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1.  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Foram realizadas ações previstas no Programa de Auditoria nº 07/2019, nas 

Unidades Gestoras: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 

Finanças e Planejamento, entre os dias 15/08/2019 a 24/02/2020, abrangendo os 

atos praticados no período auditado. 

 

É sabido que a Constituição Federal de 1988 estabelece que os Municípios devam 

aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos e transferências 

constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

A Lei 9.394/96 delimita no art. 11, inciso V que a atuação prioritária dos Municípios 

deve ser direcionada ao ensino fundamental e a educação infantil, sendo permitida a 

atuação em outros níveis de ensino apenas depois de atendidas as necessidades de 

sua área de competência e com recursos acima do percentual mínimo constitucional. 

 

Os trabalhos foram desempenhados em observância à legislação vigente, que 

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

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

 

 1.4.1 – Educação – Aplicação Mínima 

 1.4.2 – Educação Remuneração dos Profissionais do Magistério 

 

Pelos liames do planejamento, importa destacar que ficou estabelecida, como 

critério de amostragem a avaliação de dados do 3º e 6º bimestres do exercício de 

2019.  

 

2. OBJETIVO DA AUDITORIA 

 

A presente auditoria tem como objetivo 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 e as provenientes de 

transferências constitucoinais  na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
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considerando recursos aplicados à totalidade de despesas liquidadas compatíveis à 

função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e avaliar 

se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 

 

3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

A auditoria em questão buscou responder a seguinte questão: 

 

A aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o 

limite mínimo de 25%, da receita resultante de impostos e transferências 

constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino, respeitando à função 

de governo? 

 

Foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício? 

 

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
 

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no 

Programa de Auditoria nº 07/2019. 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 legal: Com base na Constituição Federal e Lei Federal nº 9.394/96, 

conhecida com LDB: 

 

b) Verificação de documentos extraídos do sistema de contabilidade E&L: Anexo VIII 

do RREO; Balancete da Receita Orçamentária; Balancete Orçamentário da Despesa 

(por função, subfunção e fonte de recurso);  
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Foi observado se os valores de receitas realizadas de impostos e transferências 

constitucionais e as destinadas ao FUNDEB estão condizentes no RREO e no 

Balancete da Receita Orçamentária. 

 

Posteriormente foi verificado se as despesas liquidadas, com ações típicas de MDE, 

informadas no RREO são compatíveis com os valores informados no Balancete 

Orçamentário da Despesa selecionado por fonte de recursos, subfunção e função. 

 

Oportunamente foi conferido se foi deduzido do cômputo constitucional a diferença 

entre os valores arrecadados e as transferências efetuadas ao FUNDEB. 

 

Foi verificado se as despesas liquidadas com a Fonte de Recurso Fundeb 60% são 

compatíveis com os valores apresentados no RREO-Anexo VIII, com pagamento dos 

profissionais do magistério. 

 

4.1 Situação Encontrada 

 

A auditoria foi realizada em etapas, pois foram avaliados dois dos seis bimestres que 

compõe o exercício financeiro de 2019,  sendo eles 3º e 6º bimestres, tendo sido 

expedido ao final da primeira fase, relatório parcial.   

 

No 6º bimestre, pelas informações levantadas no relatório RREO – Anexo VIII o 

Município atingiu 26,99%, enquanto que no balancete da despesa o valor 

empenhado e liquidado por fonte de recurso não conferem com os valores 

apresentados com gastos com ensino nas Despesas com Ações Típicas de MDE. 

Pelo valor levantado no relatório balancete da despesa por fonte de recurso e 

subfunção, o percentual foi de 27,06%.  

 

Já no 3º bimestre verificamos que o gasto com educação chegou a 19,98%. Apesar 

da situação não ser observada como irregularidade nesta etapa da auditoria, tendo 

em vista que o descumprimento só é considerado ao final do exercício financeiro. 

Atuando preventivamente foi expedido o Parecer de Alerta / UCCI nº 001/2019, para 
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que a Secretaria de Educação ficasse atenta aos gastos com educação, não 

permitindo que o déficit permanecesse.  

 

O 6º bimestre, trata-se das informações do final do exercício financeiro, dessa forma, 

pelas informações avaliadas observamos: 

 

Questão 1 – A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino atingiu o limite mínimo de 25%, da receita resultante de impostos e 
transferências, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas 
liquidadas compatíveis à função de governo? 

