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1.  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI estabelece o planejamento e 

dimensionamento das auditorias, que é uma das atividades a serem realizadas 

pela Unidade Central de Controle Interno, previsto na Lei Complementar 

Municipal nº 23/2013. 

 

Cumprindo determinação contida no PAAI do exercício 2019, realizamos as ações 

previstas no Programa de Auditoria nº 012/2019, na Unidade Gestora Secretaria 

Municipal de Finanças e Planejamento, entre os dias 03/12/2019 a 17/01/2020. 

 

Os exames foram efetuados em observância à legislação vigente, que 

regulamenta o tema em avaliação, tendo como escopo a verificação do seguinte 

ponto de controle previsto na Instrução Normativa TC nº 43/2017: 

 

 

2.1.13 LOA reserva de 
contingência 

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso III 

Conformidade 
(Verificação 
Documental) 

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. 

 

 

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foi estabelecido como 

critério de amostragem o Orçamento aprovado para o exercício de 2019.  

 

Oportuno esclarecer que o prazo previsto no Programa de Auditoria e na Matriz 

de Planejamento para a execução da auditoria foi prorrogado, em virtude do 

afastamento da servidora Marilene Ferreira Reis Cavazzana, conforme termo de 

justificativa constante nos autos, e ainda o surgimento de demandas alheias a 

auditoria em questão e ao PACI. 
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2. OBJETIVO DA AUDITORIA 

 

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. 

 

 

3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

A auditoria em questão buscou responder a seguinte questão: 

 

 A Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício contemplou dotação 

orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e 

montante definidos e compatíveis com a LDO? 

 

 

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no 

Programa de Auditoria nº 12/2019. As verificações foram realizadas com o 

objetivo de obter informações e evidências para a formulação e fundamentação 

da conclusão dos trabalhos.  

 

Com base na Matriz de Planejamento e no Plano Amostral, seguiram-se os 

seguintes procedimentos: 

 

a) Verificação na Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 3.813/2019), se foi 

consignado dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de 

utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO. 

 

4.1 Situação Encontrada 

 

Inicialmente, vale destacar que a Reserva de Contingência é uma Dotação global 

não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, 
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programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura 

de créditos adicionais, trata-se de uma exceção ao principio da especificação, um 

dos princípios que regem o orçamento público. A reserva de contingência foi 

instituída para o atendimento de imprevisto, ou em razão de projeções 

equivocadas no orçamento.  

 

A reserva de contingência está especialmente disciplinada na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no art. 5º. Neste sentido, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias nº 3.773/2018, que orientou a elaboração do orçamento do 

exercício 2019 (PT 06), fixou no artigo 16 o limite máximo de 1% (um por 

cento), da Receita Corrente Líquida para fixação da dotação da reserva de 

contingência, “Art. 16. A dotação consignada para Reserva de Contingência será 

fixada em valor equivalente a 1% (um por cento), no máximo, da Receita 

Corrente Líquida, definida no artigo 12 desta lei.” 

     

Analisada a Lei Orçamentária nº 3.813/2019, (PT 07) foi identificada a fixação da 

reserva de contingência no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil 

reais), conforme especificação da despesa constante no quadro detalhado no art. 

5º e balancete analítico da despesa orçamentária (PT. 05). 

 

A Lei Orçamentária previu para o exercício de 2019, uma receita total estimada 

no valor de R$ 736.815.740,00 (setecentos e trinta e seis milhões e oitocentos e 

quinze mil e setecentos e quarenta reais), sendo R$ 638.560.470,48 (seiscentos 

e trinta e oito milhões e quinhentos e sessenta mil e quatrocentos e setenta reais 

e quarenta e oito centavos), de receita corrente líquida, conforme demonstrativo 

extraído do sistema informatizado E&L, em 26/12/2019 (PT 04). Desse valor, 

temos R$ 6.385.604,70 (seis milhões e trezentos e oitenta e cinco mil e 

seiscentos e quatro reais e setenta centavos), correspondendo a um 1% (um por 

cento), da receita corrente líquida, valor bem superior ao que foi fixado para a 

reserva de contingência, restando regular o valor da dotação.  

 

Destaca-se, que embora a dotação tenha sido fixada em montante compatível 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não verificamos na legislação em tela a 

consignação da forma de utilização da dotação, configurando um possível achado 
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de auditoria e contrariando o que preceitua o art. 5º, III, da Lei Complementar 

nº 101/2000; 

 

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
 
[...] 
 
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 
 
a)  (VETADO) 
 
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos. 

 

Como é possível observar a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe de maneira 

clara e objetiva sobre o tratamento que deve ser dispensado a Reserva de 

Contingência no planejamento orçamentário.  

 

Sendo a reserva de contingência uma proteção contra riscos e passivos 

contingentes capazes de ameaçar o equilíbrio orçamentário do Município, 

configura-se de suma importância estabelecer a forma de utilização. Para 

exemplificar, citamos a redação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de outros 

Municípios:  

 

Município de Anchieta/ES 
Lei nº 1.385/2019. 
 
