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 RELOCI – TABELA 6 
 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO   

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO 
 
 

 

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno de Marechal Floriano – ES   

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano – ES  

Gestor responsável: João Carlos Lorenzoni 

Exercício: 2017 

 
1. RELATÓRIO  
 
1.1. Introdução  
 
Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 
59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de controle interno realizou, no exercício 
supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional.  
 
As atividades de controle interno da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano foram definidas com base 

no Plano de Anual de Auditoria Interna - PAAI 2017, aprovado em 25 de maio de 2017 pelo Decreto 

Normativo Nº 232/2017 e alterado e aprovado em 21 de agosto de 2017, e no Plano de Ação das 

Atividades de Controle, a partir da seleção de alguns dos pontos de controle constantes da Instrução 

Normativa 43/2017 do TCEES. 

 

Informamos que muitos pontos de controle aqui descritos puderam ser verificados mediante análise de 

relatórios de sistemas do município (Contabilidade, Patrimônio, Recursos Humanos, Almoxarifado, 

Tributário, Licitação, Jurídico) ou mediante verificação de processos internos. 

 

Alguns itens aqui descritos não foram objetos de auditoria, mas foram verificados pela Secretaria 

Municipal de Controle Interno. Entendemos que em muitos casos não há tempo hábil para realização de 

auditoria, mais é possível solicitar informações, relatórios, processos e verificar o procedimento que é o 

ponto de controle. 

 

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, 
seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.  
 

Plano de Ação das Atividades de Controle – Pontos de Controle 

1. Itens de abordagem prioritária 
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código Objeto / Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento Universo do 

Ponto de Controle 
Amostra 

selecionada 

1.1.3 

Transferência de 
recursos 
orçamentários ao 
Poder Legislativo. 

 
Relatório da 
Tesouraria 
retirado do 

Sistema Contábil: 
Movimento 

Financeiro de 
01/01/2017 a 
31/12/2017 

CRFB/88, art. 
168. 

Avaliar se os recursos destinados 
aos órgãos do Poder Legislativo 

foram transferidos pelo Poder 
Executivo até o dia 20 de cada 

mês, em duodécimos. 

 Relatório 
Contábil 

Repasse no 
valor de 

R$ 2.303.066,31 

12 parcelas de 
R$ 191.922,19 
até dia 20 de 

cada mês 
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1.4. Limites constitucionais e legais 

Código Objeto / Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento Universo do 

Ponto de Controle 
Amostra 

selecionada 

1.4.1 
Educação – 
aplicação mínima 

Analisados os 
RREO. 
Apuração do 
cumprimento do 
limite legal 

CRFB/88, art. 
212, Lei nº 
9.394/1996 
(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. 

Analisados os 
RREO. 

Demonstrativo 
das Receitas e 
Despesas com 
Manutenção e 

Desenvolvimento 
do Ensino - MDE  

28,32% 
 

Aplicação de 
Recursos no 

MDE 

1.4.2 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério 

Analisados os 
RREO. 

Apuração do 
cumprimento do 

limite legal 

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.  

Analisados os 
RREO. 

Demonstrativo 
das Receitas e 
Despesas com 
Manutenção e 

Desenvolvimento 
do Ensino - MDE  

 
71,13% 

FUNDEB ao 
pagamento dos 
profissionais do 
magistério da 

educação 
básica em 

efetivo 
exercício 

 

1.4.4 
Saúde – aplicação 
mínima 

Analisados os 
RREO. 

Apuração do 
cumprimento do 

limite legal 

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. 

 
Analisados os 

RREO. 
Demonstrativo 
das Receitas e 
Despesas com 

Ações e 
Serviços 

Públicos de 
Saúde  

 

22,60% 
Aplicação em 

Ações e 
Serviços 

Públicos de 
Saúde 

1.4.7 
Despesas com 
pessoal – limite 

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

LC 101/2000, 
arts. 19 e 20. 

Avaliar se os limites de despesas 
com pessoal estabelecidos nos 

artigos 19 e 20 LRF foram 
observados. 

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

1.4.10 

Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial – 
vedações 

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

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.   

