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APRESENTAÇÃO

Considerando que o art. 30, II da IN TCE-ES 43/17, define Prestação de Contas

Anual (PCA) como sendo o “envio/remessa dos demonstrativos contábeis, dos

relatórios de gestão e das demais peças e documentos necessários a constituição

da prestação de contas dos responsáveis pelos jurisdicionados referidos no art.

lº desta Instrução Normativa, nos termos do Anexo II, constituindo-se em um
processo de contas ordinárias referente a exercício financeiro determinado”;

Considerando também o disposto no art.3º, VII da mesma IN, que delimita
Unidade Gestora (UG) como sendo “Unidade que realiza atos de gestão,
orçamentária, financeira, patrimonial e de controle, cujo titular está sujeito a
prestação de contas”;

Considerando ainda as determinações contidas na IN acima referenciada, bem

como o disposto nos artigos 70 e 74, da Constituição Federal, art. 59 da Lei
Complementar nº 101/2000 — LRF, Lei Complementar nº 621/2012, Resolução

TCE-ES nº 227/2011, alterada pela Resolução 257/13, Resolução TCE-ES nº
261/2013, Lei Municipal nº 3.154 de 02 de março de 2012, Lei Municipal nº
3.226 de 02 de agosto de 2013, decreto nº. 9.121, de 17 de Fevereiro de 2012
e Decreto nº 10.643 de 23 de setembro de 2013;

A Controladoria Geral do Município de Nova Venécia, Órgão Central do Controle

Interno, no exercício de sua missão institucional e, em cumprimento as suas
obrigações legais, apresenta o corrente relatório e parecer.

O documento em comento comporá a Prestação de Contas relativa ao exercício

financeiro de 2018 da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem hoje,

como responsável legal interina a Senhora, Márcia dos Santos.

Ressaltamos que o resultado dos trabalhos limitou-se na verificação e análise dos

pontos de controle apresentados no decorrer deste documento.
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1. ATRIBUIÇOES DA CONTROLADORIA GERAL

Determina a Constituição Federal em seu artigo 31, a Constituição Estadual em

seu artigo 29 e 70 e a Lei Orgânica Municipal no artigo 39, que a fiscalização do

município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle
externo e, pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da Lei.

O parágrafo único do artigo 2º da Resolução 227 do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, de 25 de agosto de 2011, dispõe sobre a
obrigatoriedade de instituir e manter sistema de controle interno, bem como as

penalidades para os jurisdicionados que se omitirem.

Para assegurar o cumprimento do ordenamento legal, foi criado o Sistema de
Controle Interno do Município de Nova Venécia, por meio da Lei Municipal nº

3.154 de 02 de março de 2012, Lei Municipal nº 3.226 de 02 de agosto de 2013,

decreto nº. 9.121, de 17 de Fevereiro de 2012 e Decreto nº 10.643 de 23 de
setembro de 2013.

A Controladoria Geral, como órgão central, tem a função de coordenar as
atividades de controle interno, sendo esse considerado um processo integrado de

métodos, procedimentos e rotinas adotados com a finalidade de fornecer
razoável segurança para que os objetivos dos órgãos e entidades da
administração pública sejam alcançados, com aceitável confiança.

Os trabalhos da Controladoria Geral do Município - CGM são direcionados a

proteção do patrimônio público. A sua execução pode acontecer por meio de
orientações aos gestores, acompanhamento e monitoramentos de ações,
realização de auditorias internas, exames e avaliação dos registros, aplicação dos

recursos públicos, das demonstrações contábeis, do cumprimento das
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disposições legais e regulamentares, bem como apoio ao sistema de controle
interno.

Válido citar algumas atribuições da Controladoria Geral descritas na Lei Municipal

nº 3.154 de 02 de março de 2012, a saber:

> Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do

correspondente poder ou órgão, incluindo suas administrações direta e indireta,

promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos

sobre procedimentos de controle;

>Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,
supervisionar e auxiliar as unidades executoras no relacionamento com o
Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e
informações, atendimento as equipes técnicas, recebimento e diligências,
elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

> Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles
internos e externos e quanto a legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios

e pareceres sobre OS mesmos;

> Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução
orçamentária, financeira e patrimonial;

> Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de
controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas,

mediante metodologia e promoção próprias, nos diversos sistemas
administrativos dos correspondentes poderes, expedindo relatórios com
recomendações para o aprimoramento dos controles;

> Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual, inclusive
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quanto a ações descentralizadas executadas a conta de recursos oriundos
dos orçamentos fiscal e de investimentos;

> Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais,

da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos

legais;

> Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade

dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e
economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional nos

correspondentes poderes e órgãos, incluindo suas administrações direta e
indireta, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito

pnvado;

> Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos

direitos e haveres do ente;

> Supervisionar as medidas adotadas pelos poderes para o retorno da despesa

total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos

22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

> Tomar as providencias, conforme o dispositivo no art. 31 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada

e mobiliária aos respectivos limites;

> Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em

vista as restrições constitucionais e aquelas contidas na Lei de Responsabilidade

Fiscal;
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> Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório

Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a

consistência das informações constantes de tais documentos;

> Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano

Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

> Manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e

legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o
cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos
congêneres;

> Propor a melhoria ou implantação de sistema de processamento eletrônico de

dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de
aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das
informações;

> Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades
finalísticas do Sistema de Controle Interno;

> Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de
proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

> Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros
pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

> Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure

imediatamente a tomada de contas, sob pena de responsabilidade solidária, as
ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou
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antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes
públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

> Revisar e emitir parecer sobre os processos de tomadas de contas especiais
instauradas pelos correspondentes poderes, determinadas pelo Tribunal de
Contas do Estado;

> Representar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob pena de

responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e

as medidas adotadas;

>Emitir parecer conclusivos sobre as contas anuais prestadas pela
administração;

> Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de
Controle Interno

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL

Atualmente a Controladoria Geral, encontra-se situada no segundo piso do Prédio

da Prefeitura, ocupando espaço de uma sala medindo 2,7m por 4,5m.

Quanto aos recursos tecnológicos, contamos com 02 (dois) notebooks, uma
impressora.

A Controladoria Geral atualmente possui uma equipe de 02 servidores, conforme

quadro de pessoal descrito abaixo. Contudo, frisamos que o quantitativo humano

não é suficiente para cumprir com todas as atribuições destinadas ao órgão de

controle devido ao grande fluxo de processos.
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Quantidade Cargo Formação
01 Controlador Geral — Servidor

efetivo no cargo de Auditor Fiscal Ciências Contábeis
de Tributos Municipais
Auditora - Servidora concursada
(Em período Probatório)01 Administração

3. RELATÓRIO

Observando o que dispõe o art. 74 da Constituição Federal de 1988, essa
unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado,
procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

Por meio do Sistema E&L, foi realizada análise de consistência no Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

3.1. GESTÃO PÚBLICA

3.1.1. PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS

Comparativo entre 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Orçamentário em
relação aos restos a pagar não processados.

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados do
exercício de 2018, informado no Balanço Financeiro, deve ser igual ao total da

despesa empenhada, menos o total da despesa liquidada informada no Balanço

Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 01: Restos a Pagar não Processados Em R$1,00
Balanço Financeiro (a) 17.370,62
Balanço Orçamentário (b) 5806049,64 - 5788679,02= 17.370,62Divergência (a-b) 0,00
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Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Comparativo entre 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Orçamentário em
relação aos restos a pagar processados

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar processados do exercício

de 2018, informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa
liquidada, menos o total da despesa paga constante no Balanço Orçamentário,

conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 02: Restos a Pagar Processados Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 5.901,28
Balanço Orçamentário (b) 5788679,02 - 5782777,74 : 5.901,28Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Comparando 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Orçamentário em relação
aos restos a pagar não processados pagos no exercício em análise

Entende-se que o valor informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao
informado no Balanço Orçamentário.

Tabela 03: Restos a Pagar Não Processados Pagos no Exercício Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 212.255,86Balanço Orçamentário (b) 212.255,86Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

10
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Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Comgarando 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Orçamentário em relação
aos restos a ºagar Qrocessados pagos no exercício em análise

Entende-se que o valor informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao
informado no Balanço Orçamentário.

Tabela 04: Restos a Pagar Processados Pagos no Exercício Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 37.755,78Balanço Orçamentário (b) 37.755,78Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Comgarativo entre 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Orçamentário em
relação à receita orçamentária

Entende-se que o total da receita orçamentária do exercício de 2018, informada no

Balanço Financeiro, deve ser igual ao total constante no Balanço Orçamentário,
conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 05: Total da Receita Orçamentária Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 1.429.284,98Balanço Orçamentário (b) 1.429.284,98Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

11
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Comparativo entre 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Orçamentário em
relação à desgesa orçamentária

Entende-se que o total da despesa orçamentária do exercício de 2018, informada

no Balanço Financeiro, deve ser igual ao valor constante no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 06: Total da Despesa Orçamentária Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 5.806.049,64Balanço Orçamentário (b) 5.806.049,64Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Comparativo entre 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Patrimonial em
relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Eguivalentes de
Caixa

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao constante no
Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na
tabela a seguir:

