efetivamente trabalhadas no 
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§2º Nos casos em que a jornada diária de 

trabalho compreender um horário entre 

os períodos diurno e noturno, o adicional 

será pago proporcionalmente às horas de 

trabalho noturno. 

 

Desta forma, os servidores que trabalham 

no horário das 22 (vinte e duas) horas às 

05 (cinco) horas, terão acréscimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o valor da 

hora normal, e em caso de serviço 

extraordinário, terão ainda acrescido o 

valor correspondente a cada hora extra 

trabalhada. 

 

Porém, verifiquei que o pagamento de 

adicional noturno acontece por dia 

trabalhado e não pelas horas efetivamente 

trabalhadas no período compreendido 

como de serviço noturno. O Departamento 

de Recursos Humanos prestou 

informações de que apenas calculavam os 

25% (vinte e cinco por cento) por cada dia 

trabalhado entre o horário das 22 (vinte e 

duas) horas às 05 (cinco) horas. Informou 

ainda, o Departamento, que no ateste de 

frequência dos servidores já vinham 

discriminados os dias em que os 

servidores executaram atividades no 

horário noturno, não especificando a 

quantidade de horas de trabalho noturno 

efetivado. 

 

O Departamento de Recursos Humanos, 

informalmente, foi alertado sobre a 

horário de serviço noturno para que 

sirvam de base de cálculo da 

gratificação do adicional noturno. 
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necessidade de orientar aos Secretários 

que a partir do mês de setembro, os 

atestes de frequência contenham 

discriminadas as exatas horas noturnas 

trabalhadas para que sirvam de base para 

os referidos cálculos.  

 

▪ DAS HORAS EXTRAS 

 

7. 

 

A gratificação pelo serviço extraordinário 

está disposta no art. 89 do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de 

Itarana, através da Lei Complementar            

nº 001/2008, além do inciso XVI do art. 7º 

da Constituição Federal tratar do assunto, 

temos a Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, em seu art. 59. 

 

LC nº 01/2008 

Art. 89 O serviço extraordinário será 

remunerado com acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) em relação à hora 

normal de trabalho. 

  

§1º O cálculo da hora será efetuado 

sobre a remuneração do servidor, sendo 

vedada a sua incorporação. 

  

§2º O serviço extraordinário realizado no 

horário previsto no art. 98 será acrescido 

do percentual relativo ao serviço noturno, 

em função de cada hora extra. 

  

§3º A concessão da gratificação de que 

trata este artigo dependerá de requisição 

justificada da chefia imediata, autorizada 

pelo Secretário da pasta a qual se vincula 

o servidor. 

 

Recomendo que as horas extras 

somente sejam prestadas se 

requisitadas justificadamente pela 

chefia imediata para atender a 

situações excepcionais e temporárias, 

conforme prevê o §1º do art. 59 e art. 

90 da Lei Complementar nº 001/2008 – 

Estatuto dos Servidores de Itarana, 

devendo os atestes e solicitações de 

pagamento das horas extraordinárias 

prestadas, serem encaminhadas com 

as justificativas. Atentando-se para o 

limite estabelecido de 02 (duas) horas 

diárias ou se ocorrer necessidade, 

justificada, poderá exceder o limite 

diário estabelecido, porém atentando-

se para o limite mensal de 52 

(cinquenta e duas) horas 

extraordinárias. 

 

Alerto ainda, para que seja obedecido o 

período de no mínimo 11 (onze) horas 

diárias de descanso entre duas 

jornadas de trabalho, que possui 

fundamento de ordem biológica 

buscando com a inatividade do 

trabalhador, preservar sua saúde física 
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Constituição Federal  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XVI – remuneração do serviço 

extraordinário superior, no mínimo, em 

cinqüenta por cento à do normal; 

 

CLT 

Art. 59.  A duração diária do trabalho 

poderá ser acrescida de horas extras, em 

número não excedente de duas, por 

acordo individual, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho. 

 

§1o. A remuneração da hora extra será, 

pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 

superior à da hora normal.    

 

Em relação as horas extras, vale ressaltar 

que esta Auditora não pôde verificar a 

legalidade e a conformidade nos 

pagamentos, considerando que os atestes 

das horas extraordinárias prestadas não 

ficam nas pastas funcionais dos 

servidores, mas em arquivos separados no 

Departamento de Recursos Humanos, 

onde só foi possível analisar que alguns 

destes atestes não comprovam a 

procedência dessas horas extras 

prestadas, em alguns casos sugerem uma 

complementação de salário, visto que 

alguns servidores recebem exatamente a 

mesma quantidade de horas extras todo 

mês. 

 

e mental, propiciando-lhe que, após 

este período, recomponha suas forças 

físicas e psíquicas. 

 

Art. 59 O período extraordinário não 

está compreendido nos limites 

previstos no art. 56, devendo ser 

remunerado com a gratificação 

prevista no art. 89. 

  

§1º O período extraordinário somente 

será assim considerado quando 

requisitado justificadamente pela 

chefia imediata, não podendo exceder 

o limite máximo de 2 (duas) horas 

diárias. 

  

§2º Ocorrendo necessidade 

imperiosa, poderá o período 

extraordinário exceder o limite 

máximo previsto no § 1º deste artigo, 

para atender à realização de serviços 

inadiáveis, ou cuja inexecução possa 

acarretar prejuízo manifesto à 

Administração, observado o disposto 

no art. 89. 

 

(...) 

 

Art. 90 Somente será permitido 

serviço extraordinário para atender a 

situações excepcionais e temporárias, 

respeitado o limite máximo de 2 

(duas) horas diárias e 52 (cinquenta e 

duas) horas mensais, observado o 

disposto no art. 59, §§ 1º e 2º 

 

(...) 
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Art. 94 É vedado conceder 

gratificação por serviço extraordinário 

com o objetivo de remunerar outros 

serviços ou encargos. 

 

CLT 

Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de 

trabalho haverá um período mínimo 

de 11 (onze) horas consecutivas para 

descanso. 

 

▪ DA INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 

 

8. 

 

 

A gratificação pelo exercício de atividade 

insalubre, perigosa ou penosa está 

disposta no art. 95 a 98 da Lei 

Complementar Municipal nº 001/2008, 

além do adicional de insalubridade estar 

regulamentado através da Lei Municipal              

nº 786/2007.  

 

Constatei, ao analisar as pastas funcionais 

e as fichas financeiras dos servidores que 

recebem tal gratificação, a ausência de 

Portarias de concessão do benefício, 

conforme dispõe o §1º do art. 5º da Lei nº 

786/2007 e alínea a do inciso II do art. 114 

da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 5º A concessão e a interrupção do 

pagamento de adicional de insalubridade 

aos servidores municipais é de 

responsabilidade do Prefeito Municipal, e 

aos servidores do SAAE - Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – Autarquia 

Municipal, do seu Diretor Geral, 

observando-se, em ambos os casos, o 

 

Recomendo, em cumprimento ao 

princípio da legalidade, que a 

concessão de gratificação dos 

benefícios seja mediante portaria de 

concessão de gratificação atendendo 

ao §1º do art. 5º da Lei nº 786/2007.  

 

Vale ressaltar que foi solicitada a 

LTCAT, que dispõe sobre o Laudo 

Técnico das Condições do Ambiente de 

Trabalho de cada atividade 

desenvolvida no Município, para 

conferência do direito à percepção dos 

adicionais, todavia a servidora técnica 

de segurança do trabalho nos informou 

que a mesma está desatualizada desde 

março deste ano, aguardando a nova 

LTCAT que estaria sendo desenvolvida 

pela empresa “Santa Teresa Saúde”, 

porém até a presente dada não nos foi 

repassada. 

 

Desta forma, me abstenho da 

conferência deste, quanto ao direito do 

 

Em 
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disposto na parte final do §1º do art. 1º 

desta lei. 

 §1º Tanto a concessão quanto a 

interrupção do pagamento referido no 

caput deste artigo serão determinadas 

por Portaria. 

 

Art. 114 Os atos administrativos de 

competência do Prefeito, devem ser 

expedidos com obediência as seguintes 

normas: 

(...) 

II – Portarias nos seguintes casos: 

a) provimento e vacância dos cargos 

públicos e demais atos de efeitos 

individuais; 

 

servidor a receber tal adicional, 

devendo então, o servidor responsável 

– Técnico em segurança do trabalho, 

acompanhar se as condições de 

trabalho realmente são insalubres, 

perigosas e/ou penosas para 

percepção da gratificação conforme 

legislação pertinente, sendo vedada a 

acumulação desses valores, além dos 

Secretários, sob pena de 

responsabilidade, fiscalizar a 

continuidade da existência dos 

pressupostos que originaram a 

concessão do adicional ao servidor de 

sua pasta, comunicando 

imediatamente à autoridade superior 

quando houver causa ensejadora da 

sua interrupção. Ainda, caso haja 

dúvidas quanto a caracterização da 

nocividade das atividades, para a 

concessão das gratificações descritas, 

deve submeter à perícia do médico do 

trabalho ou engenheiro do trabalho que 

comprove a existência do risco à saúde 

do trabalhador. 

