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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 período 2018/2019, realizamos as

ações previstas no Programa de Auditoria nO 01/2018, na Unidade Gestora

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, entre os dias 25/10/2018 a

26/11/2018, abrangendo os atos de gestão praticados no período auditado.

Os exames foram efetuados em observância à legislação vigente, que

regulamenta o tema em avaliação, tendo como escopo a verificação dos

seguintes pontos de auditoria previsto na Instrução Normativa TC nO 43/2017:

• 1.1.3 - Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo;

• 1.4.14 - Transferências para o Poder Legislativo Municipal;

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foi estabelecido como

critério de amostragem os processos mensais de transferência ao Poder

Legislativo, bem como os valores repassados até o mês de setembro de 2018,

para a realização das análises previstas na matriz de planejamento.

Ressalta-se que o não cumprimento do prazo previsto no Programa de Auditoria

supracitado, bem como na Matriz de Planejamento (PT 02) ocorreu em virtude do

surgimento de demandas alheias aos trabalhos planejados pela Controladoria

Geral.

2. OBJETIVOS

Verificar se os atos de gestão realizados na Unidade Gestora já mencionada,

relativo ao ponto de controle acima definido, atendeu aos preceitos estabelecidos
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na legislação em vigor, em especial ao que dispõe a Constituição

1988, art. 168, e art. 29-A, § 20 e demais iegislações correlatas.

3. QUESTÕES DE AUDITORIA

A auditoria em questão buscou responder as seguintes questões:

Federal de

• Os repasses efetuados ao Poder Legislativo foram realizados até o

dia 20 de cada mês?

• As transferências efetuadas ao Poder Legisiativo respeitaram o

limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal?

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no

Programa de Auditoria nO 01/2018.

A partir das informações obtidas na fase de planejamento, e da definição da

amostragem, elegemos como objetos de análise para cumprimento do Plano de

Auditoria acima mencionado os processos administrativos abaixo relacionados, os

extratos bancários das contas em que ocorreram os débitos para os repasses,

relatório de movimentação financeira mensal no período audltado, balancete

anual da receita do exercício de 2017.

PROCESSOS
ANALISADOS

000586/2018
002164/2018
004359/2018
0061B1/2018
008105/2018
009860/2018
011817/2018
013742 2018

M S DE
REFERECIA

Janeiro/2018
Fevereiro/201B
Março/201B
Abril/201B
Ma10/2018
Junho/2018
Julho/201B
A osto/2018
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Analisando os processos administrativos acima arrolados, constatou-se que os

repasses de duodécimo foram efetuados em observância ao art. 168 da

Constituição Federai, ou seja, respeitaram o dia 20 de cada mês como data limite

para sua realização.

Art. 168. 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, ser-Ihes-ão entregues até o dia 20
de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a
que se refere o art. 165, § 90. (Redação dãdã pelã Emendã
Constitucionãl nO 45, de 2004).

Desta forma, entende-se respeitado o mandamento constitucional, não sendo

verificados inconsistências referente ao ponto de controle 1.1.3.

Quanto ao ponto de controle 1.4.14, foi constatado que os repasses foram

efetuados em parcelas fixas, no valor de R$ 1.377.539,27 (um milhão e

trezentos e setenta e sete mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete

centavos), nos meses compreendidos na amostragem.

Verificou-se que o valor das parcelas repassadas a trtulo de duodécimo foi

calculado pelas receitas que compõe a base de cálculo, arrecadadas no exercício

anterior e não obedeceram a lei orçamentária anual, que previu para o Poder

Legislativo um orçamento no valor de R$ 16.210.000,00 (dezesseis milhões e

duzentos e dez mil reais), que daria um valor mensal de R$ 1.350.833,33(um

milhão e trezentos e cinqüenta mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três

centavos), Inferior ao percentual previsto no inciso lI, do art. 29-A, da

Constituição Federal de 1988.

Importante esclarecer, que o art. 29-A da Constituição estabelece o percentual

de 6% (seis por cento), da receita tributária e das transferências previstas no §

5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 realizadas no exercício anterior, como

teto de gasto para o Poder Legislativo, não sendo este o valor a ser observado

para repasse do duodécimo. vV!
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incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais,
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências
previstas no § 50 do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior: (Inclufdo pela Emenda
Constitucional nO 25, de 2000)

-
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Art. 29-A. O total da des esa do Poder Le Islatlvo MUnJCI ai,

[ ... ]

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre
100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Redação
dada pela Emenda Constituição Constitucionaf nO 58, de 2009)

Neste sentido já se manifestou o Tribunal de Contas do Estado no Parecer

Consulta TC-027/2003.