Tabela 07: Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 1.140.274,45Balanço Patrimonial (b) 1.140.274,45Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

12
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Comparativo entre 0 Balanço Financeiro e 0 Balanço Patrimonial em
relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Eguivalentes de
Caixa

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de

2018, informado no Balanço Financeiro, deve ser igual ao constante no Balanço

Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 08: Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) Em R$1,00Balanço Financeiro (a) 1.314.807,79Balanço Patrimonial (b) 1.314.807,79TVDISP 1.314.807,79Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Comparativo entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e 0
Balanço Patrimonial em relação ao resultado Qatrimonial

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações

Patrimoniais deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do

Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 09: Resultado Patrimonial - Exercício anterior Em R$1,00DVP (a) 574320,45Balanço Patrimonial (b) 574320,45Divergência (a-b) 0,00
Tabela 09: Resultado Patrimonial - Exercício atualDVP (a) (-47.652,22)
Balanço Patrimonial (b) (-47.652,22)Divergência (a-b) 0,00

Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

13
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Com base nos dados acima referenciados, verifica-se que há conformidade entre

os demonstrativos contábeis. Diante disso, não existe necessidade de
recomendações.

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saIdos credores,
conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 10: Comparativo dos saldos devedores e credores Em R$1,00Saldos Devedores (a) = I + II 11.351.489,32Ativo (BALPAT) — I 5.647.597,07
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 5.703.892,25
Saldos Credores (b) : III — IV + V 11.351.489,32
Passivo (BALPAT) — III 5.647.597,07
Resultado Exercício (BALPAT) — IV 574.320,45
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 6.278.212,70Divergência (c) = (a) - (b) 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Pelo exposto verifica-se que não há inconsistência.

Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser

menor ou igual a dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na

tabela a seguir:

Tabela 11: Execução da Despesa Orçamentária Em R$1,00Despesa Empenhada (a) 5.806.049,64
Dotação Atualizada (b) 7.336.771,00
Execução da despesa em relação à dotação (a -b) (1.530.721,36)
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em

valores superiores a dotação atualizada.

14
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3.1.2. DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

Confronto entre o saldo contábil das disºonibilidades e o saldo bancário
evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores retirados dos extratos bancários e

demonstrações em análise:

Tabela 12: Termo de Verificação das Disponibilidades Em R$ 1,00. SaldoTipo Saldo , . .,. . Fonte de , . Saldo Bancario Diferença
Banco Agencia Conta dª Recurso Contabil Bancário Conciliado (b-a)Conta (a) (b)

28.383-5 -1 702-1 ACESUASTRAB C 13010000 0,01 0,01 0,01 0,00
28.385-1 - BPC1 702-1 ESCOLA C 13010000 298,76 298,76 298,76 0,00
28.388-6 - BL

1 702-1 GBF FNAS C 13010000 88.953,46 88.953,46 88.953,46 0,00
28.390-8 - BL

1 702-1 GSUAS FNAS C 13010000 34.740,14 34.740,14 34.740,14 0,00
28.391-6 - BL1 702-1 PSEAC FNAS C 13010000 0 0 0 0,00
28.393-2 - BL1 702-1 PSEMC FNAS C 13010000 0 0 0 0,00
28.395-9 - BL

1 702-1 PSB FNAS C 13010000 113.481,26 113.481,26 113.481,26 0,00
30.308-9 - BL

1 0702-1 MAC FNAS C 13010000 97.523,26 97.523,26 97.523,26 0,00
1 0702-1 ªªjª; ' SIGTV C 13010000 120.545,47 120.545,47 120.545,47 0,00
1 702-1 3355565943 ' SIGTV C 13010000 57.507,23 57.507,23 57.507,23 0,00

10.353.878 -21 129 CASA LAR C 10000000 0 0 0 0,00
(DOAÇOES)

21.020.029 -21 129 CONVENIO Nº C 15010001 0,00 0,00 0,00 0,00
027/2012/IASES
22.315.469 -
FUNDO

21 129 MUNICIPAL DE C 10000000 52.005,09 52.005,09 52.005,09 0,00
ASSISTENCIA
SOCIAL
24.312.340 -

21 129 FUNCOP 2014 C 13990000 10.537,19 10.537,19 10.537,19 0,00
27.240.407 -

21 129 WAS/BLOCO BE C 13990000 69.492,50 69.492,50 69.492,50 0,00
27.240.423 -

21 129 WAS/BLOCO PSB C 13990000 73.640,05 73.640,05 73.640,05 0,00
27.240.449 -

21 129 WAS/BLOCO PSE C 13990000 140.386,38 140.386,38 140.386,38 0,00
28.728.525 -

21 129 WAS/LEILAO C 10000000 25.367,73 25.367,73 25.367,73 0,00

15
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28.741.585 -
FMAS/FUNCOP
28.837.250 -