 

▪ DESVIO DE FUNÇÃO 

 

9. 

 

Verifiquei indício de desvio de função de 

alguns servidores nomeados para um 

cargo e através de Portarias foram 

nomeados para exercer outro cargo. 

 

Neste ponto, tem-se como base os 

servidores, que entraram no rol de 

amostragem da auditoria em questão, 

 

Recomendo que os servidores em 

evidente desvio de função retornem 

para suas atribuições conforme o cargo 

de origem. 

Recomendo ainda, para que os demais 

servidores que estejam em desvio de 

função, retornem para suas atividades 

de origem, inclusive os descritos no 
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José Jacinto Neto e César Augusto 

Follador, onde: 

 

• O servidor José Jacinto Neto foi 

nomeado/concursado como pedreiro 

em 01/11/1989, e em 01/01/1993 

através da Portaria nº 17/1993 foi 

localizado para prestar serviço como 

Operador de Máquinas. Em 

05/05/1995, através do Decreto nº 

133/1995 ficou acessado como 

operador de máquinas. Em 

10/10/2000, a Portaria nº 190/2000 

torna sem efeito o art. 1º do Decreto nº 

133/1995, relativo ao servidor José 

Jacinto Neto, voltando o mesmo a 

exercer o cargo de Pedreiro. Já em 

05/02/2001, a Portaria nº 061/2001 

designou o servidor para exercer o 

cargo de motorista II, porém com o 

advento da Lei Municipal nº 813/2008 

tal cargo foi extinto, mas não foi 

encontrado ato de revogação da 

Portaria. Desta forma o servidor 

continua em desvio de função em um 

cargo que não existe mais no quadro 

do Município. 

 

• Quanto ao servidor César Augusto 

Follador, foi nomeado/concursado em 

01/11/1989 para o cargo de braçal, 

porém está em desvio de função desde 

30/06/2000 no cargo de motorista, 

através da portaria nº 179/2000 e 

portaria nº 307/2004, que localizou o 

Decreto nº 133/1995 encontrada na 

pasta funcional de um dos servidores 

em desvio de função. 

 

Recomendo ainda, a sua Excelência, o 

Prefeito Municipal, que revogue os atos 

irregulares evitando, também, a 

disponibilização de servidor para o 

exercício de atribuição outra que não a 

do seu respectivo cargo, o que resulta 

em ilegalidade por evidente desvio de 

função, mesmo que tal disponibilização 

tenha como finalidade o interesse do 

serviço, conforme adverte o art. 41 da 

lei Municipal nº 813/2008: 

 

Art. 41 O afastamento de servidor do 

órgão em que estiver lotado, para ter 

exercício em outro, só se verificará 

mediante prévia autorização do 

Prefeito Municipal, para fim 

determinado e por prazo certo. 

 

Parágrafo único – Atendido sempre 

o interesse do serviço, o Prefeito 

Municipal poderá alterar a lotação do 

servidor, ex-officio ou a pedido, desde 

que não haja desvio de função ou 

alteração de seu vencimento. 
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servidor na SMTOSU no cargo de 

motorista. 

 

▪ Do Auxílio Alimentação 

 

10. 

 

A partir de julho de 2017, o Município de 

Itarana concedeu aos servidores públicos 

um valor de R$ 80,00 (oitenta reais) de 

auxílio alimentação, de acordo com a Lei 

Municipal nº 1255/2017.  

 

Consta na Lei algumas objeções quanto a 

percepção deste auxílio, que ao analisar 

as pastas funcionais e fichas financeiras 

dos servidores constatei que 02 (duas) 

servidoras receberam incorretamente o 

auxílio alimentação por 03 (três) meses.  

 

A servidora Fabiane Nunes da Silva 

mantinha dois contratos firmados com o 

Município, de professora, e recebeu do 

mês de julho a setembro 02 (dois) auxílios 

alimentação. Contudo, o §2º do art. 3º da 

referida Lei, prescreve que no caso de 

cumulação lícita de cargo ou emprego 

público o servidor fará jus a apenas um 

auxílio alimentação. 

 

Art. 3º. O auxílio alimentação destina-se 

a subsidiar as despesas com a refeição 

do servidor, tem caráter indenizatório não 

podendo ser percebido cumulativamente 

com outros de espécie semelhante e será 

pago em pecúnia no valor de R$ 80,00 

(oitenta reais) mensais.  

(...) 

 

Recomendo que o Departamento de 

Recursos Humanos promova uma 

imediata revisão nos demais 

pagamentos de tal benefício que não 

foram alcançados por não terem 

entrado no rol de amostragem desta 

auditoria, a fim de sanar possíveis 

falhas que possam acarretar danos ao 

erário. 

 

Recomendo, ainda, o atendimento ao 

disposto nos artigos 71 e 72 da Lei 

Complementar nº 01/2008, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Itarana. 

 

Art. 71 As reposições e indenizações 

ao Erário poderão ser descontadas 

em parcelas mensais não excedentes 

a 20% (vinte por cento) da 

remuneração ou dos proventos do 

servidor, em valores atualizados. 

 §1º Quando constatado pagamento 

indevido ao servidor por erro no 

processamento da folha, a reposição 

ao Erário será feita em uma única 

parcela, no mês subsequente. 

 §2º O servidor que, em débito com o 

Erário, for demitido, exonerado ou 

tiver sua aposentadoria ou 

disponibilidade cassada, terá retido 

das verbas a receber do Erário o valor 

 

Em 

atendimento 



 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

Página 112 de 116 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

§2º. Na hipótese de acumulação lícita de 

cargo ou emprego público perante a 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, na 

forma do inciso XVI do art. 37 da 

Constituição Federal, o servidor 

perceberá apenas um auxílio 

alimentação. 

 

Já a servidora Lucineide Cominotti Rizzi, 

estava de licença maternidade e recebeu 

durante 03 (três) meses auxílio 

alimentação, porém o inciso IV do art. 5º, 

dispõe que quando o servidor estiver de 

licença, afastado com ou sem 

remuneração não fará jus a percepção do 

auxílio. 

 

Art. 5º. Não farão jus ao benefício 

instituído pela presente Lei os servidores:  

(...) 

IV – Que estiverem em gozo de licença 

ou afastados, com ou sem remuneração; 

 

Desta forma, através dos memorandos nº 

010/2017 (processo/requerimento nº 

4167/2017) e nº 016/2017 

(processo/requerimento nº 4745/2017) 

Recomendo ao Excelentíssimo Prefeito a 

solicitação de devolução desses valores, 

onde foi encaminhado ao Departamento 

de Recursos Humanos para proceder com 

as devidas devoluções ao erário. As 

recomendações foram atendidas em parte, 

considerando que houve um desconto 

autorizado no valor total de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais) do salário da 

servidora Fabiane Nunes da Silva e quanto 

de seu débito e, sendo o seu crédito 

insuficiente, terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para quitar a diferença, a partir da 

publicação do ato. 

§3º Será inscrito em dívida ativa, para 

cobrança judicial, o débito que não 

tenha sido quitado no prazo previsto 

no § 2º deste artigo. 

  

Art. 72 O recebimento de quantias 

indevidas, ou descontos não 

efetuados poderá ensejar processo 

administrativo, para apuração de 

responsabilidades e aplicação das 

penalidades cabíveis. 

 

Comunico que por força do §1º do art. 

25 da Instrução Normativa SCI nº 

002/2014, que as providências 

corretivas adotadas pelo Sistema 

auditado (Sistema de Recursos 

Humanos) deverão ser informadas 

oficialmente ao Controlador, as quais, 

serão, independentemente da 

comunicação, objetos de 

monitoramento, tudo conforme o artigo 

acima referido: 

 

Art. 25. O relatório final de auditoria 

interna ou inspeção deverá ser 

encaminhado ao Controlador Interno 

para conhecimento e este será 

responsável por encaminhá-lo ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal e 

ao Secretário responsável pela 

Unidade ou Sistema auditado ou 

equivalente, determinando o prazo 

para o cumprimento das 
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a servidora Lucineide Cominotti Rizzi, 

conforme ofício do RH nº 052/2017, o 

desconto será realizado no valor de R$ 

80,00 (oitenta reais) nos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2018, somando o 

valor total de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais). 

 

recomendações constantes no 

respectivo relatório.  

  

§1º. As providências adotadas pelas 

Unidades ou Sistemas auditados 

deverão ser informadas oficialmente 

ao Controlador Interno.  

  

§2º. Independente do disposto no 

parágrafo anterior, o cumprimento dos 

prazos e das recomendações 

apontadas no relatório final de 

auditoria interna ou inspeção deverá 

ser monitorado pelo servidor 

responsável pela execução dos 

trabalhos de auditoria, através de 

relatório de acompanhamento que 

integrará o processo de auditoria ou 

inspeção.  

  

§3º. Caso seja constatado, pela 

Unidade Central de Controle Interno - 

UCCI que as recomendações não 

foram cumpridas, esta oficialmente, 

deverá dar ciência ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, solicitando 

providências que visem o 

cumprimento de tais recomendações.  
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3. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG 

 

a) Tomadas de Contas Especiais (TCE) 

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas Especial instaurado no exercício de 2017 no Poder Executivo do Município de 

Itarana. 