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

1.4.11 

Despesas com 
pessoal – 
extrapolação do 
limite – 
providências / 
medidas de 
contenção 

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

LC 101/2000, 
art. 23 c/c 
CRFB/88, art. 
169, §§ 3º e 4º. 

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 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 

88) foram adotadas. 

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

Análise da RGF 
 Despesa com 

pessoal  

1.4.14 

Transferências 
para o Poder 
Legislativo 
Municipal 

Balancete da 
Receita do 

exercício de 2016 

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. 

 
Balancete da 
Receita do 

exercício de 
2016 

 

Balancete da 
Receita do 

exercício de 
2016 

1.4.16 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária – 
limite 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito  
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 

de Crédito  
1º e 2º 

Semestres de 
2017 
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2. Itens de abordagem complementar 

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA 

Código Objeto / Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento Universo do 

Ponto de Controle 
Amostra 

selecionada 

2.1.2 
LDO – limitação de 
empenho. 

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

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. 

 LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Artigo 24 

 LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Artigo 24 

2.1.3 

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

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

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. 

 LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Artigo 25 

 LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Artigo 25 

2.1.4 

LDO – condições 
para 
transferências de 
recursos a 
entidades 
privadas. 

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

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. 

 LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Artigo 30 

 LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Artigo 30 

2.1.5 
LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
abrangência 

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

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. 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016  
e Anexos 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016  
Anexo de 

Metas Fiscais 

2.1.6 
LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
conteúdo 

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

Portaria STN nº 
637/2012. 

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. 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
e Anexos  

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Anexo de 

Metas Fiscais  

2.1.7 
LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
abrangência 

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

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. 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
e Anexos  

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Anexo de 

Riscos Fiscais  

2.1.8 
LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
conteúdo 

Lei Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
Dispõe sobre as 
diretrizes para a 
elaboração da lei 
orçamentária para 
o exercício 2017 e 

dá outras 
providencias. 

Portaria STN nº 
637/2012. 

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. 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
e Anexos  

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016 
Anexo de 

Riscos Fiscais  
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2.1.11 

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

Lei Municipal Nº 
1.760 de 

29/11/2016 
Estima as receitas 

e fixa as 
despesas do 

orçamento fiscal 
do município de 

Marechal Floriano 
para o exercício 

de 2017  

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. 

 LOA - Lei 
Municipal Nº 

1.760 de 
29/11/2016 

 

 LOA - Lei 
Municipal Nº 

1.760 de 
29/11/2016 

 

2.1.13 
LOA – reserva de 
contingência 

  LOA - Lei 
Municipal Nº 

1.760 de 
29/11/2016 
LDO - Lei 

Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 
 

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. 

  LOA - Lei 
Municipal Nº 
1.760/2016 
 LDO - Lei 

Municipal Nº 
1.724/2016 

  LOA - Lei 
Municipal Nº 
1.760/2016 
 LDO - Lei 

Municipal Nº 
1.724/2016 

2.1.14 

LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios 

  LOA - Lei 
Municipal Nº 

1.760 de 
29/11/2016 
LDO - Lei 

Municipal Nº 
1.724 de 

29/06/2016 

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. 

  LOA - Lei 
Municipal Nº 
1.760/2016 
 LDO - Lei 

Municipal Nº 
1.724/2016 

  LOA - Lei 
Municipal Nº 
1.760/2016 
 LDO - Lei 

Municipal Nº 
1.724/2016 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código Objeto / Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento Universo do 

Ponto de Controle 
Amostra 

selecionada 

2.2.13 

Créditos adicionais 
– autorização 
legislativa para 
abertura 

LDO, LOA, 
Relatório de 

créditos 
adicionais 

suplementares e 
Decretos 

individuais. 

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. 

LDO, LOA, 
Relatório de 

créditos 
adicionais 

suplementares e 
Decretos de 

2017 

LDO, LOA, 
Relatório de 

créditos 
adicionais 

suplementares 
e Decretos de 

2017 

2.2.14 
Créditos adicionais 
– decreto 
executivo 

LDO, LOA, 
Relatório de 

créditos 
adicionais 

suplementares e 
Decretos 

individuais. 
Sistema Contábil 

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. 

