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APRESENTAÇÃO 

 

Considerando que o art. 3º, I da IN TCE-ES 34/15, define Prestação de Contas 

Anual (PCA) como sendo o “envio/remessa dos demonstrativos contábeis, dos 

relatórios de gestão e das demais peças e documentos necessários à constituição 

da prestação de contas dos Prefeitos Municipais e dos administradores e demais 

responsáveis abrangidos pelo “caput” do artigo 1º dessa Instrução Normativa, nos 

termos dos Anexos I e II, constituindo-se em um processo de contas ordinárias 

referente a exercício financeiro determinado” e; 

 

Considerando também o disposto no art.3º, II da mesma IN, que delimita Unidade 

Gestora (UG) como sendo “Unidade que realiza atos de gestão, orçamentária, 

financeira, patrimonial e de controle, cujo titular está sujeito à prestação de contas 

nos termos desta Instrução. Havendo desconcentração administrativa municipal em 

que o prefeito não seja ordenador de despesas, a Prefeitura Municipal será 

considerada Unidade Gestora para efeito de sistema, cabendo a esta UG o envio 

dos dados consolidados do município”. 

 

A Controladoria Geral do Município de Linhares, órgão central do Controle Interno, 

no exercício de sua missão institucional e, em cumprimento as determinações 

contidas na IN acima referenciada e o disposto nos artigos 70 e 74, da Constituição 

Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, Lei Complementar nº 

621/2012, Resolução TCE-ES nº 227/2011, alterada pela Resolução 257/13, 

Resolução TCE-ES nº 261/2013, Lei Municipal nº 23 de 16/08/13 e Instrução 

Normativa SCI nº 004/2013, versão 02, elaborou o presente relatório e parecer 

conclusivo. 

 

O documento em comento compõe a Prestação de Contas relativa ao exercício 

financeiro de 2015 da Prefeitura, que tem como responsável legal o senhor Prefeito 

Jair Correa. 
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O resultado dos trabalhos apresentados limitaram-se à análise e avaliação dos 

procedimentos dos pontos de controle estabelecidos na Tabela 5 do Anexo II da 

IN TC nº034/2015. Vale ressaltar que não foi possível realizar uma análise mais 

minuciosa nas contas desta unidade, tendo em vista que as peças contábeis não 

foram entregues, conforme estabelece a Instrução Normativa SCI nº 004/2013, 

versão 02. 

 

Este relatório apresenta-se dividido basicamente em estrutura organizacional da 

controladoria, análise das contas, atividades executadas e parecer conclusivo. 
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1. ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL 

 

A Controladoria Geral, como órgão central, tem como função coordenar as 

atividades de controle interno, sendo esse considerado um processo integrado de 

métodos, procedimentos e rotinas adotados com a finalidade de fornecer razoável 

segurança para que os objetivos dos órgãos e entidades da administração pública 

sejam alcançados, de forma confiável e concreta. 

 

Os trabalhos da Controladoria Geral do Município - CGM são direcionados à 

proteção do patrimônio público. A sua execução pode acontecer por meio de 

orientações aos gestores, acompanhamento e monitoramentos de ações, realização 

de auditorias internas, exames e avaliação dos registros e aplicação dos recursos 

públicos e das demonstrações contábeis, do cumprimento das disposições legais e 

regulamentares, bem como dos sistemas de controle interno.  

 

Válido citar algumas atribuições da Controladoria Geral descritas na Lei Municipal nº 

23 de 16/08/13, a saber: 

 

§ coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do 

correspondente Poder ou Órgão, incluindo suas administrações Direta e  

Indireta, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos 

normativos sobre procedimentos de controle; 

§ apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 

supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com 

o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos 

e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, 

elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos 

recursos; 

§ assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles 

interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo 

relatórios e pareceres sobre os mesmos; 

§ medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de 

controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem 
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realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos 

sistemas administrativos dos correspondentes Poderes e Órgãos, incluindo 

suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles; 

§ exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais 

instrumentos legais; 

§ aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 

vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

§ acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal 

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão 

Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais 

documentos; 

§ participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano 

Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária; 

§ manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade 

e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre 

o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos 

congêneres; 

§ propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico 

de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo 

de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das 

informações; 

§ manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros 

pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades; 

§ alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que 

instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade 

solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de 

ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, 

praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas 

ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos; 
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§ revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais 

instauradas pelos poderes e Órgãos, incluindo a suas administrações Direta 

e Indireta, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 

§ representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as 

irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas; 

§ emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela 

administração; 

§ realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de 

Controle Interno. 

 

Além das funções acima elencadas, à Controladoria Geral do Município compete: 

prestar assessoramento às Secretarias e Prefeito Municipal, visando contribuir para 

a maximização dos resultados na gestão. 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL 

  

Atualmente a Controladoria Geral, encontra-se situada no terceiro piso do Prédio da 

Prefeitura, ocupando espaço aproximado de 36 m², dividido em três salas, sendo 

uma direcionada ao Responsável legal do órgão, uma para a equipe e a menor 

usada para guarda de documentos.  

 

Quanto aos recursos tecnológicos, contamos com 04 (quatro) computadores, um 

notebook, uma impressora e uma fragmentadora.  

 

A Controladoria Geral conta atualmente com uma equipe de 04 (quatro) servidores, 

conforme quadro de pessoal descrito abaixo:  

 

Quantidade Cargo Formação 
01 Controlador Geral Ciências Contábeis 
02 Subcontrolador  Direito  
01 Subcontrolador Técnico em Planejamento 

 

 

Informamos que a Fundação Getúlio Vargas foi contratada sob a responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos para executar 

dentre outras atividades, a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações; 

da Estrutura Organizacional; dos Estatutos dos Servidores Públicos e do Magistério.  

 

Considerando que esses estudos terão reflexo na vida funcional dos servidores que 

se encontram no quadro efetivo, assim como os que futuramente farão parte dele, 

por meio de concurso público, torna-se coerente que a promoção desse tipo de 

procedimento aconteça após a conclusão dos trabalhos da Fundação.  

 

Importa ressaltar a informação da Secretaria Municipal de Administração e dos 

Recursos Humanos de que o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração encontra-

se na Câmara Municipal para análise e votação. 
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Nesse diapasão, justifica-se o não atendimento até o momento do previsto na 

Resolução 227/2011 e na Lei Complementar Municipal 023/2013, no que tange a 

estrutura organizacional desta Controladoria Geral. 
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3. DA ANÁLISE DAS CONTAS  

 

3.1 Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

• Pontos de Controle Avaliados 

 

1.1.1 LDO – Compatibilidade com o PPA. 

 

As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 

2015, descritas no art. 3° da Lei n° 3.417/2014 (LDO) estão compatíveis com as 

prioridades e metas estabelecidas no art. 2° da Lei 3.359/2013, que instituiu o 

Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.   

 

 

1.1.2 LDO – Limitação de empenho. 

 

A LDO aprovada para o exercício financeiro de 2015 contém forma de  limitação de 

empenho obedecendo a legislação; conforme Art. 17: 

  

Art. 17 Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação de 

empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas nos arts. 9º 

e 31, inciso II e respectivo §1º da Lei Complementar nº. 101, 

de 4 de maio de 2000: 

 I - despesas com obras e instalações, aquisição de imóveis e 

compra de equipamentos e material permanente; 

 II - despesas de custeio não relacionadas às prioridades 

constantes do Anexo I desta lei. 

 Parágrafo Único. Não serão passíveis de limitação as 

despesas concernentes às ações nas áreas de educação e 

saúde. 
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1.1.3 LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas. 

 

Analisando a LDO aprovada para o exercício financeiro de 2015 verificamos que a 

mesma não contém dispositivo que estabelece normas relativas ao controle de 

custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 

orçamentos. 

 

 

1.1.4 LDO – condições para transferência de recursos a entidades privadas. 

 

As condições e exigências para transferências de recursos a entidades encontram-

se descritas nos artigos 23 e 30 da LDO aprovada para o exercício financeiro de 

2015, conforme segue: 

 

Art. 23 Os recursos provenientes de convênios, contratos e 

prestação de serviços repassados pela Administração Municipal, 

deverão ter sua aplicação comprovada no prazo de até 60 

(sessenta) dias após o término da obrigação contratual 

principal. 

 Parágrafo Único. Se houver necessidade de aditamento, 
somente serão repassados novos recursos após o cumprimento 
no disposto neste artigo. 
[....] 
 
Art. 30 Somente será concedido recursos a título de 
subvenções sociais para entidades privadas sem fins lucrativos, 
que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de 
cultura, assistência social, saúde e educação, observado o 
disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 4.320/64, e que 
atendam as seguintes condições: 
I - comprovante pertinente à pesquisa do concedente junto aos 
seus arquivos e aos cadastros a que tiver acesso, 
demonstrando que não há quaisquer pendências do convenente 
para receber recursos públicos; 
II - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, 
e que possuam, para as  que atuam na área de assistência 
social, comprovante da declaração atualizada do Registro do 
Conselho Municipal de Assistência Social ou do Certificado de 
Entidades Beneficentes de Assistência Social, fornecido pelo 
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Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, salvo nas 
demais áreas de atuação governamental que deverão 
apresentar registro ou certificado dos órgãos competentes. 
§ 1º As entidades aptas a receberem recursos a título de 
subvenções sociais, a que se refere o “caput” deste artigo, 
constarão de dotações orçamentárias específicas  e individual 
da Lei Orçamentária de 2015 ou por meio de lei específica. 
§ 2º Todas as entidades que sejam qualificadas como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 
com termo de parceria firmado com o Poder Público, de acordo 
com a Lei Federal nº 9.790, de 23.3.1999, estão aptas a 
receber subvenção social que atendam à legislação em vigor e 
os incisos deste artigo. 