 

b) Procedimentos Administrativos instaurados na Unidade Gestora: Prefeitura 

 
Processo 

Administrativo 
 

 
 

Descrição do caso de dano apurado 

Data de 
Instauração 

 
Situação 

Data de 
Encaminhamento 

ao TCE 

Valor do 
 Débito 

Protocolo/Processo 
no Tribunal de 

Contas 

1.397/2017 
Processo 

Administrativa 
Disciplinar  

nº 001/2017 

 
Percebimento indevido de diárias. 
Prestação de contas mediante uso de 
documentação falsa 

 
24/10/2017 

 
Em andamento 

 
Não houve 

 

 
R$ 1.400,00 

 

 
Não há 

 

3.440/2017 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 010/2017 

Pagamento de multa ao Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
IEMA/ES, decorrente de infração ambiental 
– disposição de resíduos sólidos urbanos 
em área ambiental não licenciada  
 

 
 

05/10/2017 

 
 

Em andamento 

 
 

Não houve 

 
 
R$ 6.000,00 

 
 

Não há 
 

3.000/2017 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 013/2017 

 
Pagamento de juros e multas ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado do 
Espírito Santo – IPAJM, decorrentes de não 
recolhimento da contribuição previdenciária 

 
 

28/12/2017 

 
 

Em andamento 

 
 

Não houve 

 
 

R$ 9.760,21 

 
 

Não há 
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c) Procedimentos Administrativos instaurados na Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

de servidor cedido com ônus para o 
Município de Itarana/ES (cessionário) 

 
Processo 

Administrativo 
 

 
Descrição do caso de dano apurado/em 

apuração 

Data de 
Instauração 

 
Situação 

Data de 
Encaminhamento 

ao TCE 

Valor do 
 Débito 

Protocolo/ 
Processo no 
Tribunal de 

Contas 

3.564/2016* 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 006/2017 

 
Pagamento de franquia de seguro em 
decorrência de acidente de trânsito com veículo 
da frota municipal. 

 
08/06/2017 

 
Em andamento 

 
Não houve 

 

 
R$ 1.302,50 

 

 
Não há 

 

3.564/2016* 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 004/2017 

 
Pagamento de franquia de seguro em 
decorrência de acidente de trânsito com veículo 
da frota municipal. 
 

 
 

08/06/2017 

 
 

Em andamento 

 
 

Não houve 

 
 
R$ 1.559,17 

 
 

Não há 
 

2.978/2016 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 008/2017 

 
 
Extravio de bem público – sucata de ambulância. 

 
 

13/07/2017 

 
 

Em andamento 

 
 

Não houve 

 
 

Em apuração 

 
 

Não há 
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*No tocante ao processo administrativo nº 3.564/2016, na verificação deste requerimento administrativo da Secretaria Municipal de Saúde 

verificou-se a existência de dois fatos distintos envolvendo dois Servidores distintos e patrimônios igualmente distintos razão pela qual a 

“Sindicância Administrativa Investigatória” iniciada foi desmembrada para apuração, em separado, da responsabilização dos Servidores Públicos 

envolvidos. 

Itarana/ES, 20 de Abril de 2018. 

Assinaturas: 

 
Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 
Poder Executivo 

Flávia Colombo Dal’Col 
Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 
 

 

 
Processo 

Administrativo 
 

 
Descrição do caso de dano apurado/em 

apuração 

Data de 
Instauração 

 
Situação 

Data de 
Encaminhamento 

ao TCE 

Valor do 
 Débito 

Protocolo/ 
Processo no 
Tribunal de 

Contas 

3.772/2016 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 009/2017 

Pagamento por Indenização à empresa Ciriomar 
Antônio Batista Construtora Eirelli, decorrente de 
serviço executado mediante alteração na 
planilha orçamentária da obra com pagamento 
no exercício de 2016, sem realização de 
Aditamento ao respectivo contrato 

 
 
 

31/08/2017 

 
 
 

Em andamento 

 
 
 

Não houve 

 
 
 

R$ 12.374,53 

 
 
 

Não há 

4.654/2016 
Sindicância 

Administrativa 
Investigatória 
nº 012/2017 

 

Pagamento por Indenização ao Consórcio 
Público da Região Sudoeste Serrana – CIM 
Pedra Azul decorrente de serviços de saúde 
executados e não quitados pelo Município de 
Itarana – Exercício 2012 sem realização de 
aditamento ao Contrato de Rateio 

 
 

13/12/2017 

 
 

Em andamento 

 
 

Não houve 

 
 

R$ 45.488,52 

 
 

Não há 
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TABELA 6 

 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO – MUNICÍPIO DE ITARANA/ES 

 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo 

Entidade: Município de Itarana/ES 

Gestor Responsável: Ademar Schneider 

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, sendo que alguns dos pontos de controle aqui descritos não 

foram objeto de auditoria, porém verificados e inspecionados pela Unidade Central de 

Controle Interno através de relatórios, processos, solicitação de informações e sistema 

informatizados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, 

nosso parecer conclusivo, conforme IN TC Nº 43/2017. 

 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 

Base legal Procedimento Universo 
do Ponto 

de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1. Itens de abordagem prioritária 
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
1.1.1 Prestação de 

contas anual – 
Relatórios 
integrantes da 

LC 101/2000, 
art. 58. 

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
2017 

Exercício 2017 
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execução 
orçamentária 

Prestação de 
contas anual 

1.1.3 Transferência de 
recursos 
orçamentários 
ao Poder 
Legislativo. 

Relatório de 
Movimento 
Financeiro do 
sistema contábil. 

CRFB/88, art. 
168. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Exercício 
2017 

Exercício de 
2017 

1.3. Gestão Patrimonial 
1.3.6 Dívida ativa e 

demais créditos 
tributários – 
cobrança regular 

Relatórios setor 
de Tributação 

LC 101/2000, 
art. 11. 

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4. Limites constitucionais e legais 
1.4.1 Educação – 

aplicação 
mínima 

Anexo VIII do 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária - 
RREO 

CRFB/88, art. 
212, Lei nº 
9.394/1996 
(LDB), art. 69. 

Conformidade 
(Revisão 
analítica) 

6º bimestre 
de 2017 

6º bimestre de 
2017 

1.4.2 Educação – 
remuneração 
dos profissionais 
do magistério  

Processo nº 
576/2018; 
Sistema 
informatizado de 
Recursos 
Humanos; 
Anexo VIII do 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária - 
RREO 

CRFB/88, art. 
60, inciso XII 
do ADCT.  

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.3 Educação - 
Pertinência  

Relatório do 
sistema contábil; 
 
Processos nºs. 
3653/2016; 
163/2017; 
173/2017; 
215/2017; 
887/2017; 
3982/2017. 

Lei nº 
9.394/1996 
(LDB), arts. 70 
e 71.  

Auditoria 
Governamental 
operacional 

Exercício 
de 2017. 

06 (seis) 
processos 
liquidados/pagos 
com recursos de 
manutenção e 
desenvolvimento 
do ensino. 

1.4.4 Saúde – 
aplicação 
mínima  

Anexo XII do 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária - 
RREO 

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

Conformidade 
(Revisão 
analítica)  

6º bimestre 
de 2017 

6º bimestre de 
2017 

1.4.5 Saúde – 
pertinência  

Relatório do 
sistema contábil; 
 
Processos nºs. 
63/2017; 
82/2017; 
468/2017; 
716/2017; 
835/2017. 

LC 141/2012, 
arts. 3º e 4º.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017. 

05 (cinco) 
processos 
liquidados/pagos 
com recursos da 
saúde. 

1.4.6 Despesas com 
pessoal – 
abrangência.  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF  

LC 101/2000, 
art. 18.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

2º semestre de 
2017 

1.4.7 Despesas com 
pessoal – limite  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

LC 101/2000, 
arts. 19 e 20.  

Conformidade 
(Revisão 
analítica)  

2º semestre 
de 2017 

2º semestre de 
2017 

1.4.8 Despesas com 
pessoal – 
descumprimento 

Anexo I do 
Relatório de 

LC 101/2000, 
art. 21.  

Auditoria 
Governamental 

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 
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de limites – 
nulidade do ato  

Gestão Fiscal – 
RGF 

de 
conformidade  

1.4.10 Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial – 
vedações  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

LC 101/2000, 
art. 22, 
parágrafo 
único.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.11 Despesas com 
pessoal – 
extrapolação do 
limite – 
providências / 
medidas de 
contenção  

Anexo I do 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
RGF 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.14 Transferências 
para o Poder 
Legislativo 
Municipal  

Relatórios 
Contábeis; 
Extratos 
Bancários. 

CRFB/88, art. 
29-A, § 2º.  

Conformidade 
(Revisão 
analítica)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

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

 

Relatório de 
Gestão Fiscal 

LC 101/2000, 
art. 31 e  

Resolução nº 
40/2001 do  

Senado 
Federal.  

 

Conformidade 
(revisão 
analítica)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

1.4.16 Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária – 
limite  

- 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
10.  

