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TABELA 6

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - MUNICÍPIO1

Emitente: Controladoria Geral Interna

Entidade:Município de Santa Maria de Jetibá

Gestor responsável: Hilário Roepke

Exercício: 2019

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.

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.

Dentre os itens avaliados, muitos foram verificados mediante análise de relatórios de

sistemas informatizados do município ou mediante verificação nas próprias secretarias.

Muitos destes itens descritos abaixo não foram objeto de auditoria, mas foram realizados

através de verificações de informações, relatórios, processos e sistema. Salientamos que o

procedimento sugerido pela Normativa editada em muitos casos era de auditoria

1 Artigos 76, § 3º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigos 122, § 5º, 137, IV e 142 do RITCEES (aprovado pela Resolução
TC- 261/2013).
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governamental de conformidade, porém não houve tempo hábil para a realização do

procedimento sugerido, sendo assim adotada uma verificação mais singela.

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.

Processo nº
000422/2020.

CRFB/88,
art. 168.

Avaliar se os recursos
correspondentes às
dotações orçamentárias,
compreendidos os
créditos suplementares e
especiais, destinados aos
órgãos do Poder
Legislativo, foram
transferidos pelo Poder
Executivo até o dia 20 de
cada mês, em
duodécimos.

Relatório
Contábil -
Movimentação
Financeira.
Repasse de
duodécimo: R$
5.329.027,27
anual.

Janeiro à
dezembro 2019.

Foi previsto
para o ano de
2019 o valor de
R$ 5.329.027,27
(cinco milhões,
trezentos e vinte e
nove Reais e
vinte e sete
centavos) de
repasse à Casa de
Leis Santa
Mariense em 11
parcelas de R$
444.085,60
(quatrocentos e
quarenta e quatro
mil, oitenta e
cinco Reais e
sessenta
centavos), sendo
a última parcela
no valor de R$
444.085,67
(quatrocentos e
quarenta e quatro
mil, oitenta e
cinco Reais e
sessenta e sete
centavos),
totalizando o
valor fixado da
despesa do Poder
Legislativo.

O Poder
Legislativo
procedeu a
devolução do
montante de R$
1.500.000,00
(hum milhão e
quinhentos mil
Reais), no dia 26
de julho de 2019.
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Neste
exercício de
2019, pode-se
verificar repasse
fora do prazo Em
fevereiro o
repasse ocorreu
em07/03/2019,
sendo a data
correta de repasse
no dia
20/02/2019, no
qual devidamente
justificado pela
Secretaria de
Fazenda

1.2.13. Equilíbrio
Financeiro e
Atuarial

Processo nº
3.456/2019.

CF/88, art.
40.
LRF, art.
69.
Lei
9717/1998
art. 1º.

Verificar a manutenção do
equilíbrio financeiro e
atuarial no ente que
instituir ou mantiver
RPPS.

A data-base
constante na
AVALIAÇÃO
ATUARIAL é de
30 de setembro de
2019 e a data de
avaliação de 31
de dezembro de
2019.

Para essa
finalidade o
Instituto contrata
empresa
especializada
para realização
deste tipo de
serviço,
subentendendo
que a mesma
dispõe de toda
estrutura para
elaboração da
referida peça
atuária.

Porém
podemos trazer a
esta demanda
informações
colhidas do
cálculo atuarial
com data base em
31/12/2019, e
afirmamos que
foram tomadas

A data-base
constante na
AVALIAÇÃO
ATUARIAL é de
30 de setembro
de 2019 e a data
de avaliação de
31 de dezembro
de 2019.

Para essa
finalidade o
Instituto contrata
empresa
especializada
para realização
deste tipo de
serviço,
subentendendo
que a mesma
dispõe de toda
estrutura para
elaboração da
referida peça
atuária.

Porém
podemos trazer a
esta demanda
informações
colhidas do
cálculo atuarial
com data base em
31/12/2019, e
afirmamos que
foram tomadas
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por parte do
Instituto de
Previdências,
como a
manutenção da
contribuição
patronal no
percentual de
16,20 %,
proposição para o
exercícios de
2020 e alteração
da alíquota para
14 % para ativos,
inativos e
pensionista com
base na EC
103/2019, já
alterada pela Lei
Municipal nº
2.302/2019.
Quanto ao déficit
atuarial o atuário
apresentou 05
(cinco) opções de
amortização, a ser
definido pelo ente
e Instituto a que
melhor atenda as
partes

por parte do
Instituto de
Previdências,
como a
manutenção da
contribuição
patronal no
percentual de
16,20 %,
proposição para o
exercícios de
2020 e alteração
da alíquota para
14 % para ativos,
inativos e
pensionista com
base na EC
103/2019, já
alterada pela Lei
Municipal nº
2.302/2019.
Quanto ao déficit
atuarial o atuário
apresentou 05
(cinco) opções de
amortização, a ser
definido pelo ente
e Instituto a que
melhor atenda as
partes

1.2.14. Equilíbrio
financeiro e
atuarial – Plano
de
Equacionamento

Processo nº
3.456/2019.

CF/88, art.
40.
LRF, art.
69.
Lei
9717/1998
art. 1º.

Avaliar, nos institutos
próprios de previdência
social onde for verificado
desequilíbrio financeiro e
atuarial, se estão sendo
instituídas medidas com
vistas ao reequilíbrio
do regime próprio de
previdência.

Foi verificado
apenas
desequilíbrio
atuarial, não
havendo
financeiro.
Quanto ao déficit
atuarial o atuário
apresentou 05
(cinco) opções de
amortização, a ser
definido pelo ente
e Instituto a que
melhor atenda as
partes

Foi verificado
apenas
desequilíbrio
atuarial, não
havendo
financeiro.
Quanto ao déficit
atuarial o atuário
apresentou 05
(cinco) opções de
amortização, a ser
definido pelo ente
e Instituto a que
melhor atenda as
partes
.

1.3.6. Dívida ativa e
demais créditos
tributários –
cobrança regular

Processo nº
000435/2020

LC
101/2000,
art. 11.

Avaliar se foram adotadas
medidas com vistas à
cobrança da dívida ativa e
dos demais créditos
tributários de competência
do ente da federação.

Saldo de dívida
ativa em 2018 -
R$ 1.670.205,69
Saldo de dívida
ativa em 2019-
R$ 1.655.430,56
Decreto nº
1.324/2016.

Resultado:
inscrição de
dívida ativa: R$
617.240,92
Lançamentos: R$
153.724,89
Pagamento: R$
624.973,00
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1.4.1. Educação –
aplicação
mínima

Processo nº
003151/2020

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.

Analisado o
anexo VIII do
Relatório
Resumido da
execução
orçamentária -
RREO - 6º
Bimestre o
Município
aplicou um
percentual de
32,75 %.

Analisado o
anexo VIII do
Relatório
Resumido da
execução
orçamentária -
RREO - 6º
Bimestre o
Município
aplicou um
percentual de
32,75 %.

1.4.2. Educação –
remuneração dos
profissionais do
magistério

Processo nº
08218/2018

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.