 

 

1.1.5 LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência. 

 

O Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício financeiro de 2015 

contém os dispositivos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

1.1.6 LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo. 

 

Os demonstrativos e tabelas do Anexo de Metas Fiscais que constam na LDO 

aprovada para o exercício foram elaborados conforme o Manual de Demonstrativos 

Fiscais, editado pela STN. Ressaltamos que apenas o “Demonstrativo da estimativa 

e compensação da renúncia de receita”, não consta na referida lei. 

 

 

1.1.7 LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência. 

 

A LDO contém o Anexo de Riscos Fiscais conforme dispositivos estabelecidos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal.  

 

 

1.1.8 LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo. 
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O Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências não foi elaborado conforme o 

Manual de Demonstrativos Fiscais editado pelo STN.  

 

 

1.1.12 LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita. 

 

O demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, medidas de 

compensação de renúncia de receita e aumento de despesa de caráter continuado 

não integrou a LOA aprovada para o exercício de 2015. 

 

 

1.1.13 LOA – reserva de contingência. 

 

A LOA aprovada para o exercício financeiro de 2015, através da Lei nº 3.458/2014 

contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de 

utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO. 

 

 

1.1.14 LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios. 

 

Houve previsão na LDO e inclusão na LOA de dotação necessária ao pagamento de 

débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios 

judiciários. 

 

 

1.1.17 Transparência na gestão.  

 

Verificamos junto a Secretaria Municipal de Planejamento, órgão responsável pela 

execução das audiências públicas e, fomos informados que não houve audiências 

públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, 

da LDO e LOA.  
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3.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária  

 

• Pontos de Controle Avaliados 

 

1.2.2 PONTO DE CONTROLE: Instituição, previsão e execução de receitas. 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 127/2016, de 01/02/2016, que todos os tributos de competência do Município 

foram arrecadados. 

 

Ressaltou ainda, que, quanto a fiscalização das receitas e combate à sonegação, 

todas as providências de controle e cobrança foram adotadas, tanto na esfera 

administrativa, com notificação aos devedores, como no âmbito judicial, através de 

ações de execução fiscal. Os resultados alcançados com as ações de recuperação de 

créditos podem ser verificados nos indicadores de receita da Dívida Ativa, que 

apresentaram um crescimento de 211% em relação a 2014 (Receita da Dívida Ativa 

de 2014: R$ 2.217.167,00; Receita da Dívida Ativa de 2015: R$ 6.899.256,40). 

 

 

1.2.9 Execução de programas e projetos 

 

Consultado, o Departamento de Execução Orçamentária informou através do oficio 

SEMUF nº 154/2016, de 16/02/2016, que não houve execução de programas ou 

projetos de governo não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Os que não estavam 

incluídos foram pedidos autorização ao Poder Legislativo através das Leis: 

3501/2015; 3505/2015; 3521/2015 e 3581/2015.  

 

 

1.2.12 Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura 

 

Consultado, o Departamento de Execução Orçamentária informou através do oficio 

SEMUF nº 154/2016, de 16/02/2016, que não houve abertura de crédito adicional 
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suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes. Os que não estavam incluídos foram pedidos autorização 

ao Poder Legislativo através das Leis: 3501/2015; 3505/2015; 3521/2015 e 

3581/2015.  

  

 

1.2.13 Créditos adicionais – decreto executivo 

 

De acordo com o Departamento de Execução Orçamentária informou através do 

oficio SEMUF nº 154/2016, de 16/02/2016, que créditos adicionais (suplementares 

ou especiais) foram abertos mediante Decreto do Executivo.  

 

 

1.2.14 Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências 

 

Através do oficio SEMUF nº 154/2016, de 16/02/2016, o Departamento de 

Execução Orçamentária informou que não houve a transposição, remanejamento ou 

a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um 

órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.  

 

 

1.2.16 Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza 

 

Para análise deste ponto consultamos a Secretaria Municipal de Finanças que 

informou através do oficio SEMUF nº 094/2016, de 15/01/2016, não ter sido 

instituído novos fundos. 

 

1.2.18 Créditos extraordinários – abertura 

 

Conforme o Departamento de Execução Orçamentária, através do oficio SEMUF nº 

154/2016, de 16/02/2016, não houve abertura de crédito extraordinário. 
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1.2.19 Transferência de recurso orçamentário ao Poder Legislativo. 

 

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, previsto para o exercício 

de 2015, destinados ao Poder Legislativo foram devidamente transferidos pelo 

Poder Executivo até o dia 20 de cada mês.  

 

 

1.2.22 Transparência na gestão – execução orçamentária 

 

De acordo com o Departamento de Sistemas e Informática, responsável pela 

publicação de informações no Portal da Transparência da municipalidade, os dados 

referente as receitas e despesas são publicados diariamente no período noturno no 

referido portal disponível no sítio eletrônico da Prefeitura. 

 

 

1.2.25 Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – 

elaboração  

 

Oos demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em 

observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.  

 

 

3.3 Gestão Patrimonial  

 

• Pontos de Controle Avaliados 

 

1.3.1 Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 095/2016, de 18/01/2016, que as disponibilidades financeiras do Município 

encontram-se depositadas em bancos oficiais federais (Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal) e estadual (banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES). 
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1.3.2 Disponibilidades financeiras – RPPS – contas específicas 

 

Consultado, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Linhares – IPASLI informou, através do oficio IPASLI nº 0036/2016 de 26/01/2016, 

que as disponibilidades financeiras são depositadas em contas em bancos oficiais 

do governo, sendo eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e no Banco do 

Estado do Espírito Santo – BANESTES. Como também os recursos dos fundos 

específicos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos. 

 

 

1.3.3 Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e 

prudência nas aplicações 

 

De acordo com o Instituto, através do oficio IPASLI nº 0036/2016 de 26/01/2016, 

as aplicações financeiras são realizadas dentro das normas legais, inclusive 

seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional. Para avaliar tal ponto 

entendemos que necessitaríamos de uma análise mais profunda com adoção de 

procedimentos de auditoria, o que não foi possível realizar nesse exercício de 2015. 

 

1.3.4 Disponibilidades financeiras – RPPS – vedações 

 

Consultado, o IPASLI informou através do oficio IPASLI nº 0036/2016 de 

26/01/2016, que as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram 

observadas. 

 

 

1.3.5 RPPS – registro contábil provisões matemáticas 

 

Conforme informado pelo IPASLI através do oficio IPASLI nº 0036/2016, de 

26/01/2016, as provisões matemáticas estão sendo contabilizadas de acordo com 

as normas do Ministério da Previdência Social e do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo. Analisando as peças contábeis encaminhadas a controladoria 

verificamos que os lançamentos estão sendo feitos.  
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1.3.6 RPPS – equilíbrio financeiro e atuarial.  

 

De acordo com o Instituto, através do oficio IPASLI nº 0036/2016 de 26/01/2016, 

estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio de 

previdência, como a segregação de massas, conforme a Lei Complementar 

Municipal nº 022/2013 e parcelamento de débitos oriundos de auditoria do 

Ministério da Previdência referente o período de janeiro de 2008 a março de 2013. 

 

 

1.3.7 Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 127/2016, de 01/02/2016, que foram adotados procedimentos de cobrança de 

dívida ativa, tanto na esfera administrativa (notificação e geração de documento de 

arrecadação), como na judicial (execução fiscal); um trabalho realizado em parceira 

com a Procuradoria Geral do Município.  

Analisando o relatório de fechamento da dívida ativa elaborado pelo Departamento 

de Arrecadação Tributária verificamos que em 2015 foram recebidos R$ 

7.935.374,23 (Sete milhões novecentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e 

quatro reais e vinte e três centavos). No mesmo período foram cancelados R$ 

1.101.670,64 (Hum milhão cento e um mil seiscentos e setenta reais e sessenta e 

quatro centavos) e inscritos o montante de R$ 12.639.752,68 (Doze milhões 

seiscentos e trinta e nove mil setecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e oito 

centavos), restando um saldo no exercício de R$ 650.243.457,39 (Seiscentos e 

cinqüenta milhões duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e cinqüenta sete 

reais e trinta e nove centavos). 

 

 

1.3.9 Dívida pública  – precatórios – pagamento 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 095/2016, de 18/01/2016, que os precatórios previstos para o exercício de 2015 

foram devidamente pagos dentro do prazo estabelecido. 
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3.4 Limites Constitucionais e Legais 

 

• Pontos de Controle Avaliados 

 

1.4.2 Despesas com pessoal – limite 

 

De acordo com os Demonstrativos da Despesa com Pessoal os índices no exercício 

de 2015 não ultrapassaram os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF. 

Considerando o Poder Executivo os índices foram os seguintes: 1º quadrimestre 

47,53 %, 2º quadrimestre 50,29% e no 3º quadrimestre 51,30%. 

 

 

1.4.5 Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações 

 

As despesas totais com pessoal não excederam 95% do limite máximo permitido. 

Para tanto, foram tomadas medidas visando manter-se dentro da legalidade, como 

a publicação do Decreto nº 1.058 de 14 de julho de 2015 que estabeleceu medidas 

administrativas de regulação da despesa com pessoal.   

 

 

1.4.6 Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências 

 

As despesas totais com pessoal não ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 

20 da LRF, não sendo, portanto, necessário adotarmos as medidas saneadoras 

previstas no artigo 23 da referida lei. 

 

 

1.4.10 Transferências para o Poder Legislativo Municipal  

 

Os repasses ao Poder Legislativo Municipal foram efetuados em estrita observância 

aos dispositivos legais, especialmente ao § 2º do artigo 29-A da CRFB/88. 
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1.4.11 Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 096/2016, de 20/01/2016, que todos os precatórios judiciais incluídos no 

orçamento de 2015 foram pagos dentro do exercício.  

 

 

1.4.12 Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução 

orçamentária – redução do valor excedente 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 095/2016, de 18/01/2016, que não ultrapassou. 

 

Em consulta ao sistema informatizado de contabilidade, propriamente o Anexo II do 

Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, 

percebemos que o Município encontra-se em situação confortável no que se refere 

aos limites fixados pela Resolução nº 40/2001 do Senado federal. 

