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TABELA 6 
 

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

 
Emitente: Órgão Central de Controle Interno. 

Entidade: Município de Mimoso do Sul - ES 

Gestor responsável: Angelo Guarçoni Junior 

Exercício: 2019 (dois mil e dezenove). 
 
 

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 Central de 

Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, 

objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 
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. 

 

 
Código 

Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 

Base legal  
Procedimento 

Universo do 
Ponto de Controle 

Amostra 
Selecionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 

Educação 
aplicação 
mínima 

Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão – 
Contabilidade 
 
Processo 
administrativo nº 
1648/2020. 

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. 

Relatório Resumido 
de Execução 
Orçamentária –
Anexo VIII e Anexo 
XIV. 

Percentual apurado 
no Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária –
Anexo VIII: 28,08% 
Percentual apurado 
no Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária –
Anexo XIV: 28,08% 

 
 
 
 
 

1.4.4 

Saúde -      
aplicação 
mínima 

Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão – 
Contabilidade. 
 
Processo 
administrativo nº 
1648/2020. 

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 

Relatório Resumido 
de Execução 
Orçamentária –
Anexo XII e Anexo 
XIV. 

Percentual apurado 
no Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária –
Anexo XII: 17%  
Percentual apurado 
no Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária –
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transferências    que    
compõem    a base  de  
cálculo  conforme  previsto 
na CRFB/88 e na LC 
141/2012 

Anexo XIV: 17%. 

 
 
 
 

1.4.7 

Despesas       
com pessoal    
limite 

Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão – 
Contabilidade. 
 
Processo 
administrativo nº 
1648/2020. 

LC         
101/2000, 
arts. 19 e 
20. 

Avaliar  se  os  limites  de  
despesas com    pessoal    
estabelecidos    nos 
artigos     19     e    20     
LRF foram observados. 

Relatório de 
Gestão Fiscal –
Anexo I 
(Consolidado). 

Percentual apurado 
no Relatório de 
Gestão Fiscal –
Anexo I
(consolidado): 
50,73%  

 
 
 
 
 

1.4.10 

Despesas       
com 
pessoal         
limite prudencial 
vedações 

Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão – 
Contabilidade. 
 
Processo 
administrativo nº 
1148/2019. 

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. 

Relatório de 
Gestão Fiscal –
Anexo I (Poder 
Executivo), 
referente ao 
Exercício de 2019. 

Percentual apurado 
no Relatório de 
Gestão Fiscal –
Anexo I – (Poder 
Executivo: 48,41% 

 
 
 
 
 
 

1.4.16 

Operações de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária. 

Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão – 
Contabilidade. 
 
Processo 
administrativo nº 
1148/2019. 

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. 

Relatório de 
Gestão Fiscal –
Anexo IV, referente 
ao 2º Semestre do 
Exercício de 2019. 

R$ 0,00. 

 
 
 
 
 

2.1.2 

LDO limitação 
de empenho. 

Legislação 
Municipal. 

LC  
101/2000,  
art. 
4º, inciso I, 
alínea 

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. 

Lei Municipal nº 
2.464/2018 –
Dispõe sobre as 
Diretrizes para 
elaboração da Lei 
Orçamentária para 
o exercício de 
2019.  

Art. 25. 

 
 

 
 

2.1.4 

LDO      
condições para 
transferências  
de recursos              
a 
entidades 
privadas. 

Legislação 
Municipal. 

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. 

Lei Municipal nº 
2.464/2018 –
Dispõe sobre as 
Diretrizes para 
elaboração da Lei 
Orçamentária para 
o exercício de 
2019. 

Art. 33.  

 
 
 
 
 
 

2.1.5 

LDO   Anexo  de 
Metas   Fiscais 
abrangência 

Legislação 
Municipal. 

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. 

Lei Municipal nº 
2.464/2018 –
Dispõe sobre as 
Diretrizes para 
elaboração da Lei 
Orçamentária para 
o exercício de 
2019. 

A Lei Municipal nº 
2.464/2018 contém 
Anexos em 
atendimento ao 
disposto no art. 4º, 
da LRF. 

 
 
 

2.1.7 

LDO  Anexo  de 
Riscos   Fiscais 
abrangência 

Legislação 
Municipal. 

LC  
101/2000,  
art. 
4º, § 3º. 