Anexo VIII -
RREO - ano base
2019.
1º BI: 74,88%
2º BI: 84,30%
3º BI: 91,46%
4º BI: 93,61%
5º BI: 98,01%
6º BI: 90,90%.

6º Bimestre:
Receita
Arrecadada do
FUNDEB: R$
17.068.045,46.
Pagamento dos
profissionais do
FUNDEB: R$
15.514.335,11.

1.4.3. Educação –
Pertinência

Processo nº
1.559/2020

Lei nº
9.394/1996
(LDB), arts.
70 e 71.

Avaliar se as despesas
consideradas como
aplicação na manutenção
e no desenvolvimento do
ensino atenderam as
disposições contidas nos
artigos 70 e 71 da LDB,
observando, inclusive, o
tratamento dispensado às
transferências de recursos
para os fundos financeiros
dos regimes próprios de
previdência (repasse
financeiro para cobertura
de déficit previdenciário),
os quais não devem ser
considerados para fins de
aplicação.

Listagem de
Empenhos
liquidados
referente ao
período de
01/01/2019 à
31/12/2019, na
fonte de Recursos
11110000000 -
RECEITA DE
IMPOSTOS E
DE
TRANSFERÊNC
IA DE
IMPOSTOS, nos
elementos
despesas:
3.3.90.30.00000 -
Material de
Consumo e
3.3.90.39.00000 -
Outros Serviços
de Terceiros -
Pessoa Jurídica,
perfazendo um

Listagem de
Empenhos
liquidados
referente ao
período de
01/01/2019 à
31/12/2019, na
fonte de Recursos
11110000000 -
RECEITA DE
IMPOSTOS E
DE
TRANSFERÊNC
IA DE
IMPOSTOS, nos
elementos
despesas:
3.3.90.30.00000 -
Material de
Consumo e
3.3.90.39.00000 -
Outros Serviços
de Terceiros -
Pessoa Jurídica,
perfazendo um
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total de
R$ 4.220.947,00
(quatro milhões,
duzentos e vinte
mil, novecentos e
quarenta e sete
Reais).

total de
R$ 4.220.947,00
(quatro milhões,
duzentos e vinte
mil, novecentos e
quarenta e sete
Reais).

1.4.4. Saúde Aplicação
Mínima

Processo nº
2.438/2019.

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.

Ano 2019 - 6
bimestres.
O processo foi
enviado à
Secretaria de
fazenda para
avaliação de
divergência de
valores
encontrados nas
publicações de
transparência e o
sistema contábil.
O processo não
foi respondido
pela Secretaria de
Fazenda,
portanto, não
pode ser avaliado.

Portal da
Transparência: 1º
Bimestre:
0,00%
2º Bimestre:
17,07%
3º Bimestre:
16,61%
4º Bimestre:
18,07%
5º Bimestre:
19,24.
Sistema contábil:
1º Bimestre:
19,64%
2º Bimestre:
17,07%
3º Bimestre:
16,61%
4º Bimestre:
18,07%
5º Bimestre:
19,24
6º Bimestre:
19,88
Jornal:
1º Bimestre:
19,66%
2º Bimestre:
17,07%
3º Bimestre:
0,00%
4º Bimestre:
18,07%
5º Bimestre:
19,24.

1.4.5. Saúde –
pertinência

Processo nº
2.201/2019.

LC
141/2012,
arts. 3º e 4º.

Avaliar se as despesas
consideradas como
aplicação em ações e
serviços públicos de saúde
atenderam as disposições
contidas nos artigos 3º e
4º da LC 141/2012,
observando, inclusive, o
tratamento dispensado às
transferências de recursos

Gastos com saúde
no ano de 2019.
Valor total
liquidado da
secretaria de
saúde R$
30.773.890.13.
.

No Relatório
de liquidação
encontramos um
montante de
R$ 10.367.795,04
(dez milhões,
trezentos e
sessenta e sete
mil, setecentos e
noventa e cinco
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para os fundos financeiros
dos regimes próprios de
previdência (repasse
financeiro para cobertura
de déficit previdenciário),
os quais não devem ser
considerados para fins de
aplicação.

Reais e quatro
centavos), na
função SAÚDE,
fonte de recurso
12110000000 e
22110000000 e
nos diversos
elementos
despesas, exceto
pessoal/encargos
e consórcio, e não
vislumbramos
despesas que
comprometa a
adequada
aplicação dos
limites
constitucionais e
destinação final
com gastos em
saúde.

1.4.7. Despesas com
pessoal – limite

Processo nº
2.672/2019.

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
Contábil - Anexo
I - RGF -
Receita Corrente
Liquida de R$
145.085.833,11
Demonstrativo da
despesa com
pessoal.
R$
65.884.571,09.

Avaliação do
índice entre os
meses janeiro à
dezembro.

1.4.8. Despesas com
pessoal –
descumprimento
de limites –
nulidade do ato

Processo nº
2.758/2019.

LC
101/2000,
art. 21.

Avaliar se foram
praticados atos que
provocaram aumento das
despesas com pessoal sem
observar as disposições
contidas nos incisos I e II,
do artigo 21, da LRF.

Relatórios RGF
Mensais e Anual.
Percentual
apurado em
31/12/2019 -
45,41 % da
Receita Corrente
Liquida de R$
145.085.833,11 -
Despesa R$
65.884.571,09.

Relatórios RGF
Mensais e Anual.
Percentual
apurado em
31/12/2019 de
45,41 % da
Receita Corrente
Liquida de R$
145.085.833,11
Despesa de R$
65.884.571,09.

1.4.10. Despesas com
pessoal – limite
prudencial –
vedações

Processo nº
2.852/2019.

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.

Limite de gastos
com pessoal:
Janeiro à
Dezembro:
45.41%.
Nos meses de
agosto e
dezembro de
2018 foram
atingidos pelo
limite prudencial,

Limite de gastos
com pessoal:
Janeiro à
Dezembro:
45.41%.
Nos meses de
agosto e
dezembro de
2018 foram
atingidos pelo
limite prudencial,
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sendo 52,493% e
58,497%,
respectivamente.
Não houve
adoção da
medidas tratadas
pelo Art. 22 da
Lei de
Responsabilidade
s Fiscais.
Despesas com
gastos de pessoal
em 2019:
R$
65.884.571,09.

sendo 52,493% e
58,497%,
respectivamente.
Não houve
adoção da
medidas tratadas
pelo Art. 22 da
Lei de
Responsabilidade
s Fiscais.
Despesas com
gastos de pessoal
em 2019:
R$
65.884.571,09.

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

Processo nº
2.886/2019.

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.

Foi ultrapassado o
limite prudencial
nos meses de
agosto e
dezembro de
2019, em 52,49%
e 58,49%,
respectivamente.
Acumulado no 12
meses, percentual
45,41%.
Despesas com
gastos de pessoal
em 2019:
R$
65.884.571,091.
Não houve
adoção de
medidas do artigo
23 (e 169, §§ 3º e
4º da CF 88).

Foi ultrapassado
o limite
prudencial nos
meses de agosto e
dezembro de
2019, em 52,49%
e 58,49%,
respectivamente.
Acumulado no 12
meses, percentual
45,41%.
Despesas com
gastos de pessoal
em 2019:
R$
65.884.571,09.
Não houve
adoção de
medidas do artigo
23 (e 169, §§ 3º e
4º da CF 88).