LDO, LOA, 
Relatório de 

créditos 
adicionais 

suplementares e 
Decretos de 

2017 

LDO, LOA, 
Relatório de 

créditos 
adicionais 

suplementares 
e Decretos de 

2017 

2.2.15 

Créditos 
orçamentários – 
transposição, 
remanejamento e 
transferências 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016, 

artigos 20 e 21 

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. 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016, 

artigos 20 e 21 

LDO - Lei 
Municipal Nº 

1.724 de 
29/06/2016, 

artigos 20 e 21 

2.2.21 

Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais 

PMMF – Auditoria 
001/2017 

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

- Análise Virtual do Portal da 
Transparência do Município; 

- Análise da Legislação e dos 
requisitos exigidos pelo TCE-ES; 

- Entrevista, coleta e análise de 
dados com os responsáveis por 
cada setor que alimenta o Portal; 

Portal da 
Transparência 

Gestão Fiscal 

- Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA); 

- Lei de 
Diretrizes 

Orçamentárias 
(LDO); 

- Plano 
Plurianual 

(PPA); 

- Relatório de 
Gestão Fiscal; 

- Relatório 
Resumido de 

Execução 
Orçamentária; 
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2.2.22 
Transparência na 
gestão – execução 
orçamentária 

PMMF – Auditoria 
001/2017 

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

- Análise Virtual do Portal da 
Transparência do Município; 

- Análise da Legislação e dos 
requisitos exigidos pelo TCE-ES; 

- Entrevista, coleta e análise de 
dados com os responsáveis por 
cada setor que alimenta o Portal; 

Portal da 
Transparência 

- Créditos 
suplementares; 

- Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA); 

- Lei de 
Diretrizes 

Orçamentárias 
(LDO); 

- Plano 
Plurianual 

(PPA); 

- Relatório de 
Gestão Fiscal; 

- Relatório 
Resumido de 

Execução 
Orçamentária; 

2.2.23 
Transparência na 
gestão – prestação 
de contas 

PMMF – Auditoria 
001/2017 

LC 101/2000, 
art. 49. 

- Análise Virtual do Portal da 
Transparência do Município; 

- Análise da Legislação e dos 
requisitos exigidos pelo TCE-ES; 

- Entrevista, coleta e análise de 
dados com os responsáveis por 
cada setor que alimenta o Portal; 

Portal da 
Transparência 

- Parecer 
Prévio do 

Tribunal de 
Contas; 

- Prestação de 
Contas Anual; 

- Resultado do 
Julgamento 
pelo Poder 
Legislativo; 

2.2.25 

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

PORTARIA Nº 
403, de 

28/06/2016. 
Manual de 

Demonstrativos 
Fiscais – MDF 7ª 

edição  

LC 101/2000, 
arts. 52 a 55. 
Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais (MDF) 

Avaliar se os demonstrativos fiscais 
que integram o RREO e o RGF 

foram elaborados em observância 
às normas editadas pela Secretaria 

do Tesouro Nacional. 

 Anexos dos 
Relatórios RREO 

e RGF 

RREO 6º 
Bimestre/17 

RGF 2º 
Semestre/17 

2.2.27 

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. 

----- ----- 

2.4. Limites constitucionais e legais 

Código Objeto / Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento Universo do 

Ponto de Controle 
Amostra 

selecionada 

2.4.6 

Operação de 
crédito – 
instituição 
financeira 
controlada 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito 1º e 2º 
Semestres de 

2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 
de Crédito 1º e 
2º Semestres 

de 2017 

2.4.7 

Operação de 
crédito – 
instituição 
financeira 
controlada 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito 1º e 2º 
Semestres de 

2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 
de Crédito 1º e 
2º Semestres 

de 2017 

2.4.8 
Operação de 
crédito – vedações 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 
 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito 1º e 2º 
Semestres de 

2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 
de Crédito 1º e 
2º Semestres 

de 2017 



    6 

 
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano 

Estado do Espírito Santo 
Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo 

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111 

www.marechalfloriano.es.gov.br  

 

2.4.10 
Operação de 
crédito – despesas 
de capital 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 
 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito 1º e 2º 
Semestres de 

2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 
de Crédito 1º e 
2º Semestres 

de 2017 

2.4.11 
Operação de 
crédito – limite 
global 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito 1º e 2º 
Semestres de 

2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 
de Crédito 1º e 
2º Semestres 

de 2017 

2.4.13 

Operação de 
crédito – 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

2.4.14 

Operação de 
crédito – 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

de Operações de 
Crédito 1º e 2º 
Semestres de 

2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 
de Operações 
de Crédito 1º e 
2º Semestres 

de 2017 

2.4.15 

Operação de 
crédito – 
concessão de 
garantias e 
contragarantias – 
limite 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

2.4.16 

Operação de 
crédito – cláusulas 
contratuais 
vedadas  

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

2.4.17 

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

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

2.4.18 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária – 
vedações. 