Conformidade 
(revisão 
analítica)  

- - 

2. Itens de abordagem complementar 
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO 
e Lei Orçamentária Anual – LOA  
2.1.1 LDO – 

compatibilidade 
com Plano 
Plurianual.  

Leis Municipais 
nºs. 1.066/2013  
e 1.232/2016; 
 

CRFB/88, art. 
165, § 1º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.2 LDO – limitação 
de empenho.  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.4 LDO – 
condições para 
transferências 
de recursos a 
entidades 
privadas.  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.5 LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
abrangência 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

LC 101/2000, 
art. 4º, §§ 1º e 
2º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 
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2.1.6 LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
conteúdo  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

Portaria STN 
nº 637/2012.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.7 LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
abrangência  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

LC 101/2000, 
art. 4º, § 3º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.8 LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
conteúdo  

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

Portaria STN 
nº 637/2012.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Lei 
Municipal      
nº 
1.232/2016 

Lei Municipal      
nº 1.232/2016 

2.1.9 Programação 
orçamentária – 
disponibilização 
de estudos e 
estimativas de 
receitas.  

Processo  
nº 322/2018 

LC 101/2000, 
art. 12, § 3º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2016 

Exercício de 
2016 

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

Leis Municipais 
nºs. 1066/2013, 
1232/2016 e 
1236/2016. 

CRFB/88, art. 
165, § 7º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

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

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso I.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.12 LOA – 
demonstrativo 
dos efeitos da 
renúncia de 
receita  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.13 LOA – reserva 
de contingência  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso 
III.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.14 LOA – previsão 
de recursos 
para pagamento 
de precatórios  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

CRFB/88, art. 
100, § 5º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.15 LOA – 
vinculação de 
recursos.  

Lei Municipal      
nº 1236/2016 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.16 LOA – 
programação 
financeira e 
cronograma de 
desembolso.  

Lei Municipal      
nº 1236/2016; 
Sistema 
Contábil; 
Processo         
nº 322/2018 

 

LC 101/2000, 
art. 8º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.1.17 Transparência 
na gestão 

Portal da 
Transparência e 
site municipal 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
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2.2.1 Anexo de Metas 
Fiscais – 
cumprimento de 
metas fiscais.  

Relatórios 
retirados do 
sistema 
informatizado da 
contabilidade e 
LRFWeb 

LC 101/2000, 
art. 9º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Bimestres 
do 
exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.2 Instituição, 
previsão e 
execução de 
receitas.  

Relatórios 
retirados do 
sistema 
informatizado da 
contabilidade  

LC 101/2000, 
art. 11.  

Auditoria 
Governamental 
operacional  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.11 Execução de 
despesas – 
créditos 
orçamentários  

Sistema de 
contabilidade 
pública e 
Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, II.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.13 Créditos 
adicionais – 
autorização 
legislativa para 
abertura  

Legislação 
Municipal 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.14 Créditos 
adicionais – 
decreto 
executivo  

Legislação 
Municipal 

Lei nº 
4.320/1964, 
art. 42.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.15 Créditos 
orçamentários – 
transposição, 
remanejamento 
e transferências  

Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, inciso VI.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.16 Autorização 
orçamentária 
para cobertura 
de déficit  

Foram 
analisados 
relatórios de 
créditos 
adicionais do 
sistema contábil 

CRFB/88, art. 
167, inciso VIII.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.17 Autorização 
legislativa para 
instituição de 
fundos de 
qualquer 
natureza  

Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, inciso IX.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.19 Créditos 
extraordinários – 
abertura  

Sistema de 
contabilidade 
pública 
 
Legislação 
Municipal 

CRFB/88, art. 
167, § 3º.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.20 Execução da 
programação 
financeira de 
desembolso.  

Sistema de 
contabilidade 
pública 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.21 Transparência 
na gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais  

Relatórios da 
LRF 
 
Portal da 
Transparência 
do Município 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.22 Transparência 
na gestão – 

Relatórios da 
LRF 
 

LC 101/2000, 
art. 48 e arts. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 
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execução 
orçamentária  

Portal da 
Transparência 
do Município 

52 a 58 da 
LRF.  

2.2.23 Transparência 
na gestão – 
prestação de 
contas  

Ofício Câmara 
Municipal de 
Itarana 
OF/GP/CMI/     
Nº. 009/2018 

LC 101/2000, 
art. 49.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

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

Relatórios da 
LRF 

LC 101/2000, 
arts. 52 a 55. 
Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais (MDF)  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.26 Limitação para 
custeio de 
despesas  

Relatórios 
contábeis 

LC 101/2000, 
art. 62.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.2.29 Déficit 
orçamentário – 
medidas de 
contenção  

Relatórios 
retirados do 
sistema 
informatizado da 
contabilidade e 
LRFWeb 

LC 101/2000, 
art. 9º.  

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.3. Gestão Patrimonial 
2.3.3 Evidenciação de 

resultados – 
consolidação  

Sistema 
informatizado da 
Contabilidade 

Lei 4.320/1964, 
art. 85 / LC 
101/2000, arts. 
50 e 51 
/Portarias STN 
nº 72 e 
437/2012.  

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.3.4 Dívida ativa e 
demais créditos 
tributários – 
cancelamento  

Nota Explicativa 
e Relatórios – 
Setor de 
Tributação 

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

Auditoria 
Governamental 
de 
conformidade  

Exercício 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.4. Limites constitucionais e legais 
2.4.2 Dívida pública – 

precatórios – 
integração na 
dívida 
consolidada  

Demonstrativo 
da Dívida 
Consolidada 

LC 101/2000, 
art. 30, § 7º.  

Auditoria 
governamental 
de 
conformidade  

2º semestre 
de 2017 

Exercício de 
2017 

2.4.6 a 
2.4.18 

Pontos de 
Controle 
referente a 
Operação de 
crédito 

- 
- - 

- - 

 

 

1.2. Constatações e Proposições 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

 
1.1.1 
 

 
A Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder 
Executivo evidencia a execução da arrecadação em 

- Regular 
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relação à previsão, porém nem todos os tributos 
previstos foram devidamente arrecadados. Quanto as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das 
receitas e combate à sonegação, as ações de 
recuperação de créditos nas instâncias administrativas e 
judicial, bem como as demais medidas para incremento 
das receitas tributárias e de contribuições estão 
explicitados nos pontos de controles sobre os códigos 
2.2.1 e 2.2.2. 
 

1.1.3 

 
Conforme analisado no Sistema de Contabilidade 
Pública informatizado e verificação de conformidade 
documental junto à Tesouraria Municipal, os 
duodécimos transferidos ao Poder Legislativo, foram 
repassados sempre anterior ao dia 20 de cada mês 
durante o exercício de 2017.  
 

- Regular 

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.6 

 
UG Prefeitura Municipal: 
Em análise ao Setor de Tributação juntamente com o 
chefe do setor, podemos verificar que foram adotadas 
medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos 
demais créditos tributários de competência do ente da 
federação, sendo que com base nos documentos 
emitidos pelo mesmo, tiveram 224 (duzentas e vinte e 
quatro) notificações de débitos enviadas, 28 (vinte e oito) 
notificações de parcelamentos, 20 (vinte) parcelamentos 
efetivados, além de R$ 35.389,37 (trinta e cinco mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) 
encaminhados a Procuradoria Geral para cobrança 
judicial, quando a cobrança feita administrativamente 
como primeira alternativa não fora atendida. Essas 
dívidas foram originadas principalmente por ISS e IPTU, 
conforme relatório do sistema de Tributação – Dívida 
Ativa Cobrança Judicial. 
 
UG Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 
Quanto a Autarquia Municipal, verificamos junto ao 
relatório da Dívida ativa da mesma, que a cobrança foi 
feita apenas administrativamente, onde foram enviadas 
notificações anexas às contas de águas dos 
contribuintes em débito. 
Desta forma, foi recebido o valor de R$ 3.331,57 (três 
mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete 
centavos) no exercício de 2017, e inscrito para o próximo 
exercício o valor de R$ 65.492,16 (sessenta e cinco mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis 
centavos) em dívida ativa não tributária. 
 

- Regular 

1.4. Limites constitucionais e legais 

1.4.1 

 
De acordo com o Anexo VIII e XIV do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária – RREO que se 
refere ao demonstrativo das receitas e despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, 
constante no Sistema LRFWeb, foi possível verificar que 
o Município aplicou 26,96% (vinte e seis inteiros e 
noventa e seis centésimos por cento) de recursos na 

- Regular 
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manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício 
de 2017. 
 

1.4.2 

 
Analisando o Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária do 6º bimestre de 2017 – Anexos VIII e 
XIV, o Município destinou 86,36% (oitenta e seis inteiros 
e trinta e seis centésimos por cento) dos recursos do 
FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério, 
que em consonância com o processo/requerimento         
nº 576/2018 e análise efetuada no sistema de 
administração de recursos humanos, os profissionais 
pagos com o recurso são profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício de suas funções. 
 

- Regular 

1.4.3 

 
Conforme analisado no sistema informatizado de 
contabilidade pública e processos selecionados, as 
despesas consideradas como aplicação na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino atenderam as 
disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB. 
 