 

- Possível Achado 1: A aplicação de recursos na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino não atingiu o mínimo constitucional de 25%. 

 

Inicialmente foi verificado se os valores de receitas realizadas, apresentados no 

quadro “Receitas do Ensino” e “Receitas do FUNDEB no quadro FUNDEB” do Anexo 

VIII do RREO do 6º bimestre, estão condizentes com os valores apresentados no 

Balancete da Receita Orçamentária – BRO. 

 

REALIZADAS

82.245.790,54                                      
10.787.986,02                                      

1.1.1 8.449.592,33                                        

1.1.2 2.338.393,69                                        

6.215.028,23                                        

1.2.1 6.215.027,93                                        

1.2.1 0,30                                                     

51.967.013,57                                      

1.3.1 50.583.108,38                                      

1.3.2 1.383.905,19                                        

13.275.762,72                                      

295.947.526,68                                    
2.1 - 85.431.709,45                                      

2.2 - 194.081.617,30                                    

2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/96 -                                                       

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 3.504.771,19                                        

2.5 - Cota-Parte ITR 424.449,42                                           

2.6 - Cota-Parte IPVA 12.504.979,32                                      

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro -                                                       

378.193.317,22                                    

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

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos  - ITBI

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

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Cota-Parte FPM

Cota-Parte ICMS

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )
Tabela 1 - 6º Bimestre / Relatórios: RREO anexo VIII, Balancete da Receita Orçamentária, Balancete Analítico da Receita Orçamentária 

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos  - ITBI
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REALIZADAS
57.831.214,73                 

4.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB (20% de 2.1) 15.724.110,78                          
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB (20% de 2.2) 38.819.970,45                          
4.3 - Cota-Parte ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB (20% de 2.3) -                                            
4.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinadas ao FUNDEB (20% de 2.4) 700.954,33                               
4.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB (20% de 2.5) 84.889,73                                 
4.6 - Cota-Parte IPVA Destinadas ao FUNDEB (20% de 2.6) 2.501.289,44                            

102.341.164,89               
5.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 101.944.048,68                        
5.2 - Complementação da União ao FUNDEB -                                            
5.3 - Cota Municipalização -                                            
5.4 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 397.116,21                               

44.112.833,95                 

RECEITAS DO FUNDEB
4 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

5 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

6 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 4)
Tabela 2 - 6º Bimestre / Relatórios: RREO anexo VIII, Balancete da Receita Orçamentária, Balancete Analítico da Receita Orçamentária  
Os valores encontrados no balancete da receita orçamentária 6º bimestre conferem 

com os valores apresentados no RREO, Anexo VIII, 6º bimestre, conforme tabela 1 e 

2 acima. 

 

Em atenção ao previsto no art. 11, V, da LDB, foram somadas as despesas 

liquidadas, (Educação Infantil) e (Ensino Fundamental) do quadro, “Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de 

Impostos e transferências de impostos-Educação e Recursos do FUNDEB” do 

Anexo VIII do RREO, 6º bimestre. 

 

Os valores apresentados no RREO, Anexo VIII, 6º bimestre diverge dos valores 

constantes do balancete da despesa orçamentária, 6º bimestre, no sistema E&L, 

conforme tabelas abaixo: 

Tabela 3 - RREO-Anexo VIII, 6º bimestre 

LIQUIDADAS
68.537.416,38                 

7.1 - Creche 32.423.528,16                          
7.1.1 -  Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB 23.599.114,67                          
7.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.824.413,49                            

7.2 - Pré-escola 36.113.888,22                          
7.2.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB 26.302.949,53                          
7.2.2 -Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 9.810.938,69                            

77.670.011,91                 
8.1 Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB 49.980.924,24                          
8.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 27.689.087,67                          

146.207.428,29               
Tabela 3 - 6º Bimestre / Relatórios: RREO anexo VIII

DESPESAS REALIZADAS COM MDE

DESPESAS COMPUTADAS PARA FINS DE LIMITE
7 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8 - ENSINO FUNDAMENTAL

9 - TOTAL (7+8) 

 
O Balancete Orçamentário da Despesa – BOD, separado por função (educação), 

subfunção (Administração Geral, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 
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Especial) e fonte de recursos (Receita Resultantes de Impostos e Transferências de 

impostos-Educação e FUNDEB), apresenta o valor liquidado de R$ 146.472.269,22 

(cento e quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e 

sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme tabela abaixo. 