1.4.12. Despesas com
pessoal –
expansão de
despesas –
existência de
dotação
orçamentária –
autorização na
LDO

Processo nº
2.970/2019.

CRFB/88,
art. 169, §
1º.

Avaliar se houve
concessão de qualquer
vantagem ou aumento de
remuneração, criação de
cargos, empregos e
funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem
como admissão ou
contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos
órgãos e entidades da
administração direta ou
indireta, inclusive
fundações instituídas e
mantidas pelo poder
público, inobservando a
inexistência:
I – de prévia dotação
orçamentária suficiente

Houve
autorização na
Lei de Diretrizes
Orçamentárias -
Lei nº 2.085/2018
- Art. 24.
Autorização de
revisão geral dos
salários,
proventos e
subsídios - Lei nº
2.096/2018 - e
2.196/2019 Arts.
1º e 3º. Aumento
do Ticket
Alimentação - Lei
nº 2.197/2019.
Criação de
comissões,

Houve
autorização na
Lei de Diretrizes
Orçamentárias -
Lei nº 2.085/2018
- Art. 24.
Autorização de
revisão geral dos
salários,
proventos e
subsídios - Lei nº
2.096/2018 - e
2.196/2019 Arts.
1º e 3º. Aumento
do Ticket
Alimentação - Lei
nº 2.197/2019.
Criação de
comissões,
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para atender às projeções
de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela
decorrentes;
II – de autorização
específica na lei de
diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades
de economia mista.

Gratificações e
Concessão de
Abono por meio
das leis
municipais:
2.183/2019
2.193/2019;
2.251/2019;
2.303/2019;
2.289/2019;
Edital de
concurso
001/2015 com
vigência até
21/01/2020.
Criaçção, e
Extinção e
reclassificação de
Cargos - Leis
Municipais:
2.226/2019;
2.296/2019;
2.299/2019.
Alterção da
Estrutura
Administrativa -
Lei Municipal nº
2.238/2019
Despesas com
gastos de pessoal
em 2019:
R$
65.884.571,09.

Gratificações e
Concessão de
Abono por meio
das leis
municipais:
2.183/2019
2.193/2019;
2.251/2019;
2.303/2019;
2.289/2019;
Edital de
concurso
001/2015 com
vigência até
21/01/2020.
Criaçção, e
Extinção e
reclassificação de
Cargos - Leis
Municipais:
2.226/2019;
2.296/2019;
2.299/2019.
Alterção da
Estrutura
Administrativa -
Lei Municipal nº
2.238/2019
Despesas com
gastos de pessoal
em 2019:
R$
65.884.571,09.

1.4.14. Transferências
para o Poder
Legislativo
Municipal

Processo nº
000422/2020.

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.

Relatório
Contábil -
Movimentação
Financeira.
Repasse de
duodécimo: R$
5.329.027,27
anual.

Janeiro à
dezembro 2019.

Foi previsto
para o ano de
2019 o valor de
R$ 5.329.027,27
(cinco milhões,
trezentos e vinte e
nove Reais e
vinte e sete
centavos) de
repasse à Casa de
Leis Santa
Mariense em 11
parcelas de R$
444.085,60
(quatrocentos e
quarenta e quatro
mil, oitenta e
cinco Reais e
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sessenta
centavos), sendo
a última parcela
no valor de R$
444.085,67
(quatrocentos e
quarenta e quatro
mil, oitenta e
cinco Reais e
sessenta e sete
centavos),
totalizando o
valor fixado da
despesa do Poder
Legislativo.

O Poder
Legislativo
procedeu a
devolução do
montante de R$
1.500.000,00
(hum milhão e
quinhentos mil
Reais), no dia 26
de julho de 2019.
- O teto máximo
de acordo com o
Artigo 29A da CF
é de R$
6.442.642,71

2.1.17. Transparência na
gestão

Processo nº
000436/2020

LC
101/2000,
art. 48,
parágrafo
único.

Avaliar se foram
realizadas audiências
públicas durante o
processo de elaboração e
discussão dos projetos de
lei do PPA, da LDO e da
LOA.

Processo nº
000436/20

Processo nº
000436/2020

2.2.1 Anexos de
Metas Fiscais -
Cumprimento de
Metas Fiscais

Processo nº
002216/2020

LC
101/2000,
art. 9º

Avaliar se, após a
identificação do
descumprimento de meta
fiscal ao final de
determinado bimestre, em
decorrência da não
realização de receitas,
foram adotadas as
medidas de limitação de
empenho e moviemntação
financeira, nos trinta dias
subsequentes

Processo nº
002216/2020

Processo nº
002216/2020
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2.2.2. Instituição,
previsão e
execução de
receitas.

Processo nº
3.118/2019.

LC
101/2000,
art. 11.

Avaliar se foram
instituídos, previstos e
efetivamente arrecadados
todos os tributos de
competência do ente da
Federação. As
providências adotadas no
âmbito da fiscalização das
receitas e combate à
sonegação, as ações de
recuperação de créditos
em instâncias
administrativas e
judiciais, e os resultados
alcançados.

Parecer do
Secretário e
Secretário de
fazenda
afirmando que
foram previstos e
arrecadados.
IPTU:
R$ 1.220.336,67.
ITBI:
R$ 554.236,30.
ISS:
R$ 3.051.358,95
ISS multa e juros:
R$11.175,31.
ISS dívida ativa:
R$ 55.657,69.
ISS dívida ativa -
multa e juros:
R$ 23.824,85.
ISS - super
simples:
R$ 698.109,08.
ISS multa e juros:
R$ 13.058,73.
Os relatórios
contendo
informações
sobre execução
judicial de dívida
ativa e protesto da
CDA em Cartório
já foram
encaminhados no
processo
1974/2019. Ainda
no exercício de
2019 foi efetuado
a fiscalização em
prestadores de
serviços com
suspeitas de
sonegação fiscal
de ISS, onde
foram concluídos
06 autos de
infração com o
total de R$
1.224.014,29 e
ainda mais 03
ações fiscais em
andamento.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa

Parecer do
Secretário e
Secretário de
fazenda
afirmando que
foram previstos e
arrecadados.
IPTU:
R$ 1.220.336,67.
ITBI:
R$ 554.236,30.
ISS:
R$ 3.051.358,95
ISS multa e juros:
R$11.175,31.
ISS dívida ativa:
R$ 55.657,69.
ISS dívida ativa -
multa e juros:
R$ 23.824,85.
ISS - super
simples:
R$ 698.109,08.
ISS multa e juros:
R$ 13.058,73.
Os relatórios
contendo
informações
sobre execução
judicial de dívida
ativa e protesto
da CDA em
Cartório já foram
encaminhados no
processo
1974/2019. Ainda
no exercício de
2019 foi efetuado
a fiscalização em
prestadores de
serviços com
suspeitas de
sonegação fiscal
de ISS, onde
foram concluídos
06 autos de
infração com o
total de R$
1.224.014,29 e
ainda mais 03
ações fiscais em
andamento.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
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de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário:
A taxa de
publicidade não
foi cobrada tendo
em vista o valor
da mesma não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário:
A taxa de
publicidade não
foi cobrada tendo
em vista o valor
da mesma não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

2.2.3. Renúncia de
receitas –
estimativa de
impacto
orçamentário-fin
anceiro.

Processo nº
3.118/2019,
3122/2019

LC
101/2000,
art. 14.