Análise da RGF 
Demonstrativo de 

Operações de 
Crédito 

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. 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 

Análise da RGF 
Demonstrativo 

das Garantias e 
Contragarantias 

de Valores 
1º e 2º 

Semestres de 
2017 
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1.2. Constatações e proposições  
 

1. Itens de abordagem prioritária 
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
 
1.1.3 

 
Os repasses efetuados a Câmara Municipal de Marechal Floriano 
foram: 
Janeiro/2017 – 191.922,19 – em 20/01/2017 
Fevereiro/2017 – 191.922,19 – em 17/02/2017 
Março/2017 – 191.922,19 – em 20/03/2017 
Abril/2017 – 191.922,19 – em 19/04/2017 
Maio/2017 – 191.922,19 – em 18/05/2017 
Junho/2017 – 191.922,19 – em 19/06/2017 
Julho/2017 – 191.922,19 – em 20/07/2017 
Agosto/2017 – 191.922,19 – em 18/08/2017 
Setembro/2017 – 191.922,19 – em 20/09/2017 
Outubro/2017 – 191.922,19 – em 20/10/2017 
Novembro/2017 – 191.922,19 – em 20/11/2017 
Dezembro/2017 – 191.922,19 – em 20/12/2017 
 

 
Observamos que os recursos 
destinados aos órgãos do Poder 
Legislativo foram transferidos até o dia 
20 de cada mês, em duodécimos, na 
forma da lei. 

 
Atendida 

1.4. Limites constitucionais e legais 
 
1.4.1 

 
De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º 
bimestre/2017 foi de 28,32% na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
1.4.2 

 
De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º 
bimestre/2017 foi de 71,13% do FUNDEB ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
1.4.4 

 
De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º 
bimestre/2017 foi de 22,60% em Ações e Serviços Públicos de 
Saúde. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
1.4.7 

 
De acordo com a LRF: 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados: 
 III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 
seguintes percentuais: 
 III - na esfera municipal: 
        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver; 
        b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 
 
Consolidado: 52,95% - no exercício de 2017, considerando as 
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e o 
limite prudencial de 57%. 
Poder Executivo: 49,84% - no exercício de 2017, considerando as 
despesas com pessoal, foram cumpridos o limite legal de 54% e o 
limite prudencial de 51,3%. 
Poder Executivo: 3,11% - no exercício de 2017. 
 

 
O município cumpriu o limite legal e o 
limite prudencial. 
 

 
Atendida 

 
1.4.10 

 
Parâmetros: 
Limite Legal - Poder Executivo: 54% 
                        Consolidado: 60% 
Limite Prudencial - Poder Executivo: 51,3% 
                                 Consolidado: 57% 
Limite Alerta - Poder Executivo: 48,60% 
                        Consolidado: 54% 
 
Os limites atingidos foram: 
Poder Executivo: 49,84% 
Consolidado: 52,95% 
 

 
O município cumpriu o limite legal e o 
limite prudencial. 
 

 
Atendida 
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1.4.11 

 
No 1º Semestre verificamos que: 
A despesa total com pessoal não ultrapassou o limite prudencial e o 
limite legal: 
5,7% e 6% Legislativo - 3% 
51,3% e 54% Executivo – 48,72% 
 
No 2º Semestre verificamos que: 
A despesa total com pessoal não ultrapassou o limite prudencial e o 
limite legal: 
5,7% e 6% Legislativo – 3,11% 
51,3% e 54% Executivo – 49,84% 
 

 
O município não ultrapassou em 
nenhum semestre verificado, o limite 
legal. 