Avaliar se a LDO  
aprovada para  o exercício 
continha Anexo de Riscos 
Fiscais avaliando os    
passivos contingentes      

Lei Municipal nº 
2.464/2018 –
Dispõe sobre as 
Diretrizes para 

A Lei Municipal nº 
2.464/2018 contém 
Anexo de Riscos
Fiscais, em 
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e outros  riscos capazes     
de afetar as contas 
públicas,           
informando        as 
providências a serem    
tomadas, caso  esses  
passivos  e   riscos  se 
concretizassem. 

elaboração da Lei 
Orçamentária para 
o exercício de 
2019. 

atendimento ao 
disposto no art. 4º, 
§3º, da LRF. 

 
 
 
 
 

2.1.13 

LOA     reserva 
de contingência 

Legislação 
Municipal. 

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. 

Lei Complementar 
Municipal nº 
004/2018 – Estima 
a Receita e Fixa 
Despesa do 
Município de 
Mimoso do Sul 
para o exercício de 
2019. 

Consta na Lei 
Complementar nº 
004/2018 (LOA) 
reserva de 
contingência 
vinculada na 
importância de R$
666.000,00 
(seiscentos e
sessenta e seis 
reais). 

 

1.2. Constatações e proposições 
 

Após a análise dos pontos de controle indicados no quadro anterior, extraídos da Tabela 

Referencial 1, da Instrução Normativa TCEES nº 043/2017, não foram encontrados achados, 

razão pela qual o quadro a seguir encontra-se em branco: 

 

 

 

1.3. Da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Fiscal 
 

Neste tópico passaremos a relatar acerca da Gestão do Município de Mimoso do Sul – ES 

referente ao exercício financeiro de 2019 em algumas dimensões. 

 

O valor da receita realizada no exercício de 2019 totalizou o montante de R$ 76.027.174,52 

(setenta e seis milhões, vinte e sete mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), que confrontado com o valor de R$ 72.115.874,00 (setenta e dois milhões, cento 

e quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais) previsto na Lei Orçamentária Anual (Lei 

Complementar nº 004/2018), implica em dizer que houve um superávit no orçamento anual 

do Município de Mimoso do Sul – ES. 

 

O valor total da despesa fixada do Município de Mimoso do Sul – ES para o exercício de 

2019 foi de R$ 72.115.874,00 (setenta e dois milhões, cento e quinze mil, oitocentos e 

setenta e quatro reais). Durante o exercício a despesa empenhada atingiu o montante de R$ 

74.832.830,04 (setenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta 

reais e quatro centavos), o que corresponde a 103,76% (cento e três vírgula setenta e seis 

por cento) do valor orçado, não considerando a receita realizada no exercício, sendo 

liquidada a quantia de R$ 74.823.405,90 (setenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e três 

mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), que por sua vez corresponde a 

103,75% (cento e três virgula setenta e cinco por cento) do valor orçado, não considerando 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
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a receita realizada no exercício, enquanto houve o pagamento do montante anual de R$ 

71.319.272,55 (setenta e um milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde a 98,89% (noventa e oito vírgula 

oitenta e nove por cento) do valor orçado.  

 

Durante o exercício de 2019 o valor total das despesas com pessoal do Município de 

Mimoso do Sul - ES (consolidado) atingiu o percentual de 50,73% (cinquenta vírgula setenta 

e três por cento) sobre a Receita Corrente Líquida calculada em R$ 70.499.048,69 (setenta 

milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos), permanecendo, portanto, abaixo do Limite Constitucional máximo de 60% 

(sessenta por cento) previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Confrontando a receita realizada de R$ 76.027.174,52 (setenta e seis milhões, vinte e sete 

mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) com as despesas 

empenhadas no montante de R$ 74.832.830,04 (setenta e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil, oitocentos e trinta reais e quatro centavos) no exercício de 2019, 

encontramos um superávit orçamentário no valor de R$ 1.194.344,48 (um milhão, cento e 

noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarente e oito centavos). 

 

No que tange aos percentuais constitucionais para custeio da Saúde e Educação, o 

Município de Mimoso do Sul, durante o exercício de 2019, empregou o percentual de 

28,08% (vinte e oito vírgula oito por cento) em Educação, do mínimo de 25% (vinte e cinco 

por cento), enquanto empregou o percentual de 17% (dezessete por cento) em Saúde, do 

mínimo de 15% (quinze por cento). 

 

1.4. Da Gestão Previdenciária 
 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul - ES 

(RPPS) foi criado pela Lei Municipal nº 1.143/1994, o qual foi reestruturado pela Lei 

Municipal nº 1.573/2005, com personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica, 

e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com vistas a assegurar aos segurados 

e a seus dependentes as prestações de natureza previdenciária previstas em lei.  