 

 

1.4.13 Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor 

excedente 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 095/2016, de 18/01/2016, que não há registros de que a dívida consolidada do 

Município tenha excedido os limites legais. 

  

 

1.4.14 Dívida pública – evidenciação no RGF 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 095/2016, de 18/01/2016, que não existe informação que o Município tenha 

excedido a dívida consolidada líquida. 
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1.4.15 Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução 

orçamentária – redução do valor excedente 

 

Consultada, a Secretaria Municipal de Finanças informou através do oficio SEMUF 

nº 095/2016, de 18/01/2016, que não existe informação que o Município tenha 

extrapolado os limites legais no que se refere a dívida consolidada líquida. 

 

 

1.4.16 ao 1.4.21 e 1.4.23 a 1.4.29 – Operação de crédito  

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças não houve contratação de 

operação de crédito no exercício de 2015. 

Verificamos ainda o Demonstrativo das Operações de Crédito publicado em 30 de 

janeiro de 2016 e constamos que não houve contratação de operação de crédito no 

exercício de 2015. 

 

 

1.4.31 Educação – aplicação mínima 

 

De acordo com o Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária publicado em 30 de janeiro de 2016, a aplicação de recursos na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino ultrapassou o limite de vinte e cinco 

por cento exigido pela lei, atingindo 28,32% (vinte e oito vírgula trinta e dois por 

cento). 

 

1.4.32 Educação – remuneração dos profissionais do magistério 

 

De acordo com o Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária publicado em 30 de janeiro de 2016, foram destinados 81,22% 

(oitenta e um vírgula vinte e dois por cento), dos recursos do FUNDEB ao 

pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
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1.4.34 Saúde – aplicação mínima 

 

De acordo com o Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária publicado em 30 de janeiro de 2016, foram aplicados em ações e 

serviços públicos de saúde 35,19% (trinta e cinco vírgula dezenove por cento) pelo 

município da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que 

compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012. 
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4. ATIVIDADES EXECUTADAS NO EXERCICIO 2015  

 

4.1 Seminário  
 

Realização do III SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO | Fiscalização dos Contratos 

Administrativos, que aconteceu no dia 01/12/15, no auditório da FACELI. A 

apresentação abrangeu todas as Unidades Gestoras do Município de Linhares e 

naquela oportunidade foi apresentado o Manual de Fiscalização de Contratos e o 

Manual de Rotinas Internas. 

 

 

4.2 Auditoria 
 
Destacamos abaixo as auditorias realizadas no ano de 2015.  

 

Atendendo o Plano Anual de Auditoria Interna de 2015 foram realizadas quatro 

auditorias operacionais e emitidos quatro pareceres finais, e ainda duas auditorias 

especiais e expedidos dois pareceres recomendatórios. 

Ressaltamos que os trabalhos foram feitos obedecendo a Instrução Normativa SCI 

nº 003/2013 Versão 02, que regulamenta os procedimentos de auditoria interna e 

institui o Manual Técnico de Auditoria Interna. 

 

 

Destacamos abaixo os processos que foram objeto de análise do Controle Interno. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL / SCI Nº 001/2015  

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 11774/2014  

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretaria Municipal de Cultura 

Objeto: Auxiliar financeiramente a Associação de Moradores de Regência - AMOR, 

para promoção e realização da festa do centenário de Caboclo Bernardo e encontro 

de bandas de congo, no período de 05 a 08/06/2014, na localidade de regência 

neste município. 

 



   

Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Exercício  
de 2015 – PREFEITURA                                                                                                              25 

Ponto de Controle Impropriedades Base Legal 
 

 

Avaliação da contratação e 
execução. 

1. Plano de trabalho sem 
prévia aprovação; 

2. Falta de regularidades 
fiscal e trabalhista; 

3. Execução das despesas 
comprometida; 

4. Pagamento efetuado fora 
do prazo;  

5. Despesas não constatadas 
no plano de trabalho; 

6. Recibos e notas sem 
descrição completa; 

7. Prestação de contas 
apresenta diferenças em 
vários pontos ao plano de 
trabalho inicial; 

8. Pagamentos efetuados fora 
do prazo de vigência; 

9. Falta de identificação dos 
utilizadores de serviços 
contratados e 
consumidores dos 
produtos; 

10. Não possui qualquer 
especificação que 
comprove a realização das 
atividades propostas; 

11. Alguns objetos ou 
serviços contratados não 
foram descritos no plano de 
trabalho; 

12. Nota Fiscal, recebidas 
antes da assinatura do 
convênio; 

13. Não identificado 
pesquisa de preço; 

14. Prestações de contas 
não teve sua realização 
dentro do prazo exigido no 
termo de convênio. 

1. Lei 8.666/93 
principalmente art. 116. 
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Impropriedades Proposições / Alertas Providências 
1. Plano de trabalho sem 

prévia aprovação; 
2. Falta de regularidades fiscal 

e trabalhista; 
3. Execução das despesas 

comprometida; 
4. Pagamento efetuado fora 

do prazo;  
5. Despesas não constatadas 

no plano de trabalho; 
6. Recibos e notas sem 

descrição completa; 
7. Prestação de contas 

apresenta diferenças em 
vários pontos ao plano de 
trabalho inicial; 

8. Pagamentos efetuados fora 
do prazo de vigência; 

9. Falta de identificação dos 
utilizadores de serviços 
contratados e 
consumidores dos 
produtos; 

10. Não possui qualquer 
especificação que comprove 
a realização das atividades 
propostas; 

11. Alguns objetos ou 
serviços contratados não 
foram descritos no plano de 
trabalho; 

12. Nota Fiscal, recebidas 
antes da assinatura do 
convênio; 

13. Não identificado 
pesquisa de preço; 

14. Prestações de contas 
não teve sua realização 
dentro do prazo exigido no 
termo de convênio. 

1. Obrigatoriedade no 
recebimento de recurso 
financeiro do poder público 
é mantê-lo de forma zelosa 
e organizada; 

2. Corresponder cada 
execução financeira com as 
respectivas comprovações; 

3. O Sistema Administrativo 
auditado deverá fazer 
leitura minuciosa deste 
relatório e promover 
discussão com esta UCCI a 
respeito dos temas 
tratados; 

4. A Unidade auditada deverá 
entrar em contato com a 
Associação de Moradores de 
Regência para a 
apresentação das 
justificativas quanto aos 
itens apresentados 
anteriormente; 

5. Seja feita a devida 
devolução do saldo 
remanescente proveniente 
do convênio em comento; 

6. Não sejamos firmados 
qualquer contrato, convênio 
ou instrumento congênere 
junto a Associação de 
Moradores de Regência até 
a comprovação e prestação 
de contas devidas do 
processo em epígrafe. 

 

Não foi apresentada pelo 
gestor responsável 
nenhuma justificativa ou 
providência para as 
ressalvas apontadas na 
referida auditoria. 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL / SCI Nº 002/2015  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10774/2013 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretaria Municipal de Obras 

Objeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada, com material e mão-

de-obra, por preço unitário, do tipo menor preço global, para executar a 

manutenção, construção, reforma e ampliação de vias e logradouros, neste 

Município. 

 
Ponto de Controle Impropriedades Base Legal 

 

 

 

Avaliação da contratação e 
execução. 

1. Descrição do Objeto;  
2. Justificativa da Despesa;  
3. Despesa sem prévio 

empenho; 
4. Pesquisa de Mercado; 
5. Designação do 

Fiscal/Gestor do termo do 
contrato; 

6. Análise da Execução do 
Contrato (falta de 
apresentação de 
regularidade fiscal); 

7. Paginação irregular; 
8. Ausência de Assinatura do 

Ordenador de Despesa.   

1. art. 3º, I da Lei nº 
10.520/02, arts. 8º, III, 
“b”, IV e 21, I, do Decreto 
nº 3.555/00 e art. 2º, 
caput, e parágrafo único, 
VII, da Lei nº 9.784/99; 

2. art. 8, III “b” e art. 21, do 
Decreto 3.555/00; art. 3º, I 
e III, “b”, da Lei 
10.520/02; 

3. art. 14, da Lei 8.666/93; 
art. 58, art. 60 da Lei nº 
4.320/64; 

4.  art. 15 da Lei 8.666/93; 
5.  art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
6.  art. 29 da lei 8.666/93; 
7.  Art. 38 da Lei 8.666/93; 
8.  art. 2º, §3º, da Lei 

Municipal nº 2.576/2005. 
 

 

Impropriedades Proposições / Alertas Providências 
1. Descrição do Objeto;  
2. Justificativa da Despesa;  
3. Despesa sem prévio 

empenho; 
4. Pesquisa de Mercado; 
5. Designação do 

Fiscal/Gestor do termo do 
contrato; 

6. Análise da Execução do 
Contrato (falta de 
apresentação de 
regularidade fiscal); 

7. Paginação irregular;  
8. Ausência de Assinatura do 

Ordenador de Despesa.   
 

1. Verificar a descrição do 
objeto (art. 40, inciso I da 
Lei nº 8.666/93); 

2. Apresentar, informações 
necessárias na solicitação 
dos serviços a serem 
realizados, sanando a 
precariedade do 
instrumento Justificativa; 

3. Justificar as despesas sem 
a prévia emissão de 
empenho (art. 60 da Lei nº 
4.320/1964) 

4. Padronização do 
procedimento de 
comprovação de pesquisa 
de mercado (art. 43, inciso 
IV, da Lei 8.666/93) para 
abertura de procedimento 
licitatório e solicitação de 

Não foi apresentada pelo 
gestor responsável 
nenhuma justificativa ou 
providência para as 
ressalvas apontadas na 
referida auditoria. 
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Aditivo Contratual;  
5. Verificar as Portarias de 

designação do Fiscal de 
Contrato (art. 67 da Lei nº 
8.666/93), os servidores 
irão trabalhar 
isoladamente? Se, sim, 
deverá ser revogada a 
Portaria SEMOB nº 031, de 
2 de setembro de 2013;  

6. No ato de apresentação da 
Nota fiscal para pagamento 
padronizar a comprovação 
de regularidade fiscal e 
trabalhista (art. 29 Lei nº 
8.666/93); 

7. Remuneradas as páginas 
com a cautela de estilo; 

8. Recolher assinatura do 
Ordenador de Despesa (art. 
2º, §3º, da Lei Municipal nº 
2.576/2005). 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA / SCI Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25962/2013  

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretaria Municipal de Saúde 

Objeto: Aquisição de material de consumo (sacolas plásticas), destinada a atender 

a Unidade Farmacêutica Básica do Município. 