Tabela 3-Balancete da Despesa Orçamentária  6º bimestre 

LIQUIDADAS
10 - MDE 46.589.280,75
11 - FUNDEB 99.882.988,47

146.472.269,22               

DESPESAS REALIZADAS COM MDE - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA (FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/FONTE DE RECURSOS)

12 - TOTAL (10+11)
Tabela 4 - 6º Bimestre / Balancete Orçamentário da Despesa  
 

Considerando que o total das despesas para fins de limite constitucional reflete-se 

na soma de despesas com ações típicas de MDE (observando o previsto no art. 11, 

V, LDB), menos as devidas deduções, verificou-se pelas informações do RREO, 

anexo VIII, que a soma (Educação Infantil) e (Ensino Fundamental),  resulta no total 

das despesas para fins de limite constitucional. 

 

Foi considerado como base para o cálculo do limite constitucional de 25%, o total 

das despesas com ações típicas de MDE e o valor de receitas realizadas de 

impostos e trasferências constitucionais e legais. Segue valores apurados no RREO-

Anexo VIII, 6º bimestre.  

146.207.428,29               
68.537.416,38                          

13.2 - Ensino Fundamental 77.670.011,91                          
44.121.172,75                 

14.1 - Resultado liquido das transferências do FUNDEB 44.112.833,95                          
14.2 - Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício -                                            
14.3 - Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB -                                            
14.4 - Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos de impostos -                                            
14.5 - -                                            
14.6 - 8.338,80                                   

102.086.255,54               

16 - Total da receita bruta de impostos 378.193.317,22               
17 - Total de despesas para fins de limite constitucional 102.086.255,54

26,99                               

14 - Deduções consideradas para fins de limite constitucional

Tabela 6 - 6º Bimestre / Relatórios: RREO anexo VIII, Balancete da Receita Orçamentária

Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos 
viculados ao ensino15 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13 - 14)

Tabela 5 - 6º Bimestre / Relatórios: RREO anexo VIII

CÁLCULO DO LIMITE CONSTITUCIONAL - 25%-RREO ANEXO VIII 6º BIMESTRE
PORCENTAGEM DOS GASTOS COM MDE

18 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((17) / (16) x 100)%

DESPESAS COMPUTADAS PARA FINS DE LIMITE RREO ANEXO VIII, 6º BIMESTRE
13 - Despesas com Ações Típicas de MDE que entram no limite constitucional
13.1 - Educação Infantil

Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos viculados ao ensino

 
As liquidações efetuadas com as fonte de recursos  Receita de Impostos e 

Transferência de Impostos-Educação e fonte FUNDEB,  no sistema de contabilidade 

da E&L, divergem dos valores apresentados no RREO-Anexo VIII, 6º bimestre em 
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264.840,92, demonstrando assim um gasto com ensino de 27,06%, conforme tabela 

5 e 6 abaixo: 

 

LIQUIDADAS
146.472.269,22               

13.1 - MDEReceita de Impostos e Transferência de Impostos-Educação 46.589.280,75
13.2 - FUNDEB 99.882.988,47

44.121.172,75                 
14.1 - Resultado liquido das transferências do FUNDEB 44.112.833,95                          
14.2 - Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício -                                            
14.3 - Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB -                                            
14.4 - Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos de impostos -                                            
14.5 - -                                            
14.6 - 8.338,80                                   

102.351.096,46               
Tabela 5 - 6º bimestre - Balancete da Despesa Orçamentária

13 - Despesas com Ações Típicas de MDE que entram no limite constitucional

Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos 
viculados ao ensino15 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13 - 14)

DESPESAS REALIZADAS COM MDE - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA E DA RECEITA 6º BIMESTRE

BALANCETES:  ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA E DA DESPESA  (FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/FONTE DE RECURSOS)

14 - Deduções consideradas para fins de limite constitucional

Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos viculados ao ensino

 

16 - Total da receita bruta de impostos 378.193.317,22               
17 - Total de despesas para fins de limite constitucional 102.351.096,46

27,06                               
Tabela 6 - 6º Bimestre / Relatórios: Balancete da Despesa Orçamentária e  Balancete da Receita Orçamentária

CÁLCULO DO LIMITE CONSTITUCIONAL - 25%-BALANCETEs  DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PORCENTAGEM DOS GASTOS COM MDE

18 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((17) / (16) x 100)%

 
Diante das informações apresentadas acima, verificou-se que no período em 

avaliação o gasto com ensino extraido do RREO Anexo VIII 6º bimestre, atingiu 

26,99%.  