Avaliar se a concessão ou
ampliação de incentivo ou
benefício de natureza
tributária da qual decorra
renúncia de receita foi
acompanhada de
estimativa do impacto
orçamentário-financeiro
no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, se atende
ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e
se observou as
disposições contidas nos
incisos I e II, do artigo 14,
da LRF.

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia de
receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário:
A taxa de
publicidade não
foi cobrada tendo
em vista o valor
da mesma não ser
considerado

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia
de receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário:
A taxa de
publicidade não
foi cobrada tendo
em vista o valor
da mesma não ser
considerado
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“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

2.2.4. Renúncia de
receitas –
eficácia da
concessão ou
ampliação do
incentivo.

Processo nº
3.118/2019.

LC
101/2000,
art. 14, § 2º.

Existindo renúncia de
receita cuja condição de
equilíbrio tenha sido a
adoção de medida de
compensação, hipótese do
inciso II, do artigo 14 da
LRF, avaliar se o ato de
concessão ou ampliação
do incentivo ou benefício
de que trata o caput do
artigo 14, só entrou em
vigor quando
efetivamente foram
implementadas as
medidas de compensação.

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia de
receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia
de receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
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será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

2.2.5. Renúncia de
receitas –
legislação
específica

Processo nº
3.118/2019.

CRFB/88,
art. 150, §
6º.

Avaliar se a concessão de
subsídio ou isenção,
redução de base de
cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia
ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou
contribuições, foram
concedidos mediante lei
específica, estadual ou
municipal, regulando
exclusivamente as
matérias acima
enumeradas ou o
correspondente tributo ou
contribuição.

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia de
receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia
de receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

2.2.6. Renúncia de
receitas –
resultados

Processo nº
3.118/2019.

CRFB/88,
art. 37.
/Legislação
específica.

Avaliar se os resultados
obtidos em decorrência da
renúncia de receitas, sob o
aspecto sócio econômico,
atenderem às justificativas

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
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apresentadas para sua
concessão, as metas
resultados esperados
consignados nas leis que
autorizaram os incentivos,
bem como, se atenderam
os princípios aplicáveis à
administração pública
consagrados no artigo 37
da CRFB/88.

houve renúncia de
receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

houve renúncia
de receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

2.2.7 Renúncia de
receita -
avaliação dos
projetos.

Processo nº
3.118/2019.

LC
101/2000,
art. 1º, § 1º
/ Legislação
específica.

Avaliar se os projetos ou
atividades beneficiadas
com incentivos fiscais
acompanhamento,
avaliação de resultados e
benefícios esperados em
face das justificativas
apresentadas para sua
concessão.

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia de
receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o

Foi enviado
processo ao
Secretário de
Fazenda onde
afirmou que não
houve renúncia
de receita no
município em
2019.
Há, porém, uma
ressalva quanto a
cobrança da Taxa
de Licença e
Publicidade essa
taxa não foi
cobrada em 2019,
deliberando o
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Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

Secretário: A taxa
de publicidade
não foi cobrada
tendo em vista o
valor da mesma
não ser
considerado
“alto” é mais
viável e renta´vel
financeiramente
ao município
utilizar os agentes
fiscais na
fiscalização de
empresas
sonegadoras de
ISS conforme
demonstrado
acima, o mesmo
será cobrado em
momento
oportuno. que irá
cobrar em
momento
oportuno

2.5.3 Alíquota de
contribuição -
Fixação

Lei Municipal nº
2.182/2019.

CF/88, art.
40. LRF,
art. 69. Lei
9717/1998
art. 1º e 3º.

Verificar se as alíquotas
de contribuição vigentes
na legislação local estão
compatíveis com a
legislação previdenciária.

Lei Municipal nº
2.182/2019.

Lei Municipal nº
2.182/2019..

2.5.8 Controle
informatizado
e
individualizad
o das
contribuições
dos servidores
do ente

Processo nº
2.497/19

Lei
9717/1998,
art. 1º, VII.
Portaria
MPS
402/2008,1
8.

Verificar se o ente
federativo mantem
registro individualizado
dos segurados do RPPS,
contendo as informações
mínimas exigidas pelo
Ministério da Previdência
Social.

Processo nº
2.497/19

Processo nº
2.497/19

2.5.9 Disponibilizaç
ão do registro
individualizad
o ao segurado

Processo nº
2.497/19

Lei
9717/1998,
art. 1º, VII.
Portaria
MPS
402/2008,1
8.

Verificar se o ente
federativo disponibiliza
aos seus segurados as
informações constantes de
seu registro
individualizado.

Processo nº
2.497/19

Processo nº
2.497/19

2.5.26 Censo Atuarial
Processo nº
2.497/19.

Lei
Federal
10.887/2
004, art.
3º.
Portaria
MPS
403/2008,

Verificar se o ente
realiza censo atuarial de
todos servidores ativos,
aposentados e
pensionistas, com a
atualização de todos os
dados cadastrais
necessários para

Processo nº
2.497/19.

Processo nº
2.497/19.
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1.2. Constatações e proposições

art.12. manutenção de base de
dados
adequada.

Código Achados Proposições/Alertas Situação

1.1.3 Repasse ao Legislativo Municipal - 2019 Foi enviado processo nº 7.864/2018,
enviando a situação encontrada à
secretária de fazenda.
Houve também orientação quanto ao
prazo constitucional, dia 20 de cada
mês, sugerindo que seja sempre feito o
repasse no dia útil anterior, caso cai
nos fins de semanas e feriados. Em
2019 houve antes da sugestão contida
no processo acima, somente um atraso
no repasse, referente ao mês de
Fevereiro de 2019, devidamente
justificada, processo 000422/2020.

Em monitoramento

1.4.3 Educação – Pertinência Listagem de Empenhos liquidados
referente ao período de 01/01/2019 à
31/12/2019, na fonte de Recursos
11110000000 - RECEITA DE
IMPOSTOS E DE
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS,
nos elementos despesas:
3.3.90.30.00000 - Material de
Consumo e 3.3.90.39.00000 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica, perfazendo um total de
R$ 4.220.947,00 (quatro milhões,
duzentos e vinte mil, novecentos e
quarenta e sete Reais).

Em
monitoramento:
Foi encaminhado
processo
Administrativo sob
o nº 1559/2020
para ajustes
referente a
escrituração
contábil -
Estabelecendo
prazo para
resolução -
31/07/2020.