 

 
Ponto de Controle Impropriedades Base Legal 

 

 

 

Avaliação da contratação e 
execução. 

1. Justificativa da Despesa; 
2. Descrição do Objeto;   
3. Designação do 
Fiscal/Gestor do termo do 
contrato; 
4. Prazo de recebimento do 
produto e convocação do 
vencedor do certame.   

1. art. 3º, I da Lei nº 
10.520/02, arts. 8º, III, 
“b”, IV e 21, I, do Decreto 
nº 3.555/00 e art. 2º, 
caput, e parágrafo único, 
VII, da Lei nº 9.784/99; 

2. art. 8, III “b” e art. 21, do 
Decreto 3.555/00; art. 3º, I 
e III, “b”, da Lei 
10.520/02; 

3. art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
4. art. 40, II e art. 64 da Lei 

8.666/93. 
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Impropriedades Proposições / Alertas Providências 
1. Justificativa da Despesa; 
2. Descrição do Objeto;   
3. Designação do 

Fiscal/Gestor do termo do 
contrato; 

4. Prazo de recebimento do 
produto e convocação do 
vencedor do certame.   

1. Antes de dar andamento ao 
certame observem se a 
justificativa para 
contratação está descritos 
com clareza e precisão 
suficientes para resguardar 
as exigências legais e 
garantir que a 
Administração realize a 
melhor contratação; 

2. Antes de dar andamento ao 
certame observe se o 
objeto da licitação está 
descritos com clareza e 
precisão suficientes para 
resguardar as exigências 
legais e garantir que a 
Administração realize a 
melhor contratação; 

3. Formalize por meio de 
documento próprio a 
indicação do fiscal, bem 
como o aceite do mesmo; 

4. Que o fiscal do contrato 
apresente a justificativa 
para a demora na entrega 
e recebimento do material 
objeto do contrato e/ou 
para a não aplicação das 
devidas sanções; 
 
Outras recomendações: 

5. A Secretaria auditada 
deverá fazer leitura 
minuciosa do presente 
relatório; 

6. Recomenda-se que seja 
adotada a prática do pré-
empenho; 

7. Formalize a convocação do 
vencedor do certame para 
assinatura do contrato, 
aceite ou retirado do 
instrumento equivalente, 
bem como o seu 
conhecimento e 
recebimento. 

Foi apresentado nos autos 
do processo pelo Sistema 
auditado e os demais 
envolvidos informações e 
justificativas, quanto aos 
questionamentos 
apresentados por esta 
Controladoria. 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA / SCI Nº 002/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17993/2013 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretaria Municipal de Educação 

Objeto: Aquisição de material de consumo (tecidos e outros), destinada a atender 

ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento aos alunos 

do Centro de Educação Infantil. 

 
Ponto de Controle Impropriedades Base Legal 

 

 

 

Avaliação da contratação e 
execução. 

1. Do Termo de Referência; 
2. Despesa sem prévio 

empenho; 
3. Procedimento do Processo; 
4. Designação do 

Fiscal/Gestor do termo do 
contrato; 

5. Convocação para 
assinatura do contrato, 
aceitar ou retirar 
instrumento equivalente; 

6. Parcelamento da entrega 
do material; 

 

1. art. 6, IX, da Lei 8.666/93; 
art. 3º, incisos I, II, III, da 
Lei 10.520/02 e art. 8º, 
incisos I, II, III, alíneas “a”, 
“b” e “c”; art. 21, incisos I, 
II e III do Decreto 
3.555/00; 

2. art. 14, da Lei 8.666/93; 
art. 58, art. 60 da Lei nº 
4.320/64; 

3. Art. 38 da Lei 8.666/93; 
4. art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
5. art. 40, II e art. 64 da Lei 

nº 8.666/93; 
6. art. 3º, art. 41, art. 54, §1º 

e 66 da Lei nº 8.666/93. 
 

Impropriedades Proposições / Alertas Providências 
1. Do Termo de Referência; 
2. Despesa sem prévio 

empenho; 
3. Procedimento do Processo; 
4. Designação do Fiscal/Gestor 

do termo do contrato; 
5. Convocação para assinatura 

do contrato, aceitar ou 
retirar instrumento 
equivalente; 

6. Parcelamento da entrega do 
material; 
 

1. Recomendamos que nos 
próximos processos, cuidem 
para que todos os dados, 
estudos, orientações e 
documentos usados na 
elaboração do Termo de 
Referências façam parte dos 
autos;  

2. Diante do explanado, 
recomendamos que NÃO 
sejam assumidas despesa 
sem o prévio empenho.  
Nesta oportunidade, 
orientamos também que se 
adote o procedimento 
administrativo do pré-
empenho; 

3. Recomendamos que a 
autuação do processo seja 
realizada com o devido 
cuidado e atenção, a fim de 
evitar questionamentos 
quanto a sua veracidade e 
os documentos, mesmo que 
juntados no mesmo dia, 
sigam a ordem correta; 

4. Orientamos que se tenha o 

Não foi apresentada pelo 
gestor responsável 
nenhuma justificativa ou 
providência para as 
ressalvas apontadas na 
referida auditoria. 
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cuidado de identificar a 
assinatura do fiscal, da 
mesma forma que foi 
apresentada a da Secretária 
de Educação; 

5. Recomendamos que se faça 
constar nos processos a 
devida comprovação do ato 
convocatório e da ciência 
da(s) ganhadora(s) da 
licitação quanto ao prazo de 
entrega do objeto ou início 
da execução do contrato; 

6. Recomendamos também, 
que haja atenção para o fiel 
cumprimento das normas 
estipuladas nos 
instrumentos legais, 
principalmente o fiscal e o 
gestor do contrato. 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA / SCI Nº 03/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SAAE N.º 003/2015 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto de Linhares – SAAE. 

Objeto: “[...] empresa especializada, sob regime de empreitada por preço global, 

destinado a prestação de Serviços de conservação, incluindo: capina de matos, 

roçagem, pode de árvores, limpeza geral das áreas; e limpeza geral de caixas de 

areia e calhas coletoras de esgoto, nas unidades de estação de Tratamento de 

Esgoto sanitário E.T.E, e Estação elevatória de esgoto sanitário – E.E.E, instaladas 

em diversos locais da Sede do município e nas localidades de Bebedouro, 

Desengano , Farias e Rio Quartel, Linhares/ES, com o fornecimento de mão de 

obra, conforme processo nº0003/2015, no período de 12 meses”. 

 

 

 

 

 



   

Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Exercício  
de 2015 – PREFEITURA                                                                                                              32 

Ponto de Controle Impropriedades Base Legal 
 

 

 

Avaliação da contratação e 
execução. 

1. Projeto Básico ou Termo 
de Referência; 

2. Objeto da licitação e sua 
caracterização; 

3. Procedimento do 
Processo; 

4. Do Regime de Empreitada 
por Preço Global; 

5. Da Habilitação; 
6. Empenho; 
7. Da Execução e 

Fiscalização Contratual; 
8. Da Anulação e Rescisão 

1. art. 6º, IX, alíneas, da Lei 
nº 8.666/93; art. 3ºI, II, 
III, da Lei 10.520/02 e art. 
8º, I, II, III, alíneas “a”, 
“b” e “c”, art. 21, I, II e III 
do Decreto 3.555/00; 

2. art. 6, I e II, da Lei 
8.666/93; 

3. art. 40, §2º, I, da Lei 
8.666/93 e art. 38, caput; 

4. art. 6º, art. 10º, 47, da Lei 
de Licitações; 

5. art. 27 a 33 da Lei 
8.666/93; 

6. art. 60 e 62 da Lei 
8.666/93; art. 58 a 61 da 
Lei nº 4.320/1964; 

7. art. 66 e art. 67 da Lei 
8.666/93; 

8. art. 49, 59 e 109 da Lei 
8.666/93 

 

 
Impropriedades Proposições / Alertas Providências 

1. Projeto Básico ou Termo 
de Referência; 

2. Objeto da licitação e sua 
caracterização; 

3. Procedimento do 
Processo; 

4. Do Regime de Empreitada 
por Preço Global; 

5. Da Habilitação; 
6. Empenho; 
7. Da Execução e 

Fiscalização Contratual; 
Da Anulação e Rescisão. 

1. Recomendamos que o 
Termo de Referência ou 
Projeto Básico seja 
elaborado com os cuidados 
necessários visando 
apresentar os elementos 
suficientes para definição 
do objeto a ser licitado, 
observando os preceitos 
legais e principiológicos; 

2. Passem a definir 
corretamente o objeto da 
licitação e apresente as 
devidas justificativas, 
cuidando para que o 
processo esteja bem 
respaldado; 

3. Recomendamos que o 
Termo de Referência ou 
Projeto Básico seja 
elaborado com os cuidados 
necessários visando 
apresentar os elementos 
suficientes para definição 
do objeto a ser licitado, 
observando os preceitos 
legais e principiológicos.  