 
Atendida 

 
1.4.14 

 
Cálculo do duodécimo 2017: 
Receita tributária e transferências – 2016 (Art. 29-A CF/88)  -   

32.900.947,35 

% máximo para o município  -  7 % 

Valor efetivamente transferido  -   2.303.066,31 
 
Os repasses efetuados a Câmara Municipal de Marechal Floriano 
foram: 
Janeiro/2017 – 191.922,19 – em 20/01/2017 
Fevereiro/2017 – 191.922,19 – em 17/02/2017 
Março/2017 – 191.922,19 – em 20/03/2017 
Abril/2017 – 191.922,19 – em 19/04/2017 
Maio/2017 – 191.922,19 – em 18/05/2017 
Junho/2017 – 191.922,19 – em 19/06/2017 
Julho/2017 – 191.922,19 – em 20/07/2017 
Agosto/2017 – 191.922,19 – em 18/08/2017 
Setembro/2017 – 191.922,19 – em 20/09/2017 
Outubro/2017 – 191.922,19 – em 20/10/2017 
Novembro/2017 – 191.922,19 – em 20/11/2017 
Dezembro/2017 – 191.922,19 – em 20/12/2017 
 

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

 
Atendida 

 
1.4.16 

 
Não houve Operação de Crédito no Município de Marechal Floriano 
no exercício de 2017. 
 

 
Não houve Operação de Crédito 

 
---------- 

2. Itens de abordagem complementar 
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA 
 
2.1.2 

 
A LDO para o exercício de 2017 possui em seu artigo 24 dispositivos 
para a limitação de empenho. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.3 

 
Art. 25 – Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a 
alocação de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será 
feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações de governo. 
A LDO para o exercício de 2017 possui em seu artigo 25, 
dispositivos que estabelecem controle de custos das ações de 
governo. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.4 

 
A LDO para o exercício de 2017 possui em seu artigo 30, 
dispositivos que condições para transferências de recursos a 
entidades privadas. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.5 

 
O anexo de Metas Fiscais estabelece metas anuais relativas as: 

• Receitas e Despesas; 
• Resultado Nominal e Primário; 

• Montante da Dívida Ativa. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.6 

 
Os Demonstrativos que compõem o anexo de Metas Fiscais para o 
exercício de 2017 foram elaborados em observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais editado pela STN. São eles: 
I – Metas Anuais (receitas, despesas, resultado primário, resultado 
nominal e montante da dívida ativa). 
II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 

 
---------- 

 
Atendida 
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anterior. 
III – Metas Fiscais Anuais comparadas com as fixadas nos três 
exercícios anteriores. 
IV – Evolução do Patrimônio Líquido. 
V – Origem e Aplicação de recursos obtidos coma  alienação de 
ativos. 
VI – Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS dos 
servidores públicos – receitas e despesas previdenciárias do RPPS. 
VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita. 
VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado. 

 
2.1.7 

 
A LDO para o exercício de 2017 contém anexo de Riscos Fiscais, 
com as seguintes descrições: 
 

Riscos Fiscais: 
Aumento do salário mínimo e correção da tabela padrão da 
Prefeitura – 900.000,00 
Despesas com pagamento de juros da dívida fundada – 110.000,00 
TOTAL – 1.010.000,00 
 

Providências: 
Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotações 
de despesas discricionárias – 900.000,00 
Abertura de créditos adicionais utilizando como fonte de recurso o 
superávit financeiro apurado em exercícios anteriores – 110.000,00 
TOTAL – 1.010.000,00 
 

Fonte: o aumento do salário mínimo federal implicará negativamente 
nas contas públicas do município, uma vez que irá atingir uma faixa 
maior da tabela padrão salarial da Prefeitura Municipal. Além disso, a 
possibilidade de correção da tabela padrão salarial da prefeitura irá 
aumentar as despesas correntes do município, apesar de não 
ultrapassarem o limite de gastos com pessoal estabelecido pelos art. 
19 e 20 da Lei 101/2000. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.8 

 
A LDO para o exercício de 2017 contém o Demonstrativo de Riscos 
e Providências elaborado em observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais editado pela STN. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.11 

 
A LOA para 2017 - Lei Municipal Nº 1.760/2016 – não contém o 
anexo “Compatibilização do Orçamento / Metas Fiscais – 2017” 
 

 
Recomendamos a elaboração do 
anexo. 