MaS, insistimos, os percentuais previstos representam apenas o
limite máximo de despesas do Poder Legislativo Municipal durante
o exercício financeiro, não significando que a Câmara de
Vereadores tenha direito a receitas correspondentes aos
respectivos percentuais.

Ressaltamos que esse valor é um limite constitucional estabelecido para o Poder

Legislativo, restando ao Poder Executivo o dever de observar § 20 do artigo 29

A, CF/88;

§ 20 Constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal: (Incfufdo pela Emenda Constitucional nO 25, de 2000)
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste
artigo; (Incluído pefa Emenda Constitucional nO 25, de 2000)
II - não enviar o repasse até o di" vinte de cada mês; ou (Incluído
pela Emenda Constitucional nO 25, de 2000)
lU - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei
Orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nO 25, de
2000)

Desta forma, foi encaminhado ao Secretário de Finanças e Planejamento o

Relatório Sintético de Achados conforme fls. 16/17, propondo a dedução da

importância de R$ 320.291,33 (trezentos e vinte mil e duzentos e noventa e um

reais e trinta e três centavos) no valor do duodécimo, nas competências

seguintes, referente a diferença entre a lei orçamentária e o percentual que
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA BASE DE CALCULO PARA REPASSE DE
DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES EM 2018

DESCRIÇÃO RECEITA 2017
PROPRIAS R$ 92.824.073.75
Receita Tributária R$ 73.657.16876
COSIP R$ 14.151.90457
Multa Juros dos Tributos R$ 1.110.338 20
Multas e iuros da Dívida Ativa dos Tributos R$ 82.34840
Dívida Ativa Tributária R$ 3.222.313 82
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS R$ 182.680.781.76
UNIÃO R$ 69.715.871,17
FPM R$ 68.472.089 04
ITR R$ 343.84861
CotaParte ICMS LC 87/96 R$ 899.933 52
ESTADO R$ 112.964.910.59
Cota Parte ICMS R$ 94.341.900,34
IPVA R$ 10.409.662,17
Cota Parte ICMS FUNDAP R$ 5.422.402 42
CIDE R$ 361.919 60
IPI R$ 2.429.026 06
RECEITA BASE DE CALCULO R$ 275.504.855.51

TOTAL REPASSE CAMARA MUNICIPAL 201a COM
BASE NA RECEITA ARRECADADA NO EXERCícIO R$ 16.530.291,33
ANTERIOR (6%1
VALOR REPASSADO MENSALMENTE (meses da

R$ 1.377.539,27amostraaem)
TOTAL DO ORÇAMENTO DA CAMARA

R$ 16.210.000,00MUNICIPAL/201a
DIFERENÇA A SER SUPLEMENTADA E/OU

R$ 320.291,33DEDUZIDO DO ULTIMO REPASSE

vinha sendo aplicado referente as receitas de 2017, conforme demonstrativo a

seg

4.2 Providências Adotadas

o Secretário de Finanças e Planejamento foi cientificado do achado de auditoria

através do Ofício/CG 115/2018, e informou em resposta Ofício nO 332/2018 

SEFIP, que o valor repassado a maior seria devidamente deduzido do último

repasse de duodécimo caso o Poder Legislativo não protocolasse pedido de

suplementação de verba ao orçamento.
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OI encamln a a aApós solicitação realizada pelo Ofício/CG nO 129/2018, f Lei

Municipal nO 3.792/2018 que autorizou a abertura de crédito adicional

suplementar, bem como o Decreto nO 1539/2018, Oficio nO 70/2019 - SEFIP.

Ato contínuo, através do Ofício nO 335/2018 - SEFIP, informou que o Presidente

da Casa de Leis solicitou por meio do processo administrativo nO 018425/2018,

suplementação de verba em seu orçamento.

Realizada a suplementação através da Lei e decreto supracitados, restou sanada

a inconsistência apontada na Matriz de Achados.

Observação: Todos

AUDITORIA_INTERNA

AUDITORIAS2018 =>

Papéis de Trabalho.

os papéis de trabalho (PT) estão arquivados em:

em SRV-ARQUIVOS-01 => AUDITORIAS =>

Auditorias - Pontos de Controle => 1.1. 3; 1.4.14 =>

S. CONCLUSÃO

Pela análise realizada e informações obtidas, conclui-se que não há indícios de

irregularidade em relação ao ponto de controle 1.1.3 - Transferência de recursos

orçamentários ao Poder Legislativo. Em relação ao Ponto de Controle 1.4.14 

Transferências para o Poder Legislativo Municipai, também concluímos pela sua

regularidade considerando a suplementação orçamentária realizada.

É o relatório.

Unhares (ES), 10 de dezembro de 2018.

ARLETE ~JJrtICO
Controladora Geral
Matrícula nO 001386