2.2.1 Anexos de Metas Fiscais - Cumprimento de
Metas Fiscais

Avaliar se, após a identificação do
descumprimento de meta fiscal ao
final de determinado bimestre, em
decorrência da não realização de
receitas, foram adotadas as medidas de
limitação de empenho e
movimentação financeira, nos trinta
dias subsequentes

Processo nº
002216/2020.
- No exercício de
2019 no 6º
Bimestre o
município nã
atingiu o resultado
primário e nominal
- Jstificativa
apresentada pela
Secretaria de
Planejamento,
fl.001e relatório
excluindo as
despesas realizadas
por superávit
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financeiro de 2018,
no qual verifica-se
o cumprimento das
metas fiscais, fls.
014/017. Em
monitoramento

2.2.3 Não houve a cobrança da Taxa de Licença e
Publicidade - TLF - no ano de 2019, podendo
ensejar em renúncia de receita.

Foi enviado processo nº 3.118/2019 e
3122/2019.
Há, porém, uma ressalva quanto a
cobrança da Taxa de Licença e
Publicidade essa taxa não foi cobrada
em 2019, deliberando o Secretário:
A taxa de publicidade não foi cobrada
tendo em vista o valor da mesma não
ser considerado “alto” é mais viável e
renta´vel financeiramente ao
município utilizar os agentes fiscais na
fiscalização de empresas sonegadoras
de ISS conforme demonstrado acima,
o mesmo será cobrado em momento
oportuno. que irá cobrar em momento
oportuno.

Em
monitoramento,
será avaliado a sua
cobrança em 2020.

2.5.8 Não há controle informatizado e individualizado
das contribuições dos servidores do ente

Processo nº 2.497/2019 recomendando
a implementação do controle
informatizado e individualizado das
contribuições dos servidores do ente.
Em despacho a Secretaria de
Administração informa que neste
exercício solicitou a empresa E&L a
criação deste controle

Em monitoramento

2.5.9 Não há disponibilização do registro
individualizado ao segurado

Processo nº 2.497/2019 recomendando
a disponibilização do registro
individualizado ao segurado.
Em despacho a Secretaria de
Administração informa que neste
exercício solicitou a empresa E&L a
criação deste registro.

Em monitoramento

2.5.26 Não é realizado o censo atuarial. Processo nº 2.856/19 recomendando a
adoção de procedimentos requeridos
pelo IPS.

Em monitoramento
do Ofício nº
405/2018
(Processo nº
15.619/18) do IPS
ao Executivo
Municipal
solicitando
legislação para a
realização do
recadastramento e
censo atuarial,
ainda a Gerência
de Recursos
Humanos do
Executivo
Municipal informa
que pretende



Página 19 de 34

1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

Em análise das peças que tratam da gestão econômica financeira do Município de Santa

Maria de Jetibá, as quais retratam a consolidação dos dados da Prefeitura Municipal, Fundo

Municipal de Saúde, Instituto de Previdência dos Servidores e Câmara Municipal,

pertencentes a Prestação de Contas Anual em conformidade com a Instrução Normativa nº

43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A execução orçamentária foi executada com base na Lei Orçamentária Anual nº 2.127

de 16 de outubro de 2018, de conformidade com a Lei Federal nº 4320 de 17 de março de

1964, Lei Orgânica Municipal e Legislação Complementar, conforme quadro abaixo:

Prefeitura

Municipal

Saúde Instituto Câmara

Orçamento 2019 75.662.548,75 26.452.251,84 4.845.377,62 5.329.027,27

Total.......................................................................................... 112.289.205,48

realizar no segundo
semestre de 2019
um censo funcional
online.

2.5.26 Não é realizado o censo atuarial. Processo nº 002497/2019
recomendando a adoção de
procedimentos

Em
Monitoramento.
Quanto ao Censo
Atuarial, a
Gerência de
Recursos Humanos
do Executivo
Municipal informa
que que até a
presente data não
foi realizado,
conforme
informações
contidas no
Processo nº
002497/2019
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As peças consideradas para melhor identificar a movimentação financeira e

orçamentária foram o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a já informada acima, Lei

Orçamentária Anual.

1.3.1 Da Gestão Orçamentária

A Lei Orçamentária Anual nº 2.127 de 16 de outubro de 2018, previu a receita e fixou a

despesa na seguinte ordem:

Consolidado Previsto/Fixado - R$ Atualizada - R$ Realizada - R$

Receita 112.289,205,48 112.289.205,48 174.785,490,81

Despesa 112.289.205,48 181.169.127,25 156.387.568,13

Analisando a receita prevista com a arrecadada, podemos concluir que a receita foi

arrecadada além da previsão gerando um excesso de arrecadação de R$ 62.496.285,33

(sessenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e cinco Reais e

trinta e três centavos), conforme abaixo:

Demonstração da Receita 2019 Consolidado - R$

Receita Prevista 112.289,205,48

Receita Prevista/atualizada 112.289,205,48

Receita Arrecadada 174.785.490,81

Superavit 62.496.285,33

As despesas foram fixadas inicialmente em R$ 112.289,205,48 e atualizadas no

decorrer do exercício através de movimentações orçamentárias (superávit e excesso de

arrecadação), perfazendo R$ 181.169.127,25, conforme verificado no Balanço Orçamentário
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e se comparado com o valor empenhado no montante de R$ 156.387.568,13, representou uma

economia orçamentária de R$ 24.781.559,12, conforme abaixo:

Demonstração da Despesa 2019 Consolidado - R$

Despesa Fixada/atualizada 181.169.127,25

Despesa Realizada - Empenhada 156.387.568,13

Economia Orçamentária 24.781.559,12

Comparando a Receita arrecadada e a despesa realizada (empenhada) no exercício, com

base no Balanço Orçamentário, podemos verificar que houve um resultado positivo no

montante de R$ 18.397.922,68, conforme quadro abaixo:

Resultado da Execução Orçamentária 2019 Consolidado

Receita Arrecadada 174.785.490,81

(-) Despesa Realizada 156.387.568,13

Resultado orçamentário - Superavit 18.397.922,68

1.3.2 Gastos com manutenção e Desenvolvimento do Ensino

As despesas realizadas em educação com base no que diz a Constituição Federal em seu

Artigo 212, de que os municípios no poderão aplicar menos do que 25% (vinte e cinco por

cento) das receitas resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências na

manutenção e desenvolvimento do ensino, tomando por base as informações contidas no

Anexo 8 do RREO, do artigo 72 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

que apresentou o resultado abaixo:
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A despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, atingiu um

percentual de 32,75%, das receitas resultantes de impostos, compreendidas a provenientes de

transferências de impostos.

Os gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, ensino fundamental e

educação infantil, atingiu o percentual de 90,90 % da receita originária do FUNDEB, que

determina o limite mínimo de 60%.

O percentuais acima demonstram que o município cumpriu com as devidas

determinações legais, ou seja, artigo 212 da Constituição Federal, Lei Federal nº 9.394/1996 -

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Lei Federal nº 11.494/2007 que

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

1.3.3 Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde

As despesas realizadas com saúde atingiram o percentual de 19,88 %, conforme pode

ser verificado no Anexo 12 do RREO, acima do limite mínimo de 15% que os municípios

deverão aplicar de acordo com que foi estabelecido na Emenda Constituição nº 29/2000 e LC

141/2012 em seu artigo 7º o qual determina o percentual mínimo da arrecadação dos impostos

a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” e o parágrafo 3º

do art. 159, todos da Constituição Federal.