 
Não atendida 

 
2.1.13 

 
A LOA contemplou dotação para a reserva de Contingência – valor 
R$ 30.000,00 – Ficha: 108 do orçamento 2017. 
A LDO traz em seu artigo 19 a forma de utilização. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.1.14 

 
A LOA contemplou dotação para o exercício de 2017: 
Secretaria Municipal de Finanças – 33909100000 – Sentenças 
Judiciais – Ficha: 101 – Fonte de Recursos: 1000000000. 
Existe previsão na LDO conforme o artigo 51 da Lei 1.724/2016. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
 
2.2.13 

 
Na LDO - Lei Municipal Nº 1.724 de 29/06/2016, artigos 20 e 21, 
prevê abertura de créditos adicionais suplementares mediante 
Decreto do Poder Executivo. 
Foi analisado o relatório de créditos adicionais suplementares. 
Baseado nos Decretos identificados no relatório, foi confrontada a 
informação com a LDO - Lei Municipal Nº 1.724 de 29/06/2016 e a 
LOA - Lei Municipal Nº 1.760 de 29/11/2016. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.2.14 

 
Na LDO - Lei Municipal Nº 1.724 de 29/06/2016, artigos 20 e 21, 
prevêem abertura de créditos adicionais suplementares mediante 
Decreto do Poder Executivo. 
Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício de 2017 
foram realizados através de Decreto Municipal. O sistema contábil 
não permite movimentação nos créditos adicionais sem que estes 
sejam vinculados a um Decreto. 

 
---------- 

 
Atendida 
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2.2.15 

 
Na LDO - Lei Municipal Nº 1.724 de 29/06/2016, artigos 20 e 21, 
prevêem abertura de créditos adicionais suplementares mediante 
Decreto do Poder Executivo. 
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.2.21 

 
Informações parcialmente disponibilizadas ou Informações não 
disponibilizadas no menu “Orçamento”. 
 

 
Obediência aos mandamentos legais, 
constitucionais e às boas práticas em 
transparência. 
 Realização de divulgações satisfatórias 
das informações públicas pela 
Administração. 
Empreender esforços para fornecer as 
informações ainda não divulgadas. 
Manutenção das informações 
divulgadas de forma adequada no site e 
no Portal. 

 
Em 
providências 

 
2.2.22 

 
Informações parcialmente disponibilizadas ou Informações não 
disponibilizadas no menu “Orçamento”. 
 

 
Obediência aos mandamentos legais, 
constitucionais e às boas práticas em 
transparência. 
 Realização de divulgações satisfatórias 
das informações públicas pela 
Administração. 
Empreender esforços para fornecer as 
informações ainda não divulgadas. 
Manutenção das informações 
divulgadas de forma adequada no site e 
no Portal. 

 
Em 
providências 

 
2.2.23 

 
Informações parcialmente disponibilizadas ou Informações não 
disponibilizadas no menu “Orçamento”. 
 

 
Obediência aos mandamentos legais, 
constitucionais e às boas práticas em 
transparência. 
 Realização de divulgações satisfatórias 
das informações públicas pela 
Administração. 
Empreender esforços para fornecer as 
informações ainda não divulgadas. 
Manutenção das informações 
divulgadas de forma adequada no site e 
no Portal. 

 
Em 
providências 

 
2.2.25 

 
Os demonstrativos fiscais (RREO e RGF) estão adequados ao 
Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF 7ª edição  
 

 
---------- 

 
Atendida 

 
2.2.27 

 
O município de Marechal Floriano não possui Estatais sobre seu 
comando. 
 

 
---------- 

 
---------- 

2.4. Limites constitucionais e legais 
 
2.4.6 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.7 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.8 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.10 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.11 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.13 

 
Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de 
Valores – RGF 1º e 2º Semestres de 2017 – verificamos que no 
município não houve concessão de garantias. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.14 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 

 
---------- 

 
---------- 
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2.4.15 

 
Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de 
Valores – RGF 1º e 2º Semestres de 2017 – verificamos que no 
município não houve concessão de garantias. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.16 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.17 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
2.4.18 

 
Não houve realização de operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal  
 
O relatório analisa os principais aspectos da gestão econômico financeira do Município de Marechal 

Floriano (Prefeitura e Câmara), parte integrante da Prestação de Contas Anual em cumprimento às 

disposições da Instrução Normativa nº 43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

acompanhado dos demais documentos pertinentes à prestação de contas. 