- Regular 

1.4.4 

 
De acordo com o anexo XII do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária – RREO, que se refere ao 
demonstrativo da receita de impostos líquida e das 
despesas próprias com ações e serviços públicos de 
saúde, conforme o relatório do sistema informatizado 
LRFWeb, foi possível verificar que o Município aplicou 
28,29% (vinte e oito inteiros e vinte e nove centésimos 
por cento) de recursos em ações e serviços públicos de 
saúde no exercício de 2017. 
 

- Regular 

1.4.5 

 
Conforme analisado no sistema informatizado de 
contabilidade pública e processos selecionados, 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. 
 

- Regular 

1.4.6 

 
Em consonância ao anexo I do Relatório de Gestão 
Fiscal, que se refere ao demonstrativo da despesa com 
pessoal, o Município de Itarana considerou todas as 
despesas com pessoal para o cálculo do limite de gastos 
com pessoal previstos na LRF. 
 

- Regular 

1.4.7 

 
Conforme disposto no Anexo I do Relatório de Gestão 
Fiscal, que se refere ao demonstrativo da despesa com 
pessoal, considerando o relatório retirado do sistema 
informatizado do Tribunal de Contas – LRFWeb, o Poder 
Executivo do Município de Itarana teve uma despesa 
total com pessoal de 48,23% (quarenta e oito inteiros e 
vinte e três milésimos por cento), enquanto o Poder 
Legislativo teve um gasto no percentual de 3,43% (três 
inteiros e quarenta e três milésimos por cento), desta 
forma, o Município de Itarana atendeu aos limites de 
despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 
da LRF. 

- Regular 
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1.4.8 

 
Não foram praticados atos que provocaram aumento na 
despesa com pessoal no exercício de 2017. 
Não ocorreram aumentos, reajustes ou vantagens 
consideradas como aumento de pessoal. 
Considerando ainda, que ao analisar os valores gastos 
mensalmente com pessoal a despesa, se manteve 
semelhante ao gasto total com pessoal do exercício 
anterior de 2016, de acordo com os relatórios contábeis, 
inclusive o Anexo I do RGF – anual detalhado. 
 

- Regular 

1.4.10 

 
Não se aplica ao Município de Itarana, considerando que 
o mesmo não ultrapassou nenhum dos limites 
estabelecidos na LRF. 
 

- - 

1.4.11 

 
Não se aplica ao Município de Itarana, considerando que 
o mesmo não ultrapassou nenhum dos limites 
estabelecidos na LRF. 
 

- - 

1.4.14 

 
Em conformidade com a Lei Orçamentária Anual – LOA 
de 2017 (Lei Municipal nº 1.236/2016), analisando ainda 
os relatórios contábeis e extratos bancários das 
transferências efetuadas ao Poder Legislativo 
(duodécimo), o Município atendeu os dispostos no § 2º 
do artigo 29-A. 
 

- Regular 

1.4.15 

 
Conforme demonstrado no Anexo II do Relatório de 
Gestão Fiscal, que dispõe sobre o demonstrativo da 
dívida consolidada líquida, o Município não ultrapassou 
os limites previstos na Resolução nº 40/2001 do Senado 
Federal, portanto não foi necessário reconduzir seu 
limite conforme LC 101/2000, art. 31. 
 

- Regular 

1.4.16 

 
O Município não possuiu Operações de Crédito no 
exercício de 2017. 
 

- - 

2. Itens de abordagem complementar 

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

2.1.1 

 
Verificando as Leis Municipais nº 1066/2013 e 
1232/2016, que se referem, respectivamente ao Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2013-2017 e Lei das 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, as 
diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO 
estiverem compatíveis com o PPA do exercício. 
 

- Regular 

2.1.2 

 
Com base na Lei Municipal nº 1.232/2016, que dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2017 – LDO, no ser artigo 24 
estabelece critérios e formas de limitação de empenho a 
ser efetivada nas hipóteses contidas na LC 101/2000. 
 

- Regular 
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2.1.4 

 
Analisando a LDO do Município de Itarana (Lei 
1.232/2016) referente ao exercício de 2017, em seu 
artigo 30 dispõe sobre as condições e exigências para 
transferência de recursos a entidades privadas. 
 

- Regular 

2.1.5 

 
A Lei das Diretrizes Orçamentárias aprovada para o 
exercício de 2017, continha anexo de metas fiscais na 
forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do artigo 4º da LC 
101/2000 – LRF. 
 

- Regular 

2.1.6 

 
Os demonstrativos integrantes do Anexo de Metas 
Ficais da Lei das Diretrizes Orçamentárias de nº 
1.232/2016 foram elaborados em concordância com o 
Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 
 

- Regular 

2.1.7 

 
Foi identificado na Lei das Diretrizes Orçamentárias – 
LDO aprovada para o exercício de 2017, o Anexo de 
Riscos Ficais avaliando os passivos contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas públicas e 
informando as devidas providências a serem tomadas 
caso esses passivos e riscos ocorressem. 
 

- Regular 

2.1.8 

 
Os demonstrativos integrantes do Anexo de Riscos 
Fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias foram 
elaborados em concordância com o Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional. 
 

- Regular 

2.1.9 

 
Averiguamos que não foi colocado à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público os estudos e 
estimativas de receitas para o exercício de 2017, 
ocorreu apenas, a Audiência Pública para apresentação 
e discursão das propostas para elaboração dos projetos 
da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei 
Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2017 no 
dia 14 de setembro de 2016, onde o Município convidou 
o Ministério Público, os demais Poderes e toda a 
população para tal apresentação. 

Recomendamos que 
seja encaminhado por 
meio de ato 
administrativo oficial 
ao Ministério Público e 
demais Poderes, no 
mínimo de trinta dias 
antes do prazo final 
para encaminhamento 
de suas propostas 
orçamentárias, os 
estudos e as 
estimativas das 
receitas para o 
exercício 
subsequente, 
inclusive da corrente 
líquida, e as 
respectivas memórias 
de cálculo, conforme 
dispõe o     § 3º, do art. 
12 da LC 101/2000. 

Em 
andamento 

2.1.10 

 
Analisando as Leis Municipais nºs. 1066/2013, 
1087/2014, 1090/2014, 1100/2014, 1133/2015, 
1232/2016 e 1236/2016, que dispõem sobre o Plano 

- Regular 
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Plurianual e suas alterações, referente ao quadriênio 
2014-2017, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual do exercício de 2017, os programas 
de governo, projetos e atividades previstos estiveram 
compatíveis entre as Leis (PPA, LDO e LOA). 
 

2.1.11 

 
O demonstrativo de compatibilidade da programação 
orçamentária juntamente com os objetivos e metas 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, parte 
integrante da Lei das Diretrizes Orçamentárias, integrou 
a Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 
2017, conforme inciso I do Art. 5º da LRF. 
 

- Regular 

2.1.12 

 
Não foram identificados na Lei Orçamentária Anual 
aprovada para o exercício de 2017 os demonstrativos 
dos efeitos da renúncia de receitas, considerando que o 
Município de Itarana não pretendeu efetivar nenhum tipo 
de renúncia de receitas, conforme discriminado no 
Demonstrativo VII da LDO. 

Alertamos para a 
inclusão de 
demonstrativo 
regionalizado do 
efeito, sobre as 
receitas e despesas, 
decorrente de 
isenções, anistias, 
remissões, subsídios 
e benefícios de 
natureza financeira, 
tributária e creditícia, 
além das medidas de 
compensação a 
renúncias de receita e 
ao aumento de 
despesas obrigatórias 
de caráter continuado, 
conforme dispõe 
CRFB/88, art. 165, § 
6º e LC 101/2000, art. 
5º, inciso II. 

Em 
andamento 

2.1.13 

 
A Lei Orçamentária Anual nº 1236/2016 contemplou 
dotação orçamentária para reserva de contingência, 
com sua forma de utilização e montantes definidos e 
compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
1232/2016, conforme se observa no seu Art.19. 
 

- Regular 

2.1.14 

 
Consta previsão na LDO, em seu art. 51 e inclusão na 
LOA de dotação necessária para o pagamento de 
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, 
constante de precatórios judiciários. 
 

- Regular 

2.1.16 

 
Conforme análise ao sistema informatizado de 
contabilidade e resposta ao Memorando nº 003/2018 
emitido por esta Unidade Central de Controle Interno, a 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 
informou que existe no Município a Programação 
Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, 
conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar             
nº 101/2000, ela considera ainda, que durante a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual, tais 
programações e cronogramas são pré-requisitos para o 

- Regular 
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registro do Orçamento da receita e despesa no Sistema 
Contábil do Município, ministrado pela empresa E&L 
Software. 
 

2.1.17 

 
No dia 14 de setembro de 2016 foi realizada audiência 
pública para apresentação e discussão das propostas 
para elaboração dos projetos da Lei das Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – 
LOA para o exercício de 2017. 
Quanto ao PPA o mesmo ainda se encontrava vigente 
2014-2017. 
 

- Regular 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

2.2.1 

 
Foi previsto para o orçamento do exercício de 2017 no 
Município de Itarana R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais) em receitas, tendo como metas bimestrais de 
arrecadação o montante referente a R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais). Porém, com o atual cenário que 
o País está atravessando de crise financeira, no 
Município de Itarana não foi diferente, por quatro 
bimestres do ano não foi possível atingir as metas fiscais 
de arrecadação estabelecidas.  
 