 

Pelos valores extraidos no sistema de contabilidade da E&L, verificou-se que o 

percentual aplicado nos gastos com Ensino no exercício de 2019 foi de 27,06% 

 

- Possível Achado 2: Foram usadas fontes de recurso indevidas para o cômputo do 

limite mínimo de 25%. 

 

Observando as informações constantes do anexo VIII do RREO, no que tange ao 

cálculo para verificação do total das despesas para fins de limite constitucional, e 

considerando que a soma dos valores de despesas liquidadas, (Educação Infantil) e 

(Ensino Fundamental) do quadro “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 

Despesas Custeadas com as fontes de recursos Receita Resultante de Impostos e 

Transferências de Impostos-Educação e FUNDEB, com as informações das 

despesas liquidadas por fonte de recursos (Receita de Impostos e de transferência 

de Impostos-Educação  e FUNDEB) e por subfunção (Administração Geral, 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial), informado no 

Balancete Orçamentário da Despesa – BOD, fica transparente que foram usadas 
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apenas Fontes de Recurso FUNDEB e Receita de Impostos e de transferências de 

Impostos-Educação  para o computo dos 25%. 

 

- Possível Achado 3: Foram usados subfunções de governo indevidos para realizar 

o pagamento de despesas de manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

 

Pautando a verificação pela soma dos valores de despesas liquidadas, com  

(Educação Infantil) e (Ensino Fundamental) do quadro “Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de 

Impostos e de transferência de Impostos-Educação e Recursos do FUNDEB” do 

Anexo VIII do RREO 6º bimestre, em comparação com o valor liquidado informado 

no Balancete Orçamentário da Despesa – BOD, separado por fonte de recursos 

(Receita Resultante de Impostos e de transferência de Impostos-Educação e 

FUNDEB) e por subfunção (Administração Geral, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação Especial), observou-se que foram usadas as subfunções 

de governo devidas, porém o valor liquidado nas subfunções acima diverge dos 

valores apresentados no RREO Anexo VIII, 6º bimestre, sendo que no RREO Anexo 

VIII, 6º bimestre o valor apresentado está abaixo do valor liquidado no Balancete da 

Despesa Orçamentária 6º bimestre em 264.840,92 (duzentos e sessenta e quatro 

mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). 

 
- Possível Achado 4: Não foi deduzido do cômputo a diferença entre os valores 

arrecadados e as transferências efetuadas ao FUNDEB. 

 

Pelas informações de receita realizada da coluna “Receitas do FUNDEB” do Anexo 

VIII do RREO 6º bimestre e pelo Balancete Analítico da Receita Orçamentária 6º 

bimestre, os valores relacionados à receita do FUNDEB estão condizentes (Tabela 2 

apresentada neste documento). 

 

Nota-se pela coluna do RREO, “Receitas do FUNDEB” que ocorreu a dedução entre 

as receitas destinadas ao FUNDEB, e as receitas recebidas do FUNDEB – 

Transferências de Recursos do FUNDEB, (Tabela 2 e Tabela 5 apresentadas neste 

documento). 



 
 

                                                       11 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 

         CONTROLADORIA GERAL DE LINHARES 

 
Pelo Anexo VIII do RREO 6º bimestre  e linha 13 das tabelas demonstradas neste 

relatório, foi usado para o computo dos 25%, a soma dos gastos com educação 

infantil e ensino fundamental  Dessa soma foi deduzido o valor referente ao 

resultado líquido das transferências do FUNDEB. (Tabela 5 apresentada neste 

documento). 

 

Questão 2 – Foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao 
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício? 

 
Possível achado 1: Não foram aplicados, no mínimo, 60% dos recursos do 

FUNDEB com profissionais do magistério. 

 

Observou-se as informações constantes do anexo VIII do RREO 6º bimestre, no que 

tange ao cálculo para verificação do total das despesas com profissionais do 

magistério para cumprimento da CRFB/88, art. 60, Inciso XII do ADCT, constatou-se 

que o total de despesas pagamento dos profissionais do magistério foi de R$ 

70.977.196,68 (setenta milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e noventa e 

seis reais e sessenta e oito centavos).   