 

A Execução Orçamentária foi efetuada de acordo com o orçamento programado e aprovado pela Lei 

Municipal Nº 1.724 de 29/06/2016, atendendo o disposto na Lei Federal Nº 4.320 de 17/03/1964, Lei 

Orgânica Municipal e Legislação Complementar. 

 

 Prefeitura Municipal Câmara Municipal 

Orçamento 2017 45.350.000,00  2.450.000,00 

Total 47.800.000,00 
 
Para a análise consideramos os instrumentos de programação e execução orçamentária do exercício de 

2017, tais como PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei 

Orçamentária Anual de acordo com as metas e diretrizes previstas. 

 

Gestão Orçamentária 
 
A Lei Municipal Nº 1.760 de 29/11/2016 (Lei Orçamentária Anual) determinou a previsão anual para as 

receitas e despesas do exercício de 2017, ficando estabelecidas da seguinte forma: 

 

Consolidado Previsto/ Fixado Atualizada Realizada 

Receitas / 2017 47.800.000,00 49.429.327,87 49.469.524,26 

Despesas / 2017 47.800.000,00 51.943.148,06 51.736.817,70 

 
Assim, constatamos que no orçamento previsto foi arrecadado 100% da receita prevista; houve excesso 

de arrecadação. 

 

Demonstração da Receita 2017 – Anexo XII Consolidado 

Receita Prevista ( I ) 47.800.000,00 

Receita Prevista / Atualizada 49.429.327,87 

Receita Arrecadada (I I) 49.469.524,26 

Excesso de Arrecadação III = ( II – I) 1.669.524,26 
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Aplicação de Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino 

 
 

Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos 

de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do 

que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para o pagamento dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício. 

 

Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município, no 

exercício de 2017, aplicou 28,32 % da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme a tabela a seguir: 

 

Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino Em R$ 1,00 

 Descrição          Valor 

Receitas provenientes de impostos 3.780.421,73 

Receitas provenientes de transferências 30.673.568,49 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 34.453.990,22 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 9.757.512,27 

% de aplicação 28,32 

 

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica 

em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, 

que o município destinou 71,13 % das receitas provenientes do FUNDEB, conforme tabela a seguir: 

 

Destinação de recursos do FUNDEB – profissionais do Magistério Em R$ 1,00 

 Destinação de recursos          Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 9.545.674,02 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 7.027.528,05 

% de aplicação 71,13 

 

Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação. 

 
Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde 

 
 

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, que os municípios aplicarão 

anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I 

do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição da República. 
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Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município, no 

exercício de 2017, aplicou 22,60 % da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme tabela a seguir: 

 

Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde Em R$ 1,00 

 Destinação de recursos          Valor 

Receitas provenientes de impostos 3.780.421,73 

Receitas provenientes de transferências 30.673.568,49 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 34.453.990,22 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 7.786.842,72 

% de aplicação 22,60 

 

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto para a saúde. 

 
Despesas com Pessoal 

 
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das 

despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.  

 

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional: 

 
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da 
Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente 
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os 
dispositivos legais. 

 
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida 

(RCL), que por sua vez, segundo definição da Secretaria do Tesouro Nacional: 

 
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, 
industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da 
Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não 
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais. 

 
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2017, que totalizou R$ 48.710.257,92.  

 

Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas, que as despesas com 

pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 49,84 % da receita corrente líquida, conforme tabela 

a seguir: 

 

Despesa com pessoal – Poder Executivo Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita corrente líquida - RCL 48.710.257,92 

Despesas totais com pessoal 24.279.165,39 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 49,84 
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Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos o limite legal de 54% e o limite prudencial de 

51,3%. 

 
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder 

Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 52,95 % em relação à receita corrente líquida, 

conforme tabela a seguir: 

 

Despesa com pessoal consolidada Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida - RCL 48.710.257,92 

Despesas totais com pessoal 25.793.462,58 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 52,95 

 

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, foram cumpridos o 

limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%. 