   Em atenção ao art. 38, da 
Lei 8.666/93, orientamos 
que sejam feitas as devidas 
correções e passem a ter 
cuidado na ordem (de fatos 

O gestor responsável 
promoveu a anulação do 
contrato. Estudos do plano 
de cargos e salários estão 
sendo realizados pela 
Instituição Getúlio Vargas. 
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e datas) da juntada de 
documentos, numeração 
das páginas, rubricas e 
devidas assinaturas dos 
processos; 

4. Seja sempre apresentada 
justificativa quanto ao 
modo, tipo e regime de 
licitação escolhida e seja 
observado a forma de 
pagamento de acordo com 
a mesma. Respeito o que 
determina o edita, termo 
de referência e contrato; 

5. Observe a descrição das 
atividades econômicas, 
antes de autorizá-la a 
participar da licitação; 

6. Orientamos que sejam 
realizados os pré-
empenhos e não assumam 
despesa sem o prévio 
empenho; 

7. Respeitem as 
determinações contidas 
nos Edital e Contrato ao 
qual estão estritamente 
vinculados; 

8. Suspenda 
imediatamente a execução 
das atividades autorizadas 
pelo SAAE à empresa 
TECVIG e que o presente 
contrato seja anulado e 
essa Autarquia proceda 
com os estudos 
necessários para promoção 
de concurso público ou 
readaptação do plano de 
trabalho. 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA / SCI Nº 04/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SAAE N.º 004/2015 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto de Linhares – SAAE. 

Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação dos Serviços de 

Reparos em Redes de Água e Esgoto e instalação de hidrômetros nas Ligações 

Domiciliares do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de 



   

Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Exercício  
de 2015 – PREFEITURA                                                                                                              34 

Linhares-ES, conforme demais especificações constantes do anexo I – (termo de 

referência deste edital)”. 

 
Ponto de Controle Impropriedades Base Legal 

 

 

 

Avaliação da contratação e 
processo.  

1. Projeto Básico ou Termo de 
Referência; 

2. Objeto da licitação e sua 
caracterização; 

3. Procedimento do Processo; 
4. Do Regime de Empreitada 

por Preço Global; 
5. Empenho; 
6. Da Anulação e Rescisão. 

1. art. 6º, IX, alíneas, da Lei 
nº 8.666/93; art. 3ºI, II, 
III, da Lei 10.520/02 e 
art. 8º, I, II, III, alíneas 
“a”, “b” e “c”, art. 21, I, II 
e III do Decreto 
3.555/00; 

2. art. 6, I e II, da Lei 
8.666/93; 

3. art. 40, §2º, I, da Lei 
8.666/93 e art. 38, caput; 

4. art. 6º, art. 10º, 47, da 
Lei de Licitações; 

5. art. 60 e 62 da Lei 
8.666/93; art. 58 a 61 da 
Lei nº 4.320/1964; 

6. art. 49, 59 e 109 da Lei 
8.666/93. 

 

Impropriedades Proposições / Alertas Providências 
1. Projeto Básico ou Termo de 

Referência; 
2. Objeto da licitação e sua 

caracterização; 
3. Procedimento do Processo; 
4. Do Regime de Empreitada 

por Preço Global; 
5. Empenho; 
6. Da Anulação e Rescisão. 

1. Recomendamos que o 
Termo de Referência ou 
Projeto Básico seja 
elaborado com os cuidados 
necessários visando 
apresentar os elementos 
suficientes para definição 
do objeto a ser licitado, 
observando os preceitos 
legais e principiológicos; 

2. Recomendamos que sejam 
observados as próximas 
definições dos objetos de 
licitação para que não 
incorram novamente no 
erro de efetivar 
terceirização de atividade 
fim dessa autarquia e seus 
servidores; 

3. Em atenção ao art. 38, da 
Lei 8.666/93, orientamos 
que sejam feitas as devidas 
correções e passem a ter 
cuidado na ordem (de fatos 
e datas) da juntada de 
documentos, numeração 
das páginas, rubricas e 
devidas assinaturas dos 
processos; 

4. Cuidem para que a 
modalidade, tipo e regime 
da licitação atendam as 

O gestor responsável 
promoveu a anulação do 
contrato. Estudos do plano 
de cargos e salários estão 
sendo realizados pela 
Instituição Getúlio Vargas. 
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necessidades dessa 
Autarquia, resultando na 
contratação mais 
vantajosa; 

5. Orientamos que sejam 
realizados os pré-
empenhos e não assumam 
despesa sem o prévio 
empenho; 

6. Suspenda imediatamente a 
execução das atividades 
autorizadas pelo SAAE à 
empresa TECVIG e que o 
presente contrato seja 
anulado e essa Autarquia 
proceda com os estudos 
necessários para promoção 
de concurso público ou 
readaptação do plano de 
trabalho. 

 

 

PARECER RECOMENDATÓRIO 01/2015 

Processo Administrativo SAAE nº 593/2015 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto de Linhares – SAAE. 

Objeto: Locação de imóvel, por dispensa de licitação, para instalar o almoxarifado 

do SAAE. 

 

Trata-se do Processo Administrativo nº 593/2015, de 23/06/2015, tendo como 

Contrato Administrativo nº 38/2015, cujo objeto versa sobre locação de imóvel, por 

dispensa de licitação, para instalar o almoxarifado do SAAE 

Sopesando o contido no processo, opinamos para que o contrato fosse encerrado e, 

considerando o disposto no art. 59, da Lei 8.666/93, realizando para tanto os 

devidos procedimentos legais.  

Em conformidade com a recomendação exarada no Parecer, o Serviço de 

Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE promoveu o encerramento do 

contrato de locação. 

 

PARECER RECOMENDATÓRIO 02/15  

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto de Linhares – SAAE 
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Objeto: Considerando a importância em apresentar orientações gerais, 

principalmente sobre procedimentos licitatórios, vislumbramos a necessidade e 

viabilidade de elaborar um documento de caráter abrangente. 

 

Acentuamos que as orientações deveriam ser somadas as normas e Leis vigentes, 

tais como Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00, Lei de Responsabilidade 

Fiscal e 4320/64, orientações do Tribunal de Contas da União e do Estado do 

Espírito Santo. 

 

PARECER FINAL DE AUDITORIA / SCI Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002103/2013 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS URBANOS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição em 

máquinas pesadas, pertencentes à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Pelo 

período de 12 (doze) meses. 

 

Este Parecer Final de Auditoria apresenta as conclusões de controle interno no 

processo nº 002103/2013, relacionado ao contrato nº 0164/2013 da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, celebrado com a empresa NR EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME. 

 

Listada as possíveis irregularidades no Parecer Preliminar Recomendatório 

008/2013 e tendo sido atendidas as recomendações conforme citado acima, 

entende a Controladoria Geral do Município que o Parecer Final de Auditoria, torna-

se sem ressalvas. 

 

PARECER FINAL DE AUDITORIA / SCI Nº 002/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004091/2013 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretaria Municipal de Saúde 

OBJETO CONTRATADO contratação de empresa especializada no fornecimento de 

camisetas destinadas a atender aos programas da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Este Parecer de Auditoria apresenta as conclusões de controle interno, referente ao 

Relatório nº 016/201, processo nº 004091/2013, autos do contrato FMS nº 

101/2013, da Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante dos fatos que foram submetidos a exames, após a apresentação das 

justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos e Secretaria Municipal de 

Finanças, e nos termos da Instrução Normativa SCI nº 003/2013, Versão 02, 

normatizada pelo Decreto nº 470/2014, segue o Parecer Final de Auditoria, com 

ressalvas. 

 

 

PARECER FINAL DE AUDITORIA / SCI Nº 003/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004381/2013 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretaria Municipal de Saúde 

OBJETO CONTRATADO contratação de empresa especializada, para serviços de 

fretamento com veículos, destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde, 

deste Município. 

 

Conforme já explanado, este Parecer de Auditoria apresenta as conclusões de 

controle interno, às fls. 397/427, referente ao Relatório de Auditoria 

Operacional/SCI nº 018/2013, processo nº 004381/2013, autos do contrato FMS nº 

029/2013, do Fundo Municipal de Saúde, com recomendações à Secretaria 

Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, Secretaria Municipal de 

Finanças e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Diante dos fatos que foram submetidos a exames, após a apresentação das 

justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos e Secretaria Municipal de 

Finanças, e nos termos da Instrução Normativa SCI nº 003/2013, Versão 02, 

normatizada pelo Decreto nº 470/2014, segue o Parecer Final de Auditoria, sem 

ressalvas. 
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PARECER FINAL DE AUDITORIA / SCI Nº 004/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04383/2013. 

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (pães) destinada a atender ao CAPS II 

- Centro de Atenção Psicossocial e ao HGL- Hospital Geral de Linhares, pelo período 

de 12 (doze) meses, neste Município. 

 

Este Parecer de Auditoria apresenta as conclusões de controle interno no processo 

nº04383/2013 autos do contrato nº044/2013 da Secretaria Municipal-Fundo 

Municipal de Saúde, que tem por objeto a aquisição de material de consumo 

(pães), celebrado com a empresa Panificadora J. Celestrini Ltda EPP. 

 

Diante do relatório apresentado às fls. 231/242 (Raop. 013/2014) e das 

justificativas apresentadas pela Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão 

de Contratos às fls. 250/255, que não atendem a totalidade das solicitações, a 

Controladoria Geral entende pela permanência das ressalvas, as quais deverão ser 

observadas necessariamente nos futuros procedimentos de realização de despesas 

da Unidade ora auditada. 
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5. PARECER CONCLUSIVO 

 

A Instrução Normativa SCI nº 004/2013, versão 02, dispõe que o Departamento de 

Contabilidade deverá enviar a Unidade Central de Controle Interno até o dia 1 (um) 

de março do ano subsequente todos os documentos da Prestação de Contas Anual 

para análise. Entretanto, até a data da emissão deste relatório tais informações não 

foram apresentadas, impossibilitando uma análise mais apurada nas contas.  

 

Portanto, respaldados unicamente nos pontos de controle avaliados e nas auditorias 

realizadas no exercício de 2015, torna-se inviável, desproporcional e até mesmo 

irresponsável, emitir qualquer opinião sobre os atos de gestão da unidade em 

exame sem comprovação suficiente para fundamentá-la. 

 

Linhares/ES, 30 de março de 2016. 

 

 

 

JORDANA RODRIGUES FERRAZ 

Controladora Geral 

Signed usin
g DigiSigner
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ANEXO I – PONTOS AVALIADOS 

 

1.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 

LOA  

 
Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto1 
1.1.1 LDO – compatibilidade 

com Plano Plurianual. 
CRFB/88,  art.  
165,  § 
1º. 