1º Bimestre: R$ 4.682.635,92 
2º Bimestre: R$ 4.806.838,68 
3º Bimestre: R$ 5.503.615,07 
4º Bimestre: R$ 4.824.030,27 
5º Bimestre: R$ 4.898.284,83 
6º Bimestre: R$ 6.084.562,11 
 
Porém, até o final do exercício o município conseguiu 
arrecadar um montante de R$ 30.799.966,88 (trinta 
milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) 
ultrapassando o total previsto para o exercício, ficando 
com um superávit de arrecadação de R$ 799.966,88 
(setecentos e noventa e nove mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 
Considerando, que a despesa executado no Município, 
durante todo o exercício de 2017, foi de                                
R$ 30.283.124,14 (trinta milhões, duzentos e oitenta e 
três mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze 
centavos). 
Considerando, que o total das despesas executadas foi 
inferior ao total das receitas arrecadadas, o Município 
não efetuou limitações de empenho, encerrando o 
exercício financeiro de 2017 com atendimento aos 
limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Embora detectado 
que ao final do 
exercício de 2017, o 
Município cumpriu 
com suas metas 
fiscais de 
arrecadação, 
recomendamos que 
esta avaliação ocorra 
ao final de cada 
bimestre, conforme 
determina o artigo 9º 
da LRF, que após a 
identificação do 
descumprimento de 
meta fiscal no 
bimestre, em 
decorrência da não 
realização de receitas, 
sejam adotadas as 
medidas de limitação 
de empenho e 
movimentação 
financeira, nos trinta 
dias subsequentes. 

Regular 

 
2.2.2 
 

 
Os tributos foram devidamente instituídos e previstos, 
conforme a Lei Complementar nº 11/2013 - Código 
Tributário Municipal. 
A receita tributária prevista do Município de Itarana foi 
de R$ 1.966.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta 
e seis mil reais), sendo arrecadado um montante de R$ 
1.726.789,52 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois 

- Regular 
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centavos), desta forma, que o Município não arrecadou 
o montante previsto. 
 
Quanto 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, 
temos os seguintes dados extraídos do Ofício da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças           
nº 092/2018: 
 
O Município, no exercício de 2017, buscou intensificar e 
otimizar a utilização de ferramentas de controles 
informatizadas, nos módulos de nota fiscal eletrônica de 
serviços e ISS bancário, almejando, assim, a redução da 
inadimplência no recebimento de ISS, inclusive com 
treinamentos e capacitação dos servidores do Setor de 
Tributação, no sentido de aprimorar os procedimentos 
de notificação, autuação e realização de ações fiscais, 
dentre outras. Além disso, no exercício de 2017, o 
Município de Itarana, através do seu Setor de 
Tributação, objetivou a cobrança dos créditos tributários 
e não tributários, administrativamente, inclusive com a 
realização de parcelamentos. Quanto, aos créditos já 
constituídos em Dívida Ativa estes, foram devidamente 
encaminhados para a Procuradoria Geral do Município 
para ajuizamento das competentes ações executivas 
fiscais. Sendo emitido pelo Setor de Tributação, 231 
(duzentos e trinta e uma) notificações fiscais de débito, 
onde, foram realizados 20 (vinte) parcelamentos, 69 
(sessenta nove) pagamentos e 12 (doze) inscrições em 
dívida ativa com remessa à Procuradoria Geral do 
Município para execução fiscal. 
 

 
2.2.11 
 

 
De acordo com o Balancete Analítico da Despesa 
Orçamentária do exercício de  2017, não houve a 
realização de despesas ou a assunção de obrigações 
que excederam os créditos orçamentários e/ou 
adicionais do Município de Itarana. 
 

- Regular 

 
2.2.13 

e 
2.2.14 

 

 
Não houve por parte do Município de Itarana a abertura 
de créditos adicionais suplementares e/ou especial, sem 
a prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes, sendo eles abertos e 
remanejados através de Decreto do Poder Executivo. 
 

- Regular 

 
2.2.15 
 

 
A LDO (Lei 1236/2016) autoriza em seu artigo 20, que 
as Unidades Orçamentárias integrantes do Orçamento 
Municipal, poderão, mediante Decreto do Poder 
Executivo, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total 
ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas 
na Lei Orçamentária de 2017 e em seus créditos 
adicionais, em decorrência de extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de 
órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 
competências ou atribuições, estendendo-se a presente 
alteração, inclusive, aos créditos adicionais 
suplementares. 

- Regular 
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2.2.16 
 

 
Não ocorreu utilização de recursos do orçamento para 
cobrir déficit orçamentário de empresas, fundações e 
fundos. 
 

- - 

 
2.2.17 
 

 
Não houve instituição de Fundos de qualquer natureza 
no Município de Itarana no exercício de 2017. 
 

- - 

 
2.2.19 
 

 
Não houve abertura de Créditos Extraordinários no 
Município de Itarana durante o exercício de 2017. 
 

- - 

 
2.2.21 

 
O PPA, LOA e LDO, se encontram divulgados no Portal 
da Transparência do site do Município para o acesso ao 
público, no link https://itarana-es.portaltp.com.br/. 
 
Consta ainda, no Portal da Transparência, a publicação 
das Prestação de Contas Anual na íntegra, possuindo 
em seu anexo o Parecer Prévio emitido pela Unidade 
Central de Controle Interno (UCCI) do Poder Executivo 
Municipal.  
 
Quanto ao Parecer de Controle Externo foi verificado 
que ainda não houve o julgamento das contas relativo 
ao exercício de 2016, de outro lado a aprovação das 
contas do exercício de 2013, 2014 e 2015 referentes às 
“contas de gestão” da Prefeitura foram encaminhadas ao 
Executivo Municipal no exercício de 2016 e 2017, e se 
encontram devidamente publicadas.  
 
No que tange ao RREO e ao RGF, estes foram 
publicados bimestral e semestralmente, 
respectivamente no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo (AMUNES), nos termos da Lei 
Municipal de nº 1.115/2014, no quadro de publicações 
do Município, conforme Art. 111, caput da Lei Orgânica 
Municipal, além de estarem disponíveis no Portal da 
Transparência do Município, encontram-se 
disponibilizados, também, os Balancetes mensais da 
receita e despesa. 
 

 
- 

 
Regular 

 
2.2.22 
 

 
As informações da execução orçamentária e financeira 
do Município de Itarana, foram objetos de divulgação, 
conforme prevê os artigos 48 e 52 a 58 da LRF. 
 

- Regular 

2.2.23 

 
Conforme ofício da Câmara Municipal nº 009/2018, em 
atendimento ao ofício expedido por esta Unidade Central 
de Controle Interno, e consulta ao setor contábil desta 
Prefeitura Municipal, as contas do chefe do Poder 
Executivo referente ao exercício financeiro de 2016, 
ficaram disponíveis para consulta pelos cidadãos e 
instituições da sociedade por todo o exercício de 2017, 
conforme prevê o art. 49 da LC 101/2000. 
 

- Regular 

  - Regular 
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2.2.25 
 

Os demonstrativos fiscais que integram o RREO e RGF, 
são elaborados conforme prevê as normas da Secretaria 
do Tesouro Nacional – STN.  
 

 
2.2.26 
 

 
Durante o exercício de 2017, o Município não contribuiu 
para o custeio de despesas de competência de outro 
ente da Federação. 
 

- - 

 
2.2.29 
 

 
Conforme já mencionado no ponto de controle sob o 
código 2.2.1, o Município não se encontrou com déficit 
orçamentário, desta forma, não expediu atos de 
limitação de empenho. 
 

- Regular 

2.3. Gestão Patrimonial 

 
2.3.3 
 

 
Os demonstrativos contábeis consolidam a execução 
orçamentária, financeira e patrimonial das unidades 
gestoras Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto e Câmara Municipal, porém 
não encontramos a consolidação dos consórcios 
públicos nessas demonstrações. 
 

 
Recomendamos que 
os demonstrativos 
contábeis consolidem, 
além das UG’s 
pertencentes ao 
Município, os 
demonstrativos 
contábeis da 
execução 
orçamentária dos 
consórcios públicos. 
 

Regular com 
ressalva. 