Art. 25. A Reserva de Contingência será fixada em valor 
equivalente a até 1% (um por cento), da receita corrente líquida 
estimada, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de 
créditos adicionais, conforme art. 8º da Portaria Interministerial da 
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento 
Federal nº 163, de 2001, e suas atualizações, para o atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, conforme dispõe o inciso III do caput do art. 5º da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, bem como de situações 
de emergência e calamidades públicas.  
 
Parágrafo único. Consideram-se eventos fiscais imprevistos a 
abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas 
não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária 
Anual de 2020. 
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Município de Vila Velha/ES  
Lei nº 6.205/2019 
Art. 14. A Reserva de Contingência para o atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos 
será fixada em valor equivalente até 1% (um por cento) da 
Receita Corrente Líquida - RCL.  
 
Parágrafo único. A Reserva de Contingência poderá ser utilizada 
pelo Poder Executivo para fins de abertura de créditos adicionais, 
por anulação da respectiva dotação, até o seu total, à razão de 
1/11 (um onze avos) por mês, a partir de fevereiro de 2019, 
devendo os recursos correspondentes serem destinados ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, conforme estabelecido no inciso III do artigo 5º 
da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
 
Município de Sinop/MT 
Lei nº 2.717/2019 
 
CAPÍTULO XI DO MONTANTE E DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 
Art. 49. O orçamento para o exercício de 2020 contemplará 
recursos para a Reserva de Contingência de no mínimo de 0,5% 
(meio por cento) da Receita Corrente Líquida prevista, e destinada 
a atender:  
 
I – os passivos contingentes;  
 
II – os riscos e eventos fiscais previstos no “ANEXO DE RISCOS 
FICAIS” desta Lei, dentre outros riscos fiscais e eventos fiscais 
imprevistos e imprevisíveis;  
 
III – a contrapartida de receitas provenientes de transferências 
voluntárias correntes e de capital, não previstas no orçamento, 
além da necessidade da obtenção de resultado primário positivo, 
se for o caso.  
 
§1º. Para efeito desta Lei entendem-se como eventos e riscos 
fiscais imprevistos e imprevisíveis, dentre outros, as despesas 
necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos 
e da estrutura da Administração Municipal, não orçadas ou orçadas 
à menor, as despesas decorrentes de criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações governamentais necessárias ao Poder 
Público, inclusive as intempéries.  
 
§2º. A utilização dos recursos da Reserva de Contingência está 
contemplada no limite autorizado na Lei Orçamentária, em 
obediência ao disposto no art. 167 da Constituição Federal. 
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Considerando o encerramento do exercício de 2019, e conseqüentemente da 

vigência das Leis Orçamentárias de 2019, bem com a vigência das Leis 

Orçamentárias 2020, sugerimos ao gestor da pasta Secretaria de Finanças e 

Planejamento que contemple na redação do próximo projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentária, além do montante a forma de utilização da reserva de 

Contingência em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

5. PAPEIS DE TRABALHO 

 

A documentação de auditoria, também denominado de papéis de trabalho, 

corresponde aos documentos e anotações preparados em meio físico e/ou digital 

(como formulários, relatórios, folhas, fotos, áudio, etc.), utilizados para respaldar 

o resultado da auditoria. Nesse sentido, citamos as Normas de Auditoria 

Governamental (NAG’S): 

 

1105 – DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA: documentos e 
anotações preparados em qualquer meio com informações e 
provas elaborados diretamente pelo profissional de auditoria 
governamental ou por sua solicitação e supervisão, ou por ele 
obtido, que registram as evidências dos trabalhos executados e 
fundamentam sua opinião e comentários. Também denominada 
papéis de trabalho. 

 

Insta ressaltar que foram usados como base para as avaliações: 

 

 PT 01 – Matriz de Planejamento; 

 PT 02 – Plano Amostral; 

 PT 03 – Matriz de Planejamento - Revisada; 

 PT 04 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 

 PT 05 – Balancete Analítico da Despesa Orçamentária; 

 PT 06 – LDO EXERCÍCIO 2019 (Lei nº 3.773_2018); 

 PT 07 – LOA EXERCÍCIO 2019 (Lei nº 3.813_2019); 

 PT 08 – Matriz de Achados. 

 

Diante disso, informamos que os papéis de trabalho (PT) encontram-se 

arquivados em: AUDITORIA_INTERNA em SRV-ARQUIVOS-01 => AUDITORIAS 
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=> AUDITORIAS 2019 => AUDITORIA => 2.1.13 – SEMUF - RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA => Papel de Trabalho. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Considerando a questão de auditoria previamente estabelecida na matriz de 

planejamento, qual seja, “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?”, considerando ainda, o plano amostral, e os 

papéis de trabalho submetidos aos procedimentos propostos, vislumbramos a 

necessidade de recomendar a Unidade Gestora Secretaria de Finanças e 

Planejamento, que no próximo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária, fixe 

além do montante a forma de utilização da Reserva de Contingência. 

 

É o relatório. 

 

 

Linhares (ES), 17 de janeiro de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 
Marilene Ferreira Reis Cavazzana 
Matrícula: 011376 

_____________________________ 
Arlete de Fátima Nico 
Controladora Geral
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