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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: 

 

 

2.1.2 LDO Limitação 
de empenho 

Lei 101/2000, 
art. 4º, inciso I, 

alínea “b” 

Conformidade 
(Verificação 
Documental) 

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 I do art. 4º, no art. 
9º e no inciso II do § 1º do 
art. 31, todos da LRF.  

 

 

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foi estabelecido como 

critério de amostragem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2019. 

 

 

2. OBJETIVO DA AUDITORIA 

 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo 

critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses 
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previstas na alínea “b” do inciso I do art. 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do 

art. 31, todos da LRF. 

 

 

3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

A auditoria em questão buscou responder a seguinte questão: 

 

 A LDO aprovada para o exercício de 2019, 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?  

 

 

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no 

Programa de Auditoria nº 03/2020. 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: 

 

Verificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 3.773/2018), se 

foi estabelecido 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 se foi consignado dotação orçamentária para 

reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e 

compatíveis com a LDO. 
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4.1 Situação Encontrada 

 

A Limitação de empenho foi introduzida no ordenamento brasileiro pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, sendo uma espécie de contingenciamento 

de despesa.   

 

Caso seja identificado que a receita não está sendo arrecadada conforme 

previsto, os entes não poderão realizar despesas de acordo com os montantes 

autorizados, devendo editar atos de limitação de empenho. 

 

Contudo, tais atos devem obedecer a critérios previamente estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias.  

 

A Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em caráter 

geral assim dispõe: 

 

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 
2o do art. 165 da Constituição e: 
 
I - disporá também sobre: 
 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas 
hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 
9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 
 
[...] 
 
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
 
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
 
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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[...]      
Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá 
ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) no primeiro. 
 
§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver 
incorrido: 
 
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou 
externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o 
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 
 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida 
ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de 
empenho, na forma do art. 9o. 
 

Vale destacar que, na implementação da limitação de empenho o governo deixa 

de executar parte do orçamento, promovendo o contingenciamento dos valores a 

serem empenhados. Na hipótese de efetivação dessa ocorrência, há de ser fixado 

montante indisponível para empenho e movimentação financeira.    

 

Analisada a Lei Diretrizes Orçamentárias nº 3.773/2018 (PT 03), que orientou a 

elaboração do orçamento do exercício 2019, foi identificado no art. 17, incisos I e 

II, a consignação das despesas sujeitas à limitação de empenho, assim como as 

que não se sujeitarão, conforme parágrafo único do mesmo artigo. 

 

Art. 17 Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação de 
empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas nos artigos 9º e 
31, §1º, inciso II 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. 

  

Conforme já mencionado, a auditoria em questão buscou responder se a LDO 

aprovada para o exercício de 2019, continha dispositivo estabelecendo critérios e 
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forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea 

“b” do inciso I do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da 

LRF. 

 

Neste sentido, não vislumbramos a configuração da hipótese de achado, 

restando regular o ponto de controle em análise.  

 

 

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 – LDO EXERCÍCIO 2019 (Lei nº 3.773_2018); 

 

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

arquivados em: AUDITORIA_INTERNA em SRV-ARQUIVOS-01 => AUDITORIAS 

=> AUDITORIAS 2019 => AUDITORIA => 2.1.2 – SEMUF – LIMITAÇÃO DE 

EMPENHO => Papel de Trabalho. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Considerando a questão de auditoria previamente estabelecida na matriz de 

planejamento, o plano amostral, os papéis de trabalho submetidos aos 

procedimentos propostos, não vislumbramos a necessidade de expedir 

recomendações a Unidade Gestora Secretaria de Finanças e Planejamento. 

 

 

É o relatório. 

 

 

Linhares (ES), 23 de março de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 
Marilene Ferreira Reis Cavazzana 
Matrícula: 011376 

_____________________________ 
Arlete de Fátima Nico 
Controladora Geral

                                                                Matrícula: 001386 
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