 

A estrutura técnico-administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Mimoso do Sul - ES compõe-se dos seguintes órgãos: a) Conselho 

Deliberativo e Fiscal; b) Presidência; c) Consultoria Jurídica; d) Controle Interno e 

Patrimônio; e) Consultoria Contábil e Orçamentária; f) Diretoria Administrativa/Financeira, 

com suas subdivisões e g) Diretoria de benefícios. 
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Os Conselhos são órgãos de deliberação colegiada e de orientação superior do 

IPREVMIMOSO, o qual tem a atribuição de fixar as políticas e as diretrizes gerais de 

administração, escolhidos dentre os servidores ativos e inativos, através de eleição direta 

por seus pares, nomeados pelo Prefeito Municipal para mandato de três anos, admitida 

apenas uma recondução.  

 

Plano de Custeio do RPPS  

 

As alíquotas de contribuição previstas para o ente estatal, os servidores ativos, inativos e os 

pensionistas, atualmente obedecem aos limites estabelecidos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 

9.717, de 27 de novembro de 1998. Em virtude da Segregação de Massa instituída no 

Município,  os percentuais de contribuição no RPPS de Mimoso do Sul - ES atualmente em 

vigor, conforme estabelecidos na Lei Municipal nº 2.270/2015, para o Fundo Previdenciário 

são os seguintes: 11% (onze por cento) para os servidores ativos, incidentes sobre a 

totalidade da remuneração; 11% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas; 

12,29% (doze vírgula vinte e nove por cento) para o Município, incidentes sobre as 

remunerações dos servidores ativos, a título de contribuição normal, conforme previsto na 

Lei Municipal nº 2.313/2016.  

 

Por sua vez, os percentuais de contribuição no RPPS de Mimoso do Sul - ES atualmente em 

vigor, conforme estabelecidos na Lei Municipal nº 2.270/2015, para o Fundo Financeiro são 

os seguintes: 11% (onze por cento) para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade 

da remuneração; 11% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas; 22% 

(vinte e dois por cento) para o Município e suas Autarquias. 

 

Plano de Benefícios do RPPS  

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul - ES visa 

dar cobertura contra os riscos a que estão sujeitos os seus segurados e compreende 

benefícios que atendam à finalidade de garantir meios de subsistência nos eventos de 

invalidez, idade avançada, inatividade e morte. De acordo a Lei Municipal nº 1.573/2005, o 

plano de benefícios do IPREVMIMOS compreende os seguintes pagamentos: I - Quanto ao 

segurado: a) aposentadoria por invalidez; b) aposentadoria compulsória; c) aposentadoria 

voluntária por idade e tempo de contribuição; d) aposentadoria voluntária por idade; e) 

auxílio doença; f) licença maternidade; g) abono familiar e h) abono anual; II - Quanto ao 

dependente: a) pensão por morte; b) auxílio reclusão e c) abono anual. 

 

1.5. Considerações Finais 
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Mister registrar que este Órgão Central de Controle Interno do Município de Mimoso do Sul 

– ES, responsável por 04 (quatro) Unidades Gestoras (sem subdividir o Instituto de 

Previdência), conta com apenas 01 (um) Controlador Geral, 01 (um) Controlador Geral 

Adjunto, o que não supre a necessidade premente de provimento do cargo efetivo de auditor 

público interno mediante concurso público, o que por si só inviabiliza maior efetividade das 

atividades de controle interno no Município. 

 

Registra-se que o Poder Executivo submeteu ao Poder Legislativo Municipal projeto de lei 

complementar visando estruturar a Controladoria Geral do Município, projeto este que foi 

rejeitado, onde o Poder Executivo fica impedido de reenviar novo projeto de lei com o 

mesmo conteúdo para ser apreciado ainda neste ano legislativo, por força da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

Destaca-se que a opinião emitida sobre as demonstrações contábeis se restringem à 

composição das presentes, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos 

registros contábeis, em face da ausência de habilitação profissional/competência técnica 

deste subscritor, tendo em vista a formação acadêmica em Direito. 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 

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

ANGELO GUARÇONI JUNIOR, Prefeito do Município de Mimoso do Sul - ES, relativa ao 

exercício de 2019 (dois mil e dezenove). 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. 

 

Mimoso do Sul – ES, 30 de junho de 2020. 
 
 
 

LENILSON PORCINO JUNIOR 
Controlador Geral do Município 

Port. 012/2017 
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