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

Sim 

1.1.2 LDO – limitação de 
empenho. 

LC  101/2000,  
art.  4º, 
inciso I, alínea 
“b”. 

Avaliar se a LDO aprovada para o 
exercício continha dispositivo 
estabelecendo critérios e forma de 
limitação de empenho, a ser efetivada 
nas hipóteses previstas na alínea b do 
inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no 
inciso II do § 1º do art. 31, todos da
LRF. 
 

Sim 

1.1.3 LDO – controle de 
custos e avaliação de 
resultados de 
programas. 

LC  101/2000,  
art.  4º, 
inciso I, alínea 
“e”. 

Avaliar se a LDO aprovada para o 
exercício continha dispositivo 
estabelecendo normas relativas ao 
controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados  
com recursos dos orçamentos. 

Sim 

1.1.4 LDO – condições para 
transferências de 
recursos a entidades
privadas. 

LC  101/2000,  
art.  4º, 
inciso I, alínea 
“f”. 

Avaliar se a LDO aprovada para o 
exercício continha dispositivo 
estabelecendo condições e exigências 
para transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas. 

Sim 

1.1.5 LDO – Anexo de Metas 
Fiscais – abrangência 

LC  101/2000,  
art.  4º, 
§§ 1º e 2º. 

Avaliar se a LDO aprovada para o 
exercício continha Anexo de Metas 
Fiscais estabelecendo metas anuais 
relativas a receitas e despesas, 
resultados nominal e primário, montante 
da dívida pública, dentre outras 
informações, na forma estabelecida pela
LRF. 

Sim 

1.1.6 LDO – Anexo de Metas 
Fiscais – conteúdo 

Portaria STN Avaliar se os demonstrativos que 
integraram o Anexo de Metas Fiscais da 
LDO aprovada para o exercício foram 
elaborados em observância ao Manual 
de Demonstrativos Fiscais editado pela
STN. 

Sim 
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1.1.7 LDO – Anexo de Riscos 
Fiscais – abrangência 

LC 101/2000, 
art. 4º, § 3º. 

Avaliar se a LDO aprovada para o 
exercício continha Anexo de Riscos  
Fiscais avaliando  os  passivos 
contingentes e outros riscos capazes de 
afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso  
esses passivos e riscos se 
concretizassem. 

Sim 

1.1.8 LDO – Anexo de Riscos 
Fiscais – conteúdo 

Portaria STN Avaliar se o Demonstrativo de Riscos 
Fiscais e Providências que integrou a 
LDO aprovada  para  o  exercício  foi
elaborado em observância ao Manual
 de Demonstrativos Fiscais 
editado pela STN. 

Sim 

1.1.9 Programação   
orçamentária 
– disponibilização de 
estudos e estimativas de 
receitas. 

LC  101/2000,  
art. 12, 
§ 3º. 

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

Não 

1.1.10 LOA – compatibilidade 
com a LDO e com o 
Plano Plurianual. 

CRFB/88,  art.  
165,  § 
7º. 

Avaliar se os programas de governo, 
projetos e atividades previstos na LOA 
estiveram compatíveis com a LDO e PPA. Não 

1.1.11 LOA – demonstrativo da 
compatibilidade dos 
orçamentos com 
objetivos e metas da
LRF 

LC  101/2000,  
art.  5º, 
inciso I. 

Avaliar se o demonstrativo de 
compatibilidade da programação 
orçamentária com os objetivos e metas
estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, 
parte integrante da LDO, integrou a LOA 
aprovada para o exercício. 

Não 

1.1.12 LOA – demonstrativo 
dos efeitos da renúncia 
de receita 

CRFB/88, art. 
165, § 6º,  c/c  
LC  101/2000, 
art. 5º, inciso 
II. 

Avaliar se o demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e 
creditícia, bem como, das medidas de 
compensação a renúncias de receita e 
ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado integrou a LOA 
aprovada para o exercício. 

Sim 

1.1.13 LOA – reserva de 
contingência 

LC  101/2000,  
art.  5º, 
inciso III. 

Avaliar se a LOA aprovada para o  
exercício contemplou dotação 
orçamentária para reserva  de 
contingência, com forma de utilização e 
montante definidos e compatíveis com a 
LDO. 

Sim 
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1.1.14 LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios 

CRFB/88,  art.  
100,  § 
5º. 

Avaliar se houve previsão na LDO e 
inclusão na LOA, de dotação necessária 
ao pagamento de débitos oriundos de 
sentenças transitadas em julgado, 
constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, na forma 
do artigo 100 da CRFB/88. 

Sim 

1.1.15 LOA – vinculação de 
recursos. 

LC  101/2000,  
art.  8º, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se a LOA foi aprovada e 
executada com as dotações de despesas 
vinculadas às respectivas fontes de
recursos. 

Não 

1.1.16 LOA – programação 
financeira e cronograma 
de desembolso. 

LC 101/2000, 
art. 8º. 

Avaliar se, após a publicação da LOA, foi 
estabelecida a programação financeira e 
o cronograma de execução mensal de 
desembolso. 

Não 

1.1.17 Transparência na gestão LC  101/2000,  
art. 48, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram realizadas audiências 
públicas durante o processo de  
elaboração e discussão dos projetos de 
lei do PPA, da LDO e da LOA. 

Sim 

 

 

1.2 GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
 
Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto2 
1.2.1 Anexo de Metas Fiscais 

– cumprimento de 
metas fiscais. 

LC 101/2000, 
art. 9º. 

Avaliar se, após a identificação do 
descumprimento de meta fiscal ao final 
de determinado bimestre, em 
decorrência da não realização de 
receitas, foram adotadas as medidas de 
limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos trinta dias subsequentes. 

Não 

1.2.2 Instituição, previsão e 
execução de receitas. 

LC 101/2000, 
art. 11. 

Avaliar se foram instituídos, previstos e 
efetivamente arrecadados todos  os 
tributos de competência do ente da 
Federação. As providências adotadas no 
âmbito da fiscalização das receitas e 
combate à sonegação, as ações de 
recuperação de créditos em instâncias 
administrativas e judiciais, e os 
resultados alcançados. 

Sim 

1.2.3 Renúncia de receitas –
estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro. 

LC 101/2000, 
art. 14. 

Avaliar se a concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita foi acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, se atende 
ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e se observou as 
disposições contidas nos incisos I e II, 
do artigo 14, da LRF. 

Não 
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1.2.4 Renúncia de receitas –
eficácia da concessão ou 
ampliação do incentivo. 

LC  101/2000,  
art. 14, 
§ 2º. 

Existindo renúncia de receita cuja  
condição de equilíbrio tenha sido a 
adoção de medida de compensação, 
hipótese do inciso II, do artigo 14 da 
LRF, avaliar se o ato de concessão ou 
ampliação do incentivo ou benefício de 
que trata o caput do artigo 14, só entrou 
em vigor quando efetivamente foram 
implementadas as medidas de
compensação. 

Não 

1.2.5 Renúncia de receitas – 
legislação específica 

CRFB/88,  art.  
150,  § 
6º. 

Avaliar se a concessão de subsídio ou 
isenção, redução de base de cálculo, 
concessão  de  crédito  presumido,
anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas  ou contribuições, foram 
concedidos mediante lei específica, 
estadual ou municipal, regulando 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo 
ou contribuição. 

Não 

1.2.6 Renúncia de receitas - 
resultados 

CRFB/88, art. 
37. 
Legislação 
específica. 

Avaliar se os resultados obtidos em 
decorrência da renúncia de receitas, sob 
o aspecto sócio-econômico, atenderem 
às justificativas apresentadas para sua 
concessão, as metas resultados 
esperados consignados nas leis que 
autorizaram os incentivos, bem como, 
se atenderam os princípios aplicáveis à 
administração pública consagrados no 
artigo 37 da CRFB/88. 

Não 

1.2.7 Despesa pública –
criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de 
ação governamental que 
acarrete aumento da 
despesa – estimativa de 
impacto orçamentário-
financeiro. 

LC 101/2000, 
art. 16. 

Havendo criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental 
com consequente aumento da despesa, 
avaliar se os atos foram acompanhados  
de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício e nos dois 
subsequentes e se foram acompanhados 
por declaração do ordenador de 
despesas de que o aumento acarretado 
teve adequação e compatibilidade 
orçamentária e financeira com a LOA, 
com o PPA e com a LDO. 

Não 

1.2.8 Despesa pública –
criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de 
ação governamental que 
acarrete aumento da 
despesa – afetação das 
metas fiscais. 

LC  101/2000,  
art. 17, 
§ 3º. 

Havendo criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de despesas de caráter 
continuado, avaliar se foram observadas 
as condições previstas no artigo 17, § 1º 
da LRF e se os efeitos financeiros 
decorrentes do ato praticado não 
afetarão as metas fiscais dos exercícios 
seguintes  e serão compensados por 
aumento permanente de receitas ou 
pela redução permanente de despesas. 

Não 

1.2.9 Execução de programas 
e projetos 

CRFB/88, art. 
167, I. 

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

Sim 
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1.2.10 Execução de despesas – 
créditos orçamentários 

CRFB/88, art. 
167, II. 

Avaliar se houve realização de despesas 
ou a assunção de obrigações diretas que 
excederam os créditos orçamentários ou 
adicionais. 

Não 

1.2.11 Execução de despesas – 
vinculação 

CRFB/88,    
art.    167, 
inciso IV. 

Avaliar se houve vinculação de receita 
de impostos a órgão, fundo ou despesa 
em desacordo com o inciso IV, do artigo 
167, da CRFB/88. 

Não 

1.2.12 Créditos adicionais –
autorização legislativa 
para abertura 

CRFB/88,    
art.    167,  
inciso V, c/c 
art. 43 da Lei 
nº 4.320/64. 

Avaliar se houve abertura de crédito 
adicional suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos correspondentes. 

Sim 

1.2.13 Créditos adicionais – 
decreto executivo 

Lei nº 
4.320/1964, 
art. 42. 

