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RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO 
 

Nº 001/2018 

  

Entidades envolvidas: 
Secretaria Municipal de Finanças 

Data: 
04/04/2018 

  

Finalidade: 

Manifestação para incluir na LOA – Lei Municipal Nº 1.927 de 06/12/2017 - o anexo 

“Compatibilização do Orçamento/Metas Fiscais 2018” 

 

Origem: 

Necessidade de incluir na LOA – Lei Municipal Nº 1.927 de 06/12/2017 - o anexo 

“Compatibilização do Orçamento/Metas Fiscais 2018” 

 

 

Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 112/2014, Capítulo2, tópico 

IV, cabe a equipe do controle interno: “ interpretar e pronunciar-se sobre a legislação 

concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial”, emitimos a 

recomendação a seguir: 

 

Considerando a Instrução Normativa TCEES Nº 43/2017 que regulamenta o envio de dados 

e informações, por meio de sistema informatizado, ao Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo e dá outras providências; 

 

Considerando a Tabela Referencial 1 que contempla os pontos de controle e objetos 

passíveis de integrarem as análises e auditorias a serem realizadas anualmente pela 

unidade de controle interno para fins de elaboração da manifestação do controle interno 

sobre as contas de governo e de gestão; 

 

Considerando o item 2.1.11 da Tabela Referencial 1 que tem como objeto/ponto de 

controle - LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas 

da LRF (LC 101/2000, art. 5º, inciso I). 
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Recomendamos: 

 

Que seja analisada na LOA para o exercício de 2018 – Lei Municipal Nº 1.927 de 

06/12/2017 e a LDO para o exercício de 2018 – Lei Municipal Nº 1.826 de 19/06/2017, para 

atender o disposto na Lei Complementar 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 5º, inciso I: 

 Art. 4
o
  A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2

o
 do art. 165 da 

Constituição e: 

 § 1
o
 Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que 

serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes. 

Art. 5
o
  O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano 

plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

  I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 

com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1
o
 do art. 4

o
; 

 

Conclusão: 

 

Sugerimos que seja inserido na LOA para o exercício de 2018 – Lei Municipal Nº 1.927 de 

06/12/2017 – o anexo “Compatibilização do Orçamento/Metas Fiscais 2018” que demonstra 

a compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no 

Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO para o exercício de 2018 – Lei Municipal Nº 

1.826 de 19/06/2017. 

 

Tal recomendação se faz necessária a fim de evitarmos transtornos futuros para a 

administração, em especial na aprovação da Prestação de Contas Anual – PCA. 

 

 

Solange Lemke Lampier 

Secretária Municipal de Controle Interno 

Decreto Municipal Nº 9.328/2017 
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