 
2.3.4 
 

 
Conforme nota explicativa sobre o cancelamento de 
dívida ativa no exercício de 2017, encaminhada pelo 
Setor de Tributação, o valor total cancelado de R$ 
90.185,05 (noventa mil, cento e oitenta e cinco reais e 
cinco centavos), se referiam a cadastros imobiliários e 
econômicos dos anos de 1994 a 2011 e exercício de 
2016.  
Onde o valor de R$ 65.369,79 (sessenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove 
centavos) referente a imposto sobre serviços de 
qualquer natureza e taxas do poder de polícia 
(fiscalização de localização, instalação e 
funcionamento), que foram atingidos pela prescrição, 
provenientes de empresas que não mais exercem 
atividades no Município e seus responsáveis legais não 
foram localizados, sendo seus endereços 
desconhecidos para cobrança.  
E, o valor de R$ 24.815,26 (vinte e quatro mil, oitocentos 
e quinze reais e vinte e seis centavos), referente a 
cadastro imobiliário (IPTU), atingidos, também, pela 
prescrição quinquenal dos anos de 1995 a 2011, e 
cancelamento de inscrição no cadastro imobiliário e 
créditos tributários referente a IPTU do exercício 2016, 
conforme decretos nºs. 866/2017 e 918/2017. 
Inobstante aos cancelamentos apurados, segundo 
informações da Secretária Municipal de Administração e 
Finanças, constantes no processo/requerimento nº 
1490/2018, o valor de R$ 90.185,05 (noventa mil, cento 
e oitenta e cinco reais e cinco centavos) cancelado, não 
comprometeu as metas de resultados previstas na Lei 

Propomos a 
abertura de 
procedimento 
administrativo para 
apuração da 
ocorrência de 
possível renúncia 
de receita. 

Em 
andamento 
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de Diretrizes Orçamentárias – LDO, considerando que o 
este valor refere-se a créditos inscritos em dívida ativa 
tributária, que prescreveram em decorrência da 
ausência de execução dos mesmos, em gestão anterior 
às do atual Prefeito Municipal – Ademar Schneider. 
 

2.4. Limites constitucionais e legais 

 
2.4.2 
 

 
Verificamos que o precatório judicial devido pelo 
Município de Itarana, não pago durante a execução 
orçamentária do exercício de 2017 que fora incluído, não 
integra o Demonstrativo da Dívida Consolidada, 
conforme prevê o artigo 30, § 3º da LC 101/2000.  
 

 
Alertamos para a 
inclusão na Dívida 
Consolidada, dos 
precatórios judiciais 
não pagos durante a 
execução do 
orçamento que nele 
foram incluídos, para 
fins de aplicação dos 
limites estabelecidos 
pela Resolução nº 
40/2001 do Senado 
Federal. 
 

Não 
cumprido. 

 
2.4.6 a 
2.4.18 
 

 
O Município não possuiu operações de créditos no 
exercício de 2017. 

- - 

 

 

1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal 

 

O presente relatório analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira do 

Município de Itarana (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto e Câmara Municipal), parte integrante da Prestação de Contas Anual em 

cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº. 43/2017 do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo, acompanhado dos demais documentos pertinentes a 

mesma. 

 

O resultado constante nos documentos que compõe a Prestação de Contas do Exercício 

de 2017, composto de suas peças analíticas, sintéticas e complementares, tem como 

objetivo oferecer uma ampla visão da situação econômico financeira do Município de 

Itarana, que reflete a ação administrativa do Governo Municipal.  
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• Gestão Orçamentária 

 

RECEITA PREVISÃO ATUALIZAÇÃO EXECUÇÃO 

Receitas Correntes  R$ 29.730.000,00   R$ 29.787.700,00   R$ 29.052.891,21  

Receitas de Capital  R$      270.000,00   R$      270.000,00   R$   1.747.075,67  

TOTAL  R$ 30.000.000,00   R$ 30.057.700,00   R$ 30.799.966,88  

    

DESPESAS  FIXAÇÃO   ATUALIZAÇÃO   EXECUÇÃO  

Despesas Correntes  R$ 27.014.172,24   R$ 27.014.172,24   R$ 27.082.192,75  

Despesas de Capital  R$   2.935.827,76   R$   2.935.827,76   R$   3.200.931,39  

Créditos Adicionais  R$                     -     R$   4.844.632,82    

Reserva de Contingência  R$        50.000,00   R$        50.000,00   R$                     -    

TOTAL  R$ 30.000.000,00   R$ 34.844.632,82   R$ 30.283.124,14  

 

Desta forma, em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 

2017 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia 

na execução da mesma no valor de R$ 4.561.508,68 (quatro milhões, quinhentos e 

sessenta e um mil, quinhentos e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme 

demonstramos a seguir: 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

Total da Despesa Autorizada  R$ 34.844.632,82  

Total da Despesa Empenhada  R$ 30.283.124,14  

Economia na Execução da Despesa  R$   4.561.508,68  

 

Quando comparado o montante da receita arrecadada com o montante da despesa 

realizada, nota-se que houve um superávit na execução orçamentária do exercício de 

2017 da ordem de R$ 516.842,74 (quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e 

quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), evidenciando que o município 

arrecadou mais do que realizou de despesas no exercício. Vale destacar que o 

superávit financeiro consolidado do exercício anterior foi de R$ 4.758.100,78 (quatro 

milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cem reais e setenta e oito centavos), 

valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária 

executada no exercício de 2017, juntamente com os recursos arrecadados no exercício, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

Receita Total Arrecadada  R$ 30.799.966,88  

Despesa Total Realizada  R$ 30.283.124,14  

Superávit Orçamentário de 2017  R$      516.842,74  

Superávit Financeiro de 2016  R$   4.758.100,78  
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SALDO LÍQUIDO  R$   5.274.943,52  

 

• Gestão Financeira 

 

No que se refere à gestão financeira do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de 

Itarana, podemos constatar que o saldo financeiro consolidado proveniente do exercício 

de 2017 foi da ordem de R$ 5.506.711,09 (cinco milhões, quinhentos e seis mil, 

setecentos e onze reais e nove centavos). Adicionando a este valor os ingressos de 

recursos orçamentários e extra-orçamentários deduzido das despesas pagas no 

exercício, resultou em um saldo final para o exercício financeiro de 2018 da ordem de 

R$ 6.096.361,51 (seis milhões, noventa e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e 

cinquenta e um centavos), a saber: 

 

RECEITA DESPESA 

Receita Orçamentária  R$ 30.799.966,88  Despesa Orçamentária  R$ 29.599.770,63  

Transferências 
Financeiras Recebidas  R$   6.768.653,09  

Transferências 
Financeiras Concedidas  R$   6.768.653,09  

Receita Extra-
Orçamentária  R$   2.723.912,51  

Despesa Extra-
Orçamentária  R$   3.334.458,31  

Saldo Exercício 
Anterior  R$   5.506.711,09  

Saldo para o Exercício 
Seguinte  R$   6.096.361,54  

TOTAL  R$ 45.799.243,57  TOTAL  R$ 45.799.243,57  

 

• Gestão Patrimonial 

 

O patrimônio consolidado do exercício de 2017 sofreu um acréscimo na conta de 

imobilizado de R$ 1.252.980,33 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, 

novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos). No que se refere a conta de bens 

móveis, a mesma sofreu uma acréscimo de R$ 714.515,19 (setecentos e quatorze mil, 

quinhentos e quinze reais e dezenove centavos), e a conta de bens imóveis, também, 

um acréscimo na ordem de R$ 1.717.401,33 (um milhão, setecentos e dezessete mil, 

quatrocentos e um reais e trinta e três centavos), resultando em um saldo final nas 

contas de bens móveis e imóveis de 2017 de R$ 10.878.192,47 (dez milhões, oitocentos 

e setenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) e R$ 

33.089.319,33 (trinta e três milhões, oitenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e 

trinta e três centavos), respectivamente. Tal oscilação ocorreu em virtude do município 

ter realizado em 2017, investimentos em imobilizados e equipamentos e materiais 

permanentes, sendo que as contas de depreciação passaram do saldo inicial de R$ 

1.640.704,55 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, setecentos e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), para R$ 2.819.640,74 (dois milhões, oitocentos e dezenove 
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mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos). Maiores detalhamentos 

encontram-se nos anexos de movimentação patrimonial exigidos pela IN nº. 043/2017 

de cada Unidade Gestora específica. No que se refere à conta de estoques, podemos 

constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2017, um saldo advindo 

do exercício anterior de R$ 39.360,77 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais e 

setenta e sete centavos), que após a movimentação ocorrida no exercício, gerou um 

saldo final de R$ 37.979,84 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta 

e quatro centavos), conforme movimentação detalhada apresentada nos 

demonstrativos específicos estabelecidos pela IN nº. 043/2017 apresentados nas 

Unidades Gestoras integrantes da PCA consolidada do município. 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante  R$   6.649.799,10  Passivo Circulante  R$        66.268,08  

   Caixa e equivalentes 
de caixa 

 R$   6.096.361,54  
   Obrigações Trabalhista,     
   Prev. e Assist.  R$          1.076,44  

   Créditos a curto prazo 
 R$                     -    

   Empréstimos e  
   Financiamentos  R$        11.176,99  

   Demais créditos e  
   valores a curto prazo  R$      503.667,72  

   Fornecedores e contas  
   a pagar  R$        49.021,59  

   Estoques  R$        37.979,84     Obrigações Fiscais  R$                     -    

   Variações  
   Patrimoniais  
   Diminutivas  R$        11.790,00  

   Demais obrigações a  
   curto prazo 

 R$          4.993,06  

Ativo Não Circulante  R$ 41.391.213,87  Passivo não circulante  R$   2.870.826,52  

   Ativo realizável  
   a longo prazo  R$      243.342,81  

   Obrigações Trabalhista,  
   Prev. e Assist.  R$   2.781.294,01  

   Imobilizado  R$ 41.147.871,06     Obrigações Fiscais  R$        89.532,51  

SOMA DO ATIVO REAL  R$ 48.041.012,97  
SOMA DO PASSIVO 
REAL 

 R$   2.937.094,60  

  
  

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

 R$ 45.103.918,37  

TOTAL  R$ 48.041.012,97  TOTAL DO PASSIVO  R$ 48.041.012,97  

 

 

• Da Dívida Ativa 

 

No exercício de 2017 a Prefeitura transferiu um Saldo de Dívida Ativa Tributária do 

exercício anterior de R$ 255.283,10 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e 

oitenta e três reais e dez centavos), que após registro contábil de toda movimentação 

da dívida ocorrida no exercício, gerou um saldo para o exercício seguinte de R$ 

243.342,81 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta 
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e um centavos). A dívida ativa não tributária gerou um saldo do exercício de R$ 

84.861,81 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e um reais). 