 

Após análise no Balancete da despesa do 6º bimestre, na Fonte de Recursos 

FUNDEB 60%, o valor de despesa liquidada está de acordo apresentado no RREO 

Anexo VIII, 6º bimestre, conforme tabela abaixo: 

LIQUIDADAS
70.977.196,68                 

10.1 Com Educação Infantil 35.079.464,92                          
10.2 Com Ensino Fundamental 35.897.731,76                          

102.341.164,89               
TOTAL DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70.977.196,68                 
PERCENTUAL APLICADO COM PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 69,35                               

TOTAL   RECEITA DO FUNDEB

Tabela 4 - REEO Anexo VIII 6º Bimestre / Balancete Orçamentário da Despesa

DESPESAS DO FUNDEB
DESPESAS REALIZADAS COM FONTE DE RECURSOS FUNDEB - MAGISTÉRIO 

10 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

 
Possível achado 2: Foi utilizado fonte de recursos indevida para pagamento dos 

profissionais do magistério. 

 

Observou-se as informações  constantes do anexo VIII do RREO 6º bimestre, e do 

balancete da despesa orçamentária, verificou-se que foram utilizadas apenas a fonte 
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de recursos FUNDEB 60% e que o percentual aplicado de 69,35% ficou acima do 

limite mínimo que é de 60%. 

 

5 . PAPEIS DE TRABALHO 
 

A documentação de auditoria, também denominado de papeis 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: o Relatório 

Resumido de Execução Orçamentário (RREO) Anexo VIII, 6º bimestre,  o Balancete 

da Receita Orçamentário (BRO). 6º bimestre  e Balancete Orçamentário da Despesa 

(BOD) 6º bimestre, separado por fonte de recursos (Receita Resultante de Impostos 

e de transferência de Impostos-Educação e FUNDEB) e subfunções (administração 

geral, educação infantil, ensino fundamental e educação especial), sendo: 

 

3º Bimestre: Relatório Resumido de Execução Orçamentário (RREO Anexo VIII– PT 

05) o Balancete da Receita Orçamentário (BRO – PT 06) e Balancete Orçamentário 

da Despesa (BOD - PT 07) separado por fonte de recursos (Receita Resultante de 

Impostos e de transferência de Impostos-Educação e FUNDEB) e subfunções 

(administração geral, educação infantil, ensino fundamental e educação especial). 

 

6º Bimestre: Relatório Resumido de Execução Orçamentário (RREO – PT 08), o 

Balancete da Receita Orçamentário (BRO – PT 09) e Balancete Orçamentário da 

Despesa (BOD - PT 10) separado por fonte de recursos (Receita Resultante de 

Impostos e de transferência de Impostos-Educação e FUNDEB) e subfunções 
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(administração geral, educação infantil, ensino fundamental e educação especial). 

 

Diante disso, informamos que: Os papeis de trabalho que não estiverem dentro do 

Processo nº 16594/2018, poderão ser localizados em arquivo digital no diretório: 

Documentos (Z): AUDITORIA INTERNA * AUDITORIAS - AUDITORIA 2019 * 

AUDITORIA - Pontos de Controle * Ponto de Controle - 1.4.1 e 1.4.2 – SEME e 

SEFIP. 

 
6. CONCLUSÃO 
 

Considerando as questões previamente estabelecidas na matriz de planejamento de 

auditoria e aplicando os procedimentos propostos, dentro do que foi examinado, 

para avaliar a aplicação dos recursos públicos em despesas efetuadas com a 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, para a apuração do cumprimento do 

percentual mínimo constitucional de 25%, e despesas realizadas com pagamento 

dos profissionais do magistério para cumprimento de gastos no mínimo de 60%, 

observou-se que esta Municipalidade alcançou 27,06%, no limite constitucional e 

69,35% no pagamento dos profissionais do magistério, estando portanto dentro da 

legalidade. 

 

Diante disso, não vislumbramos a necessidade de expedir recomendações para as 

Unidades Gestoras em avaliação.  

 

É o relatório. 

 

Linhares (ES), 24 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Arlete de Fátima Nico 

Controladora Geral 

Matrícula: 001386 
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