Avaliar se os créditos adicionais 
(suplementares ou especiais) 
autorizados por lei foram abertos 
mediante edição de decreto executivo. 

Sim 

1.2.14 Créditos orçamentários 
– transposição, 
remanejamento e 
transferências 

CRFB/88,    
art.    167, 
inciso VI. 

Avaliar se houve a transposição, 
remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização 
legislativa. 

Sim 

1.2.15 Autorização 
orçamentária para 
cobertura de déficit 

CRFB/88,    
art.    167, 
inciso VIII. 

Avaliar se houve utilização, sem 
autorização legislativa específica, de 
recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit de 
empresas, fundações e fundos, inclusive 
dos mencionados no art. 165, § 5º da
CRFB/88. 

Não 

1.2.16 Autorização legislativa 
para instituição de 
fundos de qualquer
natureza 

CRFB/88,    
art.    167, 
inciso IX. 

Avaliar se houve instituição de fundos de 
qualquer natureza, sem prévia 
autorização legislativa. Sim 

1.2.17 Realização de 
investimentos 
plurianuais 

CRFB/88,  art.  
167,  § 
1º. 

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

Não 

1.2.18 Créditos extraordinários 
– abertura 

CRFB/88,  art.  
167,  § 
3º. 

Avaliar se houve abertura de crédito 
extraordinário para realização  de 
despesas que não atenderam situações 
imprevisíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, comoção  interna 
ou calamidade pública, observado o 
disposto no art. 62 da CRFB/88. 

Sim 
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1.2.19 Transferência de 
recursos orçamentários 
aos Poderes Legislativo, 
Judiciário, ao Ministério 
Público e Defensoria
Pública. 

CRFB/88, art. 
168. 

Avaliar se os recursos correspondentes 
às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados 
aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, foram transferidos 
pelo Poder Executivo até  o dia 20 de 
cada mês, em duodécimos. 

Sim 

1.2.20 Execução da 
programação financeira 
de desembolso. 

LC 101/2000, 
art. 8º. 
Legislação   
específica 
– LOA. 

Avaliar a execução da programação 
financeira de desembolso e o se 
comportamento em relação à previsão, 
bem como, se for o caso, as razões 
determinantes do déficit financeiro. 

Não 

1.2.21 Transparência na gestão 
– instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos fiscais 

LC 101/2000, 
art. 48 e 
arts. 52 a 58 
da LRF. 

Avaliar se foi dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público, aos seguintes instrumentos: 
PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas 
Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres 
Prévios emitidos por Órgão de Controle 
Interno e Externo, dentre outros. 
Avaliar, inclusive, se foram observadas 
as disposições contidas nos artigos 52 a 
58 da LRF. 

Não 

1.2.22 Transparência na gestão 
– execução 
orçamentária 

LC 101/2000, 
art. 48 e 
arts. 52 a 58 
da LRF. 

Avaliar se foi objeto de divulgação, em 
tempo real, de informações 
pormenorizadas da execução 
orçamentária e financeira, observadas 
as disposições contidas no artigo 48-A 
da LRF. 

Sim 

1.2.23 Transparência na gestão 
– prestação de contas 

LC 101/2000, 
art. 49. 

Avaliar se as contas do chefe do Poder 
Executivo ficaram disponíveis, durante 
todo o exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e  
instituições da sociedade. 

Não 

1.2.24 Escrituração e 
consolidação das contas 
públicas 

LC 101/2000, 
art. 50 e 
Resolução CFC 
nº 750/1993 
c/c 
NBC-T 16 

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

Não 

1.2.25 Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária 
e Relatório de Gestão 
Fiscal – elaboração 

LC  101/2000,  
arts. 52 
a 55. Portaria 
STN nº 
637/2012. 

Avaliar se os demonstrativos fiscais que 
integram o RREO e o RGF foram 
elaborados em observância às normas 
editadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Sim 



   

Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Exercício  
de 2015 – PREFEITURA                                                                                                              46 

1.2.26 Prestação de contas 
anual – execução 
orçamentária 

LC 101/2000, 
art. 58. 

Avaliar se a prestação de contas anual 
do chefe do Poder Executivo evidencia o 
desempenho da  arrecadação em  
relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de 
créditos nas instâncias administrativa e 
judicial, bem como as demais medidas 
para incremento das receitas tributárias 
e de contribuições. 

Não 

1.2.27 Limitação para custeio 
de despesas 

LC 101/2000, 
art. 62. 

Avaliar se o Município contribuiu para o 
custeio de despesas de competência de 
outros entes da Federação sem observar  
o que dispõe o artigo 62 da LRF. 

Não 

1.2.28 Concessão de privilégios 
fiscais para empresas 
públicas ou sociedades 
de economia mista. 

CRFB/88,  art.  
173,  § 
2º. 

Avaliar se houve concessão de 
privilégios fiscais para empresas 
públicas ou sociedades de economia 
mista não extensivos ao setor privado. 

Não 

 

1.3 GESTÃO PATRIMONIAL 
 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto3 
1.3.1 Disponibilidades  

financeiras 
– depósito e aplicação 

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

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

1.3.2 Disponibilidades  
financeiras 
– RPPS –
 contas específicas 

LC  101/2000,  
art. 43, 
§ 1º. 

Avaliar se as disponibilidades financeiras 
do regime próprio de previdência social 
foram depositadas em contas específicas 
do Instituto de Previdência. Havendo 
criação de fundos específicos, avaliar se 
os recursos estão sendo mantidos e 
aplicados em seus respectivos fundos. 

Sim 

1.3.3 Disponibilidades  
financeiras 
– RPPS – limites  e 
condições de proteção e 
prudência nas aplicações 

LC  101/2000,  
art. 43, § 1º. 
Lei nº 
.717/1998, 
art. 6,  inciso  
IV. Resolução 
CMN nº 
3.922/2010. 

Avaliar se as aplicações financeiras dos 
recursos depositados nas contas 
específicas dos fundos de previdência 
observaram os limites e condições de 
proteção e prudência financeira de 
mercado e, em especial, seguindo as 
determinações do Conselho Monetário 
Nacional. 

Sim 

1.3.4 Disponibilidades  
financeiras 
– RPPS – vedações 

LC  101/2000,  
art. 43, 
§ 2º. 

Avaliar se as vedações especificadas no 
§ 2º, do artigo 43, da LRF, foram 
observadas, quando da aplicação das 
disponibilidades financeiras do RPPS. 

Sim 
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1.3.5 RPPS – registro contábil 
provisões matemáticas 

Lei4.320/1964 
art. 100, c/c 
Resolução CFC     
nº750/1993,ar
ts. 6ºe10,c/c 
Portaria MPS 
21/2013 e
correlatas. 

Avaliar se as provisões matemáticas do 
Regime Próprio de Previdência estão 
sendo objeto de registro contábil. 

Sim 

1.3.6 RPPS – equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

CRFB/88, art. 
40. 

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

Sim 

1.3.7 Dívida ativa e demais 
créditos tributários –
cobrança regular 

LC 101/2000, 
art. 11. 

Avaliar se foram adotadas medidas com 
vistas à cobrança da dívida ativa e dos 
demais créditos tributários de 
competência do ente da federação. 

Sim 

1.3.8 Passivos contingentes –
reconhecimento de 
precatórios judiciais 

CRFB/88, art.
100. Lei nº 
4.320/64, 
arts. 67 e 105 
c/c Resolução 
CFC nº 
750/1993,   
arts.   6º  e 
10. 

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

Não 

1.3.9 Dívida  pública  – 
precatórios 
– pagamento 

CRFB/88, art. 
100 c/c Lei 
4.320/64, art. 
67. 

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

Sim 

1.3.10 Evidenciação  de 
resultados 
– consolidação 

Lei 
4.320/1964, 
art.  85. 
LC 101/2000, 
arts. 50 e 51. 
Portarias STN 
nº 72 e 
437/2012. 

Verificar se os demonstrativos contábeis 
consolidam a execução orçamentária, 
financeira e patrimonial das unidades 
gestoras que integram o ente da 
federação, inclusive estatais 
dependentes e consórcios públicos. 

Não 

 

 

1.4 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 
Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto4 
1.4.1 Despesas com pessoal – 

abrangência. 
LC 101/2000, 
art. 18. 

Avaliar se todas as  despesas  com 
pessoal, inclusive mão de  obra 
terceirizada que se referem à 
substituição de servidores, foram 
consideradas no cálculo do limite de 
gastos com pessoal previstos na LRF. 

Não 
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1.4.2 Despesas com pessoal – 
limite 

LC 101/2000, 
arts.  19 e 20. 

Avaliar se os limites de despesas com 
pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 
20 LRF foram observados. 

Sim 

1.4.3 Despesas com pessoal –
descumprimento de 
limites – nulidade do ato 

LC 101/2000, 
art. 21. 

Avaliar se foram praticados atos que 
provocaram aumento das despesas com 
pessoal sem observar as disposições 
contidas nos incisos I e II, do artigo 21, 
da LRF. 

Não 

1.4.4 Despesas com pessoal –
aumento despesas nos 
últimos 180 dias do fim 
de mandato – nulidade 
do ato 

LC  101/2000,  
art. 21, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram praticados atos que 
provocaram aumento das despesas com 
pessoal, expedidos nos cento e oitenta 
dias anteriores ao final do mandato do 
titular do Poder. 

Não se 
aplica 

1.4.5 Despesas com pessoal – 
limite prudencial – 
vedações 

LC  101/2000,  
art. 22, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se as despesas totais com 
pessoal excederam 95% do limite 
máximo permitido para o Poder e, no 
caso de ocorrência, se as vedações 
previstas no artigo 22, parágrafo único, 
incisos I a V, da LRF foram observadas. 

Sim 

1.4.6 Despesas com pessoal –
extrapolação do limite –
providências 

LC 101/2000, 
art. 23. 

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

Sim 

1.4.7 Despesas com pessoal –
expansão de despesas –
existência de dotação 
orçamentária –
autorização na LDO 

CRFB/88,  art.  
169,  § 
1º. 