 

Objetivando melhorar de forma constante e gradativa a arrecadação dos créditos 

inscritos em dívida ativa, no decorrer do exercício de 2017 foi desenvolvido o programa 

Consciência Tributária, cujo propósito visa envolver a população no sentido de 

aumentar a arrecadação tributária do município, focado primeiramente na orientação 

dos cidadãos, comerciantes e empresários de nosso município sobre a importância de 

se exigir o documento fiscal em todas as transações realizadas. Além disso, o município 

não mediu esforços no sentido de cobrar os créditos inscritos em dívida ativa por meio 

da execução fiscal, quando os meios para cobrança administrativa se esgotarem. 

 

 

• Gestão Fiscal 

 

o Dívida Pública 

 

A LDO/2017 estabeleceu meta para o montante da dívida pública 

consolidada no Anexo das Metas Fiscais. Contudo, os resultados 

efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (Anexo II, LRF, art. 55, inciso I), apontam que o estoque de 

dívida em 2017, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

 

o Limite da Dívida Consolidada e Mobiliária 

 

Com relação ao montante da Dívida Consolidada e Mobiliária do Município, 

observou-se que o saldo da Dívida Consolidada Líquida (LRF, Art. 55, inciso 

I, alínea “b” - Anexo II) do município encontra-se dentro dos limites 

determinados pela Lei Complementar 101/2000. Diferentemente ao ocorrido 

com a despesa total com pessoal, não houve a necessidade de se adotar 

nenhuma medida no sentido de reconduzir aos limites legais da LRF 

101/2000, a Dívida Consolidada e Mobiliária do Município. 

 

 

o Dívida Fundada 

 

Os valores registrados em Dívida Fundada pertencem ao Balanço da 

Prefeitura Municipal, não tendo dívida fundada no Fundo Municipal 

de Saúde, Serviço Autônomo de Água e Esgoto e na Câmara 

Municipal. 

 

Sendo que os valores que compõem a Dívida Fundada se referem a: 
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▪ Parcelamento de INSS – Processo nº 15586.720403/2012-54, 

no valor de R$ 2.645.705,40 (dois milhões, seiscentos e 

quarenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e quarenta 

centavos); 

▪ Parcelamento de INSS – Processo nº 15585.720402/2012-18, 

no valor de R$ 135.588,61 (cento e trinta e cinco mil, 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos); 

▪ Parcelamento de PASEP – Processo nº 10783.506377/2014-

75, no valor de R$ 89.532,51 (oitenta e nove mil, quinhentos 

e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). 

 

 Total da Dívida Fundada = R$ 2.870.826,52 

 

 

o Dívida Flutuante 

 

A Dívida Flutuante do Município é composta por: 

 

▪ Restos a Pagar Processados do exercício atual e de 

exercícios anteriores: 

 

2014: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) – Prefeitura 

Municipal. 

2017: R$ 41.121,78 (quarenta e um mil, cento e vinte e um 

reais e setenta e oito centavos) – Prefeitura Municipal,             

R$ 5.177,54 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos) – Fundo Municipal de Saúde e 

R$ 133,31 (cento e trinta e três reais e trinta e um centavos – 

Câmara Municipal. 

 

▪ Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de 

exercícios anteriores: 

 

2010: R$ 50,53 (cinquenta reais e cinquenta e três centavos) 

– Câmara Municipal; 

2016: R$ 67.855,36 (sessenta e sete mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) – Prefeitura 

Municipal; 

2017: R$ 521.233,88 (quinhentos e vinte e um mil, duzentos 

e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) – Prefeitura 

Municipal e R$ 115.687,00 (cento e quinze mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais) – Fundo Municipal de Saúde. 
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 Totalizando o valor de R$ 753.859,40 (setecentos e cinquenta 

e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos) de restos a pagar. 

 

▪ Consignações: 

 

Empréstimo Caixa Econômica: R$ 393,52 (trezentos e 

noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto. 

Empréstimo Banestes: R$ 1.924,73 (um mil, novecentos e 

vinte e quatro reais e setenta e três centavos) – Câmara 

Municipal. 

Empréstimo Sicoob: R$ 2.674,81 (dois mil, seiscentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – Câmara 

Municipal. 

 

 Totalizando o valor de R$ 4.993,06 (quatro mil, novecentos e 

noventa e três reais e seis centavos). 

 

 

o Despesa com pessoal 

 

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, 

verificou-se que no exercício de 2017 , o montante das despesas com 

pessoal  (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a” - Anexo I) foi de                               

R$ 14.010.827,63 (quatorze milhões, dez mil, oitocentos e vinte e sete 

reais e sessenta e três centavos) o que levou o  Município (Poder 

Executivo) a comprometer 48,23% de sua Receita Corrente Líquida que 

foi de R$ 29.052.891,21 (vinte e nove milhões, cinquenta e dois mil, 

oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) com as despesas 

líquidas de pessoal, mantendo-se dentro do limite legal 54,00% previsto 

na referida Lei Complementar, e abaixo do limite prudencial estabelecido 

no art. 22, já o Poder Legislativo comprometeu o percentual de 3,43%, 

conforme tabelas abaixo:  

 

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO 

Receita corrente líquida - RCL  R$ 29.052.891,21  

Despesa total com pessoal - DTP  R$ 14.010.827,63  

% da despesa total com pessoal - DTP sobre a RCL 48,23% 

  

DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO 

Receita corrente líquida - RCL  R$ 29.052.891,21  

Despesa total com pessoal - DTP  R$      996.188,21  
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% da despesa total com pessoal - DTP sobre a RCL 3,43% 

 

 

o Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

 

O acompanhamento dos gastos em educação nos termos do artigo 

212 da Constituição Federal que determinam aos municípios a 

aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita 

resultante de impostos e transferências de impostos para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino, tomando como base os 

valores registrados nos balancetes do exercício de 2017, constatou 

a movimentação que resultou no seguinte resultado: 

 

▪ As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 

(MDE) representaram 26,96% dos Impostos e Transferências 

Constitucionais e Legais; 

 

▪ Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério 

(ensino fundamental e educação infantil) representaram 

86,36% da receita vinculada ao FUNDEB, cuja aplicação 

mínima é de (60% do FUNDEB); 

 

Estes indicadores demonstram que o Município está cumprindo as 

determinações estabelecidas no art. 212 da Constituição Federal e a 

Lei nº. 11.494 de 20 de junho de 2007, que instituiu o FUNDEB e as 

exigências constitucionais. 

 

 

 

o Gastos com Saúde 

 

De acordo com as informações contábeis extraídas dos balancetes e 

relatório retirado da LRFWeb até o 6º bimestre do exercício de 2017, 

foram aplicados um percentual de 28,29%, em ações e serviços 

públicos de saúde, oriundos da arrecadação de impostos e das 

transferências que compõem a base de cálculo conforme 

estabelecido na CRFB/88 e na LC 141/2012. Estando o Município do 

Itarana dentro dos limites constitucionais, considerando que o 

percentual mínimo para aplicação é de 15,00%. 
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2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob responsabilidade do Sr. 

Ademar Schneider, Prefeito do Município de Itarana, 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 com ressalvas das preposições constantes nos pontos de controles sob os 

códigos 2.3.3 e 2.4.2. 

 

 

Itarana/ES, 23 de Abril de 2018. 

 

Assinatura: 

 

Adjar Fabiano De Martin 
Controlador Interno 

Poder Executivo 



 

 
 
 

 
CERTIDÃO 

 
 
 
CERTIFICA CONHECIMENTO DO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO EMITIDO PELA 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE 
INTERNO DO MUNICÍPIO DE ITARANA. 
 

 
 
 
 

Eu, ADEMAR SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito 
Santo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 
101/2000 e Parágrafo Único, do Artigo 4º da Resolução nº 227/2011 do TCE-ES, 
CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável pela 
Unidade Central de Controle Interno do Município, MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA 
referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 – RELOCI – do 
MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual 
confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho 
nenhuma restrição a registrar. 
 
Por ser verdade, firmo o presente em uma via de igual teor e forma para um só efeito. 
 
 
 
 
Itarana-ES, 24 de Abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

ADEMAR SCHNEIDER 
Prefeito Municipal 

 

 