1.3.4 Despesa com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos realizadas no presente exercício com base nos

dados consolidados atingiu um montante de R$ 68.986.608,00 (sessenta e oito milhões,

novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oito Reais) da Receita Corrente Líquida no

montante de R$ 145.085.833,11 (cento e quarenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil,

oitocentos e trinta e três Reais e onze centavos ), correspondendo ao Poder Executivo o limite

de 45,41 % e de 2,14 % para o Poder Legislativo, conforme detalhado abaixo:
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Consolidado Prefeitura Saúde Instituto Câmara

Percentuais Máximos LRF 60,00% 54,00% 6,00%

Percentuais Aplicados 47,55 33,84 11,25 0,32 2,14

1.3.5 Da Execução Financeira - Disponibilidades

Em conferência das demonstrações das disponibilidades líquidas do exercício

financeiro de 2019 foi de R$ 89.583.301,54 (oitenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e

três mil, trezentos e um Reais e cinquenta e quatro centavos) e para o exercício seguinte em

2020 de R$ 105.757.482,30 (cento e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos

e oitenta e dois Reais e trinta centavos), conforme abaixo:

Balanço Financeiro - Anexo XIII Consolidado

Saldo financeiro do exercício anterior - 2018 89.583.301,54

(+) Receitas 2019 252.731.343,63

Receitas Orçamentárias 174.785.490,81

Receitas extra-orçamentárias + Transferências

Financeiras Recebidas

77.945.852,82 342.314.645,17

(-) Despesas 2019 236.557.162,87

Despesas Orçamentárias 156.387.568,13

Despesas extra-orçamentárias + Transferências

Financeiras Concedidas

80.169.594,74

Saldo para o exercício seguinte 105.757.482,30
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Saldos por unidades

Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras:

ÓRGÃO SALDO EM 31/12/2019- R$

 Câmara Municipal de Santa de Jetibá  769.591,17

 Fundo Municipal de Saúde  6.831.919,88

 Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá  28.393.754,83

 Instituto de Previdência dos Servidores - RPPS  69.762,216,42

 Total.......................................  105.757.482,30

Em conferência das disponibilidades de cada unidade , conforme acima especificado,

não verificamos diferenças quanto aos valores constantes do Termo de Verificação das

Disponibilidades financeiras.

1.3.6 Da Execução Patrimonial

No decorrer do exercício o Município de Santa Maria de Jetibá, na execução

orçamentária e financeira obteve uma variação patrimonial positiva no valor de R$

10.551.752,65 que somado ao ativo real líquido do ano anterior acumulou um saldo de R$

169.018.471,69, conforme demonstrado abaixo:

Saldo Patrimonial Consolidado

Saldo Patrimonial 2018 158.466.719,04

(+) resultado do exercício (3.245.078,39)

(+) ajustes de exercícios anteriores 13.796.831,04

Saldo Patrimonial do Exercício - ARL 169.018.471,69

Total do Ativo Real 279.738.578,85 Total do Passivo Real 110.720.107,16

Ativo Real Liquido 169.018.471,69
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Passamos a informar abaixo a situação dos bens móveis e imóveis, bens intangíveis,

bem como os bens de consumo constantes em almoxarifado do Município de forma

consolidada (Instituto de Previdência, Fundo Municipal de Saúde, Câmara Municipal e

Prefeitura Municipal) conforme demonstrado no Balanço Patrimonial e respectivas tabelas

que compõem a PCA/2019:

BENS MÓVEIS

Consolidado 2018 2019

Saldo da Conta - Bens Móveis 33.374.822,11 36.840.046,13

(-) Depreciação (4.024.389,59) (5.823.107,70)

Bens Móveis 29.350.432,52 31.016.938,43

RESUMO

Saldo da conta - Bens Móveis - 2019

Câmara Municipal 859.895,07

Fundo Municipal de Saúde 4.018.251,25

Prefeitura Municipal 26.117.444,39

Instituto 21.347,72

Total.............................................................. 31.016.938,43

BENS INTANGÍVEIS

Consolidado 2018 2019

Saldo da Conta - Bens Intangíveis 110.017,10 110.017,10

RESUMO

Saldo da conta - Bens Intangíveis - 2019
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Câmara Municipal 40.171,49

Fundo Municipal de Saúde 40.500,00

Prefeitura Municipal 29.345,61

Instituto 0,00

Total............................................................... 110.017,10

BENS IMÓVEIS

Consolidado 2019

Saldo da Conta - Bens Imóveis 136.438.869,19

(-) Depreciação 347.327,42

Bens Imóveis 136.091.541,77

RESUMO

Saldo da conta - Bens Imóveis - 2019

Câmara Municipal 3.879.556,83

Fundo Municipal de Saúde 3.845.545,65

Prefeitura Municipal 128.366.439,29

Instituto 0,00

Total....................................................................... 136.091.541,77

BENS - ESTOQUE ALMOXARIFADO

Consolidado 2018 2019

Saldo da Conta - Bens em Almoxarifado 2.252.320,17 3.740.262,74

RESUMO
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Saldo da conta - Estoque Almoxarifado - 2019

Câmara Municipal 26.480,45

Fundo Municipal de Saúde 1.382.553,86

Prefeitura Municipal 2.328.931,65

Instituto de Previdência 2.296,78

Total....................................................................... 3.740.262,74

Há divergências de valores verificados no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e nas

Tabelas 10, 12, e 14 dos Demonstrativos dos respectivos saldos de almoxarifado e patrimônio,

conforme abaixo relacionadas:

Tabela 10 - O valor registrado no Balanço Patrimonial e na Tabela 10 no saldo atual B,

dos valores registrados pela Contabilidade, registram R$ 4.873.969,73 (Quatro milhões,

oitocentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e nove Reais e setenta e três centavos) e

na Tabela 10 - Resumo do Inventário de Bens Móveis, nos valores do Inventário FÍSICO,

saldo atual A, registra R$ 4.766.127,64, representando Divergência A - B de R$ 107.842,09

(Cento e sete mil, oitocentos e quarenta e dois Reais e sessenta e quatro centavos) - Dados da

Depreciação.

Tabela 12 - O valor registrado no Balanço Patrimonial no saldo exercício anterior é de

R$ 220.416,40 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezesseis Reais e quarenta centavos) e

saldo do exercício atual é de R$ 232.679,90 (duzentos e trinta e dois mil. Seiscentos e

setenta e nove Reais e noventa centavos) e na Tabela 12 - Resumo do Inventário de Bens

Imóveis, no saldo anterior R$ 49.944,70 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro

Reais e setenta centavos) e saldo atual - B, R$ 62.208,20, (sessenta e dois mil, duzentos e oito

Reais e vinte centavos) representando diferença de R$ 170.471,70 (cento e setenta mil,

quatrocentos e setenta e um Reais e setenta centavos).

Tabela 14 - O valor registrado no Balanço Patrimonial é de R$ 2.328.931,65 (Dois

milhões, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um Reais e sessenta e cinco

centavos) e na Tabela 14 - Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material de Consumo,

registra um valor de R$ 2.283.931,65 (Dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos
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e trinta e um Reais e sessenta e cinco centavos), representando uma diferença de R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil Reais).