21 129 FMAS/FUNCO— C 13990000 263.214,08 263.214,08 263.214,08 0,00
CDA
6.599.484 — FIA —
FUNDO DA
INFANCIA E
ADOLESCENCIA

21 129 C 13990000 151.716,64 151.716,64 151.716,64 0,00

21 129 C 10000000 14.352,67 14.352,67 14.352,67 0,00

19995-3 - FUNDO
MUNICIPAL DE

104 556 ASSISTENCIA C 10000000 819,45 819,45 819,45 0,00
SOCIAL/CALAMID
ADE PUBLICA

71.005-1 -
FUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL/SERVIDO
RES

104 556 C 10000000 22642 226,42 226,42 0,00

TOTAL 1 .337.223,371.314.807,79 1.314.807,79 0,00
Fonte: Extratos Bancários do mês de dezembro de 2018
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Tabela 13: Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil) Em R$ 1,00
Contas Contábeis Balanço TVDISP DiferençaPatrimonial (b) (a-b)

(a)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.314.807,79 1.314.807,79 0,00
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Dá conciliação entre os registros constantes nos extratos bancários e contábeis,

no encerramento do exercício financeiro de 2018, relativos às disponibilidades

financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações
contábeis refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.

Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor
dos inventários de bens

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se a avaliação dos valores constantes nas

contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. Na tabela a seguir, têm-se

os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizados

em 31/12/2018.
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Tabela 14: Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
Descrição Balanço Patrimonial Inventário (b) Diferença (a-b)

(a)Estoques 98.652,61 98.652,61 0,00
Bens Móveis 1.510.680,26 1.510.680,26 0,00
Bens Imóveis 2.723.456,41 2.723.456,41 0,00Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00

Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Conforme consta na tabela 14, verifica-se que os valores inventariados dos bens

foram devidamente evidenciados nas respectivas contas contábeis.

3.1.3. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS

Com base na análise do demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida

flutuante, balancete da execução orçamentária da despesa, resumos da folha de

pagamento, avaliou-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de
obrigações previdenciárias devidas pela Unidade Gestora, bem como, os valores

retidos dos servidores e recolhidos ao Regime Geral de Previdência Social,
conforme demonstrado nas tabelas a seguir:

Tabela 15: Contribuições Previdenciárias — Unidade Gestora Em R$ 1,00

Regime de Empenhado Liquidado Pago (C) Folha de Regioârado Pªl/30preVIdenCIa (A) (B) Pgto (D) B/DX100 C/DX100
RGPS 438.135,73 438.135,73 438.135,73 421.707,68 103,89 103,89

Totais 438.135,73 438.135,73 438.135,73 421.707,68 103,89 103,89
Fonte: Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema E&L em 13/03/2019

Pelas informações apresentadas acima, observa-se que o valor empenhado e
liquidado são iguais, no entanto, existe uma pequena diferença entre o valor
empenhado/liquidado e o valor informado em folha de pagamento, o que
será objeto de recomendação aos Setores de Contabilidade e RH visando
analisarem os motivos da divergência, ficando assim definido como ponto de
controle a ser monitorado por essa controladoria para 2019.
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Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Em relação as contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor e
parte patronal), observa-se, pelas tabelas acima, que os valores inscritos e
recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram os valores devidos.

3.1.4. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Não se aplica a Unidade Gestora.

3.1.5. ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA

Não se aplica a Unidade Gestora.

4. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual da Unidade Gestora — Secretaria de Ação

Social, elaborada sob a responsabilidade da Srª Márcia dos Santos, relativo ao
exercício de 2018.

Oportuno, salientar que esta Unidade Central de Controle Interno, funciona com

dois servidores sendo insuficiente para realizar e cumprir com todas as ações e

responsabilidades despendidas aos órgãos de Controle Interno.

Sendo assim, plausível esclarecer que examinamos apenas os pontos de controle

indicados no relatório, referente a prestação de contas anual do exercício de
2018, que tem como responsável a senhora Márcia dos Santos, com o objetivo
de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e

economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
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entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o escopo dos pontos analisados neste documento, informamos que

não constatamos irregularidades, por isso em nossa opinião as demonstrações
contábeis e as demais peças que foram analisadas, representam
ADEQUADAMENTE a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão

fiscal do exercício a que se refere.

Nova Venécia/ES, 20 de Março de 2019.

Wagner Willis Scherrer
Controlador Geral
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