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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NETVA 

João Neiva/ES, 25 de fevereiro de 2021. 

Para: Secretaria Municipal da Fazenda 
Secretaria Municipal de Planejamento 

De: CGM - Controladoria Geral do Município 

Assunto: CUMPRIMENTO DE PRAZOS 

Senhor Secretário, 

A Controladoria Geral do Município compete, conforme artigo 16-B da Lei no 
2.939/2016, a finalidade de planejar, coordenar, orientar e controlar o programa 
de fiscalização administrativa, financeira, contábil, jurídica e de auditoria interna 
do Poder Executivo; dedicando-se na construção de boas práticas administrativas 
que possam assessorar na tomada de decisão, sempre com ênfase na correção e 
prevenção e, colaborando com a eficiência, vêm, respeitosamente a Vossa Ilustre 
presença, CIENTIFICAR quanto a necessidade do cumprimento dos PRAZOS 
estabelecidos abaixo: 

1. Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo 

CF/88 -  Art.  168 (Duodécimos). Os recursos correspondentes as 
dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, 
destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, 
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a 
que se refere o  art.  165, § 90. 

2. Pagamento das obrigações previdenciárias - patronal e retenção 

INSS - pagamento das obrigações até dia 20 de cada mês; 

IPSION - Instituto de Previdência dos servidores do Município de João 
Neiva 

Lei 0976/99 -  Art.  8° - O pagamento do valor apurado  sera  pago 
até o décimo dia do mês subsequente ao vencido, impreterivelmente, mediante 
transferência dos valores para a conta bancária do Instituto, observados os 
procedimentos legais e administrativos correspondentes. 

3. Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA 
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PPA - prazo para envio: até 31 de agosto do primeiro ano do mandato. 

IDO - é uma lei de vigência anual que orienta a elaboração da proposta 
orçamentária e a execução do Orçamento no exercício seguinte. Pela 
Constituição, o Poder Executivo deve enviar a proposta até 15 de abril. 

LOA - é o orçamento propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa as 
despesas públicas para o período de um exercício financeiro. A LOA contém todos 
os gastos do Governo Federal e seu projeto deve ser enviado ao Congresso 
Nacional até o dia 30 de setembro de cada exercício. 

4. Transparência na Gestão Fiscal 

LRF 101/2000 -  Art.  48. São instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os pianos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Art.  52. 0 relatório a que se refere o 	3° do  art.  165 da  
Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será 
publicado ate trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 

RGF - Relatório de Gestão Fiscal  
Art.  54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos 
Poderes e órgãos referidos no  art.  20 Relatório de Gestão Fiscal, 

5. Consideração Finais 

A Controladoria Geral do Município - CGM, por meio das suas orientações 
técnico-jurídicas e pedagógicas, e das suas recomendações, objetiva auxiliar na 
prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, fraudulentas e que possam 
acarretar prejuízos ao Poder Público, além de assegurar o cumprimento de leis, 
regulamentos e diretrizes da Administração Pública. 

Com nossos cordiais cumprimentos, 

Graziel • elacomin Prado  
Area Ad  Olistrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 
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