1.3.7 RESTOS A PAGAR

Verificamos no Balanço Financeiro as inscrições e pagamentos de Restos a Pagar

processados e não processados, conforme quadro abaixo:

Restos a Pagar Não Processados Inscrição 2019 4.750.015,32

Restos a Pagar Processados Inscrição 2019 1.296.419,77

Total................................................................ 6.046.435,09

Restos a Pagar Não Processados Pagos 1.955.410,39

Restos a Pagar Processados pagos 4.587.236,52

Total.................................................................... 6.542.646,88

Prefeitura

Durante o decorrer do exercício de 2019 foram procedidos cancelamentos de Restos a

Pagar Não Processados no valor de R$ 1.104.490,56, através dos Decretos n.ºs 183/2019,

254/2019, 571/2019, 1163/2019 e 1511/2019.

O Decreto nº 1511/2019 acima especificado advém das respectivas anulações de Restos

a Pagar não processados, levantados através de um Grupo de Trabalho constituído de

servidores, através do Decreto Municipal nº 1396/2019, processo administrativo nº

011947/2019, com o objetivo de diminuir o passivo do Município, referente aos exercícios de

2014 a 2018.
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Fundo Municipal de Saúde

Da mesma forma, durante o decorrer do exercício de 2019 foram procedidos

cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 47.863,75, cancelados

através do Decreto nº 1512/2019.

O Decreto nº 1512/2019 acima especificado advém das respectivas anulações de Restos

a Pagar não processados, levantados através de um Grupo de Trabalho constituído de

servidores, através do Decreto Municipal nº 1396/2019, processo administrativo nº

011947/2019, com o objetivo de diminuir o passivo do Município, referente aos exercícios de

2014 a 2018.

Não foram verificados cancelamentos de restos a pagar junto ao Instituto de

Previdência.

A Câmara Municipal, no decorrer do exercício de 2019, realizou a anulação de restos a

pagar não processados no valor de R$ 9.805,31, através do Decreto Municipal nº 1.543/2019.

1.3.8 Dívida Fundada

Analisando a Dívida Fundada com base no ANEXO XVI - Demonstrativo da Dívida

Fundada, apresenta saldo na seguinte conta: 222310198004 - PROGRAMA DE

FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA realizado

através de operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal, para obras de pavimentação

asfáltica, zona Rural R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de Reais).

1.3.9 Dívida Flutuante

Analisando a dívida flutuante com base nas informações contidas no anexo XVII -

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Consolidado, apresentamos os respectivos saldos

existentes:
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Foram verificados saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e do exercício atual,

conforme abaixo:

Restos a Pagar Processados

Anos anteriores - R$ 164.512,61

2019 - R$ 1.296.419,77..................................................................Saldo atual R$ 1.460.932,38

Restos a Pagar Não Processados

Anos anteriores - R$ 44.925,56

2019 - R$ 4.750.015,32................................................................Saldo atual R$ 4.794.940,88

Total Geral........................................................................................................R$ 6.255.873,26

Outras Dívidas

Consignações

INSS SERVIDORES - 306.062,17

INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - R$ 63.754,51

IRRF DE SERVIDORES - R$ 126.851,29

IRRF PJ/PF - R$ 1.960,30

ISS - R$ 21.302,16

SINDICADO DOS SERV. MUNICIPAIS - R$ 20.812,13

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - R$ 4.445,18

SINDIUPES - R$ 423,55

SINDIENFERMEIROS - R$ 27,06
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SEGURO DE VIDA SULAMERICA - R$ 5.873,24

CONSIGNAÇÃO CEF - R$ 101.033,78

CONSIGNAÇÃO BANESTES - R$ 146.346,31

CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - R$ 11.000,32

CONSIGNAÇÃO SICOOB - R$ 912,90

CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R$ 270,00

RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS - R$ 247.703,91

RPPS 13º SALÁRIO - R$ 27.013,28

Total...................................................................................................................R$ 1.085.712,09

Depósitos

DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL - R$ 450,00

DESCONTRO PROCESSO 5609/2019 - R$ 100,00

COMPROCARD LTDA - R$ 242.640,00

RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - IPS - R$ 2.759,58

CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELLI EPP - R$ 25.695,12

Total.......................................................................... ..........................................R$ 271.644,70

Total Geral........................................................................................................R$ 1.357.356,79

Quanto aos restos a pagar não processados de anos anteriores deverão, se não realizadas

as despesas pertinentes que sejam anulados os respectivos saldos.

Da mesma forma quanto aos processados, caso não sejam procedidos a sua efetivação,

proceda-se a anulação.
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Há uma divergência entre os valores constantes como Restos a Pagar Processados -

referente a saldo de exercícios anteriores, no Demonstrativo da Dívida Flutuante de R$

164.512,61 e de R$ 163.761,10 na listagem de Restos a Pagar, representando uma diferença

de R$ 750,91

Há ainda, divergência entre os valores constantes como Restos a Pagar Processados -

2019, no Demonstrativo da Dívida Flutuante de R$ 1.296.419,77 e de R$ 1.296.452,65 na

Listagem de Restos Pagar, representando uma diferença de R$ 32,88

Há ainda, divergência entre os valores constantes como Restos a Pagar não Processados -

2018, no Demonstrativo da Dívida Flutuante de R$ 44.925,56 e de R$ 45.677,07 na Relação

de Restos a Pagar Não Processos de 2015/2018, representando uma diferença de R$ 751,51

1.3.10 Dívida Ativa

Verificando as peças contábeis da Prestação de Contas do exercício de 2019,
constatamos inscrição de divida ativa tributária e não tributária.

Analisando a Divida Ativa Tributária e não Tributária, num total de R$ 1.655.430,56

(hum milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trint Reais e cinquenta e seis

centavos), constante do ANEXO XIV - Balanço Patrimonial e do relatório do Setor de

Tributação Municipal que contempla as seguintes informações abaixo relacionadas:

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 2019

(+) Saldo do exercício anterior 320.029,97

(+) Inscrições do Exercício 41.034,40

(+) Atualizações 33.711,00

(-) Baixas por cancelamento 0,00

(-) outras baixas 10.019,61

(-) Baixas por pagamento 21.019,19

Total ................................................................ 363.736,57
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DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 2019

(+) Saldo do exercício anterior 1.350.175,72

(+) Inscrições do Exercício 576.206,52

(+) Atualizações 120.013,89

(-) Baixas por cancelamento 150.748,33

(-) Baixas por pagamento 603.953,81

(-) Baixa por compensação 0,00

Total ................................................................ 1.291.693,99

Total Geral....................................................... 1.655.430,56

1.3.11 Evidenciação de Resultados - Consolidação

Buscando evidenciar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução

orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras estão compatíveis com as

devidas consolidações, segue abaixo as devidas comparações:

Orçamentária
Órgão Dotação Inicial Dotação

atualizada

Empenhada Liquidada Paga

Câmara 5.329.027,27 4.399.027,27 3.590.661,22 3.546.997,28 3.543.548,35

Instituto 4.845.377,62 8.519.203,91 8.073.831,41 8.068.029,91 8.068.029,91

Saúde 26.452.251,84 31.392.121,95 30.985.544,34 30.773.890,13 30.674.816,60

Prefeitura 75.662.548,75 136.858.774,12 113.737.531,16 109.248.635,49 108.054.738,18

Total ......... 112.289.205,48 181.169.127,25 156.387.568,13 151.637.552,81 150.341.133,04

Consolidado 112.289.205,48 181.169.127,25 156.387.568,13 151.637.552,81 150.341.133,04

Financeira
Órgão Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada realizada

Câmara 0,00 0,00 0,00

Instituto 4.845.377,62 4.845.377,62 22.724.393,01

Saúde 8.751.705,26 8.751.705,26 11.714.307,79

Prefeitura 98.692.122,60 98.692.122,60 140.346.790,01

Total ......... 112.289.205,48 112.289.205,48 174.785.490,81
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Consolidado 112.289.205,48 112.289.205,48 174.785.490,81

Patrimonial
Órgão Resultado do

Exercício

Patrimônio Liquido Total Ativo Total do Passivo

Câmara 128.066,91 5.400.566,80 5.579.739,21 5.579.739,21

Instituto (12.568.866,42) (15.113.472,18) 70.296.865,73 70.296.865,73

Saúde 2.100.102,06 15.515.954,73 16.326.018,86 16.326.018,86

Prefeitura 7.095.619,06 163.215.422,34 187.535.955,05 187.535.955,05

Total ......... (3.245.078,39) 169.018.471,69 279.738.578,85 279.738.578,85

Consolidado (3.245.078,39) 169.018.471,69 279.738.578,85 279.738.578,85

Observa-se nos dados consolidados entre a receita prevista e a receita arrecadada com

outros exercícios um crescimento constante, ou seja a receita prevista está sendo projetada

sempre inferior ao que efetivamente o município tem capacidade de arrecadar. A receita

prevista consolidada foi de R$ 112.289.205,48 e a realizada de R$ 174.785.490,91 e

desconsiderando a operação de crédito de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) temos uma

receita de R$ 160.785.490,81, representa um crescimento de 43,19 %.

Em consequência disto, comparando com a despesa fixada e a despesa atualizada no

presente exercício tem se comportado em valor inferior aos gastos médios, principalmente

para despesas fixas, fazendo com que as unidades administrativas são obrigadas a solicitar

reforço orçamentário para dar conta de suas obrigações, neste caso através de possíveis

excessos de arrecadação e superávit dos exercícios anteriores. Podemos observar por exemplo,

o Município que teve sua despesa fixada em R$ 75.662.548,75, despesa atualizada

R$ 136.858.774,12 e uma despesa efetivamente empenhada de R$ 113.737.531,16,

representando um acréscimo de 50,32 %.

Sugerimos portanto, que sejam realizados estudos no sentido de melhor adequação do

orçamento da receita em sua previsão e consequentemente fixar a despesa em valores que

venham a facilitar a execução das ações contempladas no plano de governo.

As informações contidas nas peças contábeis desta Prestação de Contas dos órgãos

mencionados, foram devidamente consolidados em sua integralidade conforme pode ser

verificado nas informações acima.



Página 35 de 34

1.4 - Gestão Previdenciária

A gestão Previdenciária é feita através do Instituto de Previdência dos Servidores

Municipais com apoio do Município no que diz respeito as alterações que porventura vier a

ocorrer, fruto da propostas proferidas pelos técnicos no ato da elaboração dos respectivos

planos atuariais.

O instituto de Previdência no presente exercício, atendeu o que dispõe a IN 43/2017 no
que diz respeito ao posicionamento do cálculo e data-base, conforme:

“Avaliação Atuarial Anual para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (único ou dos
Planos Previdenciário e Financeiro, no caso de segregação de massa), realizado por entidade independente e
legalmente habilitada junto ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), observados os parâmetros gerais para a
organização e revisão do plano de custeio e benefícios, com da data de cálculo posicionado em 31/12 e
Data-Base com dados posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de competência da PCA”.

Ou seja, a data-base constante na AVALIAÇÃO ATUARIAL é de 30 de setembro de
2019 e a data de avaliação de 31 de dezembro de 2019.

Para essa finalidade o Instituto contrata empresa especializada para realização deste tipo
de serviço, subentendendo que a mesma dispõe de toda estrutura para elaboração da referida
peça atuária.

Porém podemos trazer a esta demanda informações colhidas do cálculo atuarial com data
base em 31/12/2019, e afirmamos que foram tomadas por parte do Instituto de Previdências,
como a manutenção da contribuição patronal no percentual de 16,20 %, proposição para o
exercícios de 2020 e alteração da alíquota para 14 % para ativos, inativos e pensionista com
base na EC 103/2019, já alterada pela Lei Municipal nº 2.302/2019:

Art. 1º - O Art. 30 da Lei Municipal nº 602/2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30 ....................................................................................................

I – ............................................................................................................

II – ...........................................................................................................

a) em exercício, o percentual de 14,00% (quatorze por cento), calculado sobre os vencimentos brutos e
vantagens pessoais permanentes, assim entendidos os quinquênios, avanços de padrão, adicionais tempo
de serviço e outros, que tenham previsão na legislação municipal.
b) aposentados, o percentual de 14,00% (quatorze por cento) sobre a parcela que exceder o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o Art. 201 da
Constituição Federal.

http://www.legislacaocompilada.com.br/santamaria/Arquivo/Documents/legislacao/html/L6022001.HTML
http://www.legislacaocompilada.com.br/santamaria/Arquivo/Documents/legislacao/html/L6022001.HTML
http://www.legislacaocompilada.com.br/santamaria/Arquivo/Documents/legislacao/html/L6022001.HTML
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III - contribuição dos pensionistas no percentual de 14,00% (quatorze por cento) sobre a parcela que
exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que
trata o Art. 201 da Constituição Federal.

IV – contribuições dos Poderes, Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais de Santa Maria de Jetibá,
no percentual de 16,20% (dezesseis virgula vinte por cento), calculados sobre o valor bruto dos
vencimentos e vantagens pessoais permanentes dos Servidores Públicos Municipais Efetivos.

Quanto aos valores dos aportes para cobertura do déficit atuarial os mesmos foram
devidamente calculados em atendimento a Portaria nº 464 de 19/11/2018, conforme abaixo:

Opção A - SEM A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE DÉFICIT ATUARIAL (LDA)
- A cobertura do deficit técnico total pode ser feito por intermédio de aportes anuais, no valor
de R$ 7.612.558,38 pelo prazo de 35 anos.

Opção B - COM A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE DÉFICIT ATUARIAL (LDA),
CALCULADO PELA DURAÇÃO DO PASSIVO (DP)
- B.1. A cobertura do deficit técnico total pode ser feito por intermédio de aportes anuais
fixos, no valor de R$ 5.782.900,18 pelo prazo de 35 anos.
-B.2. A cobertura do deficit técnico total pode ser feito por intermédio de aportes anuais
variáveis pelo prazo de 35 anos.

Opção C - COM A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE DÉFICIT ATUARIAL (