Avaliar se houve concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remuneração, 
criação de cargos, empregos e funções 
ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como admissão ou contratação de  
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos 
e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo poder público,  
inobservando a inexistência: 
I – de prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos  
dela decorrentes;  
II – de autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 

Não 

1.4.8 Despesas com pessoal – 
medidas de contenção 

CRFB/88, art. 
169, §§ 3º e 
4º. 

Havendo extrapolação dos limites 
prudencial e máximo estabelecidos pela 
LRF para despesas com pessoal, avaliar 
se as medidas de contenção previstas no 
artigo 168 da CRFB/88. 

Não 

1.4.9 Transferências 
voluntárias – exigências 

LC  101/2000,  
art. 25, 
§ 1º. 

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

Não 
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1.4.10 Transferências para o 
Poder Legislativo 
Municipal 

CRFB/88,  art.  
29-A, § 
2º. 

Avaliar se os repasses ao Poder 
Legislativo Municipal obedeceram os 
dispositivos contidos no § 2o do artigo 
29- A da CRFB/88. 

Sim 

1.4.11 Dívida  pública  – 
precatórios 
– integração na
 dívida consolidada 

LC  101/2000,  
art. 30, 
§ 7º. 

Avaliar se os precatórios judiciais não 
pagos durante a execução do orçamento 
que nele foram incluídos integram a 
dívida consolidada, para fins de 
aplicação dos limites estabelecidos pela 
Resolução nº 40/2001 do Senado
Federal. 

Sim 

1.4.12 Dívida pública – 
extrapolação de limite 
no decorrer da execução 
orçamentária – redução 
do valor excedente 

LC 101/2000, 
art. 31. 
Resolução nº 
40/2001 do 
Senado 
Federal. 

Avaliar se a dívida consolidada do 
Estado/Município ultrapassou o 
respectivo limite ao final de um 
quadrimestre. Em caso positivo, verificar 
se a mesma foi reconduzida ao seu 
limite até o término dos três 
quadrimestres subsequentes, reduzindo 
o excedente em pelo menos 25% (vinte 
e cinco por cento) no primeiro. 

Sim 

1.4.13 Dívida pública – 
originalmente superior 
ao limite – redução do 
valor excedente 

Resolução nº 
40/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
4º, inciso I. 

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

Sim 

1.4.14 Dívida pública – 
evidenciação no RGF 

Resolução nº 
40/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
4º, inciso III. 

Nos casos em que a dívida consolidada 
líquida do Estado/Município ultrapassou 
o limite e o valor excedente está sendo 
reduzido na forma do inciso I, do artigo 
4º, avaliar se o limite apurado 
anualmente, após a aplicação da 
redução de 1/15 (um quinze avo) está 
sendo registrado no Relatório de Gestão 
Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000; 

Sim 

1.4.15 Dívida pública – 
extrapolação de limite 
no decorrer da execução 
orçamentária – redução 
do valor excedente 

Resolução nº 
40/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
4º, inciso IV,  
alínea b. 

Avaliar se o Estado/Município, mesmo 
não apresentando, no exercício de 2001,  
dívida consolidada líquida superior aos 
limites estabelecidos nos incisos I e II, 
do artigo 3º, nos exercícios 
subsequentes a 2001 incorreram no 
descumprimento desses limites. Em 
caso positivo, avaliar se a regra do 
inciso I, do artigo 4º, está sendo 
aplicada a partir do exercício que 
ocorreu o descumprimento. 

Sim 

1.4.16 Operação de crédito –
instituição
 financeir
a controlada 

LC 101/2000, 
art. 36. 

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

Sim 
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1.4.17 Operação de crédito –
instituição
 financeir
a controlada 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art.
17. 

Avaliar se foi realizada contratação de 
operação de crédito em que seja 
prestada garantia ao Estado/Município 
por instituição financeira por ele
controlada. 

Sim 

1.4.18 Operação de crédito – 
vedações 

Resolução nº 
40/2001 do 
Senado 
Federal, art.
5º. 

Avaliar se o Estado/Município contratou 
operação de crédito no exercício, 
estando impossibilitado de realizar tal 
operação em decorrência do 
descumprimento da regra estabelecida 
pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 
do Senado Federal. 

Sim 

1.4.19 Operação de crédito – 
vedações 

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

Avaliar se o Estado/Município incorreu 
em qualquer das vedações previstas no 
artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do 
Senado Federal. 

Sim 

1.4.20 Operação de crédito – 
despesas de capital 

CRFB/88,    
art.    167, 
inciso III. 

Avaliar se houve realização de 
operações de crédito em valor superior 
ao montante das despesas de capital, 
apurado na  forma estabelecida pelo 
artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal. 

Sim 

1.4.21 Operação de crédito – 
limite global 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
7º, inciso I. 

Avaliar se o montante global das 
operações de crédito realizadas pelo 
Estado/Município no exercício financeiro 
ultrapassou o limite de 16%  (dezesseis 
por cento) da receita corrente líquida. 

Sim 

1.4.22 Operação de crédito –
limite para 
amortizações, juros e 
mais encargos 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art. 
7º, inciso II. 

Avaliar se o comprometimento anual 
com amortizações, juros e demais 
encargos da dívida consolidada, 
inclusive relativos a valores a 
desembolsar de operações de crédito já 
contratadas e a contratar, não excedeu 
a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos 
por cento) da receita corrente líquida. 

Não 

1.4.23 Operação de crédito –
concessão de garantias 
e contragarantias 

LC 101/2000, 
art. 40. 

Avaliar se houve concessão de garantias 
pelo Estado/Município a operações de 
crédito interno e externo.  Existindo, 
verificar se foram observadas  as 
condições estabelecidas no artigo 40 da 
LRF. 

Sim 

1.4.24 Operação de crédito –
concessão de garantias 
e contragarantias 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art.
18. 

Avaliar se as exigências contidas no 
artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal foram observadas. Sim 

1.4.25 Operação de crédito –
concessão de garantias 
e contragarantias –
limite 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art.
9º. 

Avaliar se o saldo global das garantias 
concedidas pelo Estado/Município não 
excedeu a 22% (vinte e dois por cento) 
da receita corrente líquida. 

Sim 
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1.4.26 Operação de crédito –
cláusulas
 contratua
is vedadas 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art.
20. 

Avaliar se foram incluídas cláusulas 
vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal nos 
contratos relativos a operações de 
crédito firmados pelo Estado/Município. 

Sim 

1.4.27 Operação de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária –
exigências para
contratação 

LC  101/2000,  
art. 38, 
incisos I, II e 
III. 

Avaliar se houve contratação de 
operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária no exercício. 
Existindo, avaliar se foram observadas 
as exigências contidas nos incisos I, II e 
III, do artigo 38 da LRF. 

Sim 

1.4.28 Operação de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária –
vedações 

LC  101/2000,  
art. 38, 
inciso IV. 

Avaliar se houve contratação de 
operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária no exercício nas 
situações vedadas pelo inciso IV, do art. 
38, da LRF. 

Sim 

1.4.29 Operação de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária – limite 

Resolução nº 
43/2001 do 
Senado 
Federal, art.
10. 

Avaliar se houve contratação de 
operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária no exercício. 
Existindo, verificar se o saldo devedor 
das operações de crédito por 
antecipação de receita orçamentária não 
excedeu o limite de 7% (sete por cento) 
da receita corrente líquida. 

Sim 

1.4.30 Obrigações contraídas 
no último ano de 
mandato 

LC 101/2000, 
art. 42. 

Avaliar se o titular do Poder contraiu, 
nos dois últimos quadrimestres do seu 
mandato, obrigações que não puderam  
ser cumpridas integralmente dentro 
dele, ou que tiveram parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem 
suficiente disponibilidade de caixa. 

Não se 
aplica 

1.4.31 Educação –
 aplicação 
mínima 

CRFB/88, art. 
212. 
Lei nº
 9.394/1
996 (LDB), 
art. 69. 

Avaliar se a aplicação de recursos na 
manutenção e no desenvolvimento do 
ensino atingiu o limite de vinte e cinco 
por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino, considerando recursos aplicados 
a totalidade de despesas liquidadas 
compatíveis à função de governo, 
conforme Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB. 

Sim 

1.4.32 Educação –
remuneração dos 
profissionais do 
magistério 

CRFB/88,
 art
. 60, 
inciso XII do 
ADCT. 

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

Sim 
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1.4.33 Educação - Pertinência Lei nº
 9.394/1
996 (LDB), 
arts. 70 e 71. 

Avaliar se as despesas consideradas 
como aplicação na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino atenderam 
as disposições contidas nos artigos 70 e 
71 da LDB, observando, inclusive, o 
tratamento dispensado às transferências 
de recursos para os fundos financeiros  
dos regimes próprios de previdência 
(repasse financeiro para cobertura de 
déficit previdenciário), os quais não 
devem ser considerados para fins de
aplicação. 

Não 

1.4.34 Saúde – aplicação 
mínima 

CRFB/88,     
art.     77, 
inciso III, do 
ADCT c/c LC 
141/2012, 
arts. 6º  e 7º. 

Avaliar se foram aplicados, em ações e 
serviços públicos de saúde, recursos 
mínimos equivalentes a 12% e 15%, 
respectivamente, pelo estado e pelos 
municípios, da totalidade da arrecadação 
de impostos e das transferências que 
compõem a base de cálculo conforme 
previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012. 

Sim 

1.4.35 Saúde – pertinência LC 141/2012, 
arts. 3º  e 4º. 

Avaliar se as despesas consideradas 
como aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde atenderam as 
disposições contidas nos artigos 3º e 4º 
da LC 141/2012, observando, inclusive, 
o tratamento dispensado às 
transferências de recursos para os 
fundos financeiros  dos regimes próprios 
de previdência (repasse financeiro para 
cobertura de déficit previdenciário), os 
quais não devem ser considerados para 
fins de aplicação. 

Não 
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