 
Analisando a Despesa Consolidada com Pessoal (Prefeitura e Câmara) a importância foi de R$ 

25.793.462,58 correspondendo ao percentual de 52,95% da Receita Corrente Líquida. 

 
 Consolidado % Prefeitura Municipal % Câmara Municipal % 

Percentuais Máximos da LRF 60 % 54 % 6 % 

Percentuais Atingidos 52,95 % 49,84 % 3,11 % 

 
 

Transferências de Recursos ao Poder Legislativo 
 
Em seu artigo 29-A a CF/88, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre 

outras condições, o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos 

com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores. 

 

Com base na documentação que integra a prestação de contas, apuraram-se os valores transferidos 

pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício em análise, 

conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

Transferência para o Poder Legislativo Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita tributária e transferências – 2016 (Art. 29-A CF/88) 32.900.947,35 

% máximo para o município 7 % 

Valor efetivamente transferido 2.303.066,31 

 

Portanto, verifica-se, na tabela acima, que o limite constitucional foi cumprido. 
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Execução Financeira 
Disponibilidades 

 
As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos contas movimento, transferidas do exercício de 2016, 

que totalizavam a importância de R$ 5.931.568,35 (cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), passou o exercício de 2017 para 2018 o 

saldo de R$ 5.392.001,48 (cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil, um real e quarente e oito 

centavos), demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

Balanço Financeiro – Anexo XIII Consolidado 

Saldo em Espécie do Exercício Anterior - 2016 R$ 5.931.568,35 

(+) RECEITAS - 2017 R$ 59.393.061,03 

Receitas Orçamentárias R$ 49.469.524,26  

Recebimentos Extra Orçamentárias + 
Transferências Financeiras Recebidas 

R$ 9.923.536,77  

(-) DESPESAS - 2017 R$ 59.932.627,90 

Despesas Orçamentárias R$ 51.736.817,70  

Pagamentos Extra Orçamentárias + 
Transferências Financeiras Concedidas 

R$ 8.195.810,20  

Saldo 2017 - disponível para o exercício seguinte R$ 5.392.001,48 

 
 

Execução Patrimonial 
 

Na Execução Orçamentária e Financeira do exercício em análise, o Município de Marechal 

Floriano teve no exercício corrente um resultado patrimonial negativo de R$ - 249.289,10 

(duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos). 

 

Saldo Patrimonial Consolidado 

Saldo Patrimonial Exercício Anterior – Anexo XIV – ARL - 2016 45.943.528,24 

(+) Resultado Econômico Exercício – Anexo XV - 249.289,10 

(-) Ajuste de exercícios anteriores da conta: 81.161,86 

(=) Saldo Patrimonial do Exercício Apurado – ARL – Anexo XIV 2017 45.775.401,00 

  

Total do Ativo Real 47.661.810,67 

Total do Passivo Real 1.886.409,67 

Ativo Real Líquido 45.775.401,00 

 
 
 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO  
 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. João Carlos 

Lorenzoni, Prefeito do Município de Marechal Floriano, relativa ao exercício de 2017. 
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Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 

desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra regular com algumas constatações já 

evidenciadas nos itens 2.1.11, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.23. 

 
Quanto aos itens 1.1.1, 1.3.6, 1.3.7, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.12, 1.4.15, 2.1.1, 2.1.9, 2.1.10, 

2.1.12, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.12, 

2.2.16, 2.2.17, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.26, 2.2.29, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.9, 2.4.12 não foram 

possíveis de serem analisados por parte desta Secretaria Municipal de Controle Interno. 

 

Não foram objeto de análise os itens que se referem à RPPS, pois o município não possuiu Regime 

Próprio de Previdência. 

 

Atualmente a Secretaria Municipal de Controle Interno de Marechal Floriano é provida apenas de um 

Secretário Municipal de Controle Interno, que atua como Controlador Interno. 

 

Informamos que esta PCA 2017 está passível de análise e parecer perante o órgão de controle externo. 

 

Marechal Floriano, 02 de abril de 2018. 

 
 
          Solange Lemke Lampier 
Secretária Municipal de Controle Interno 
    Decreto Municipal Nº 9.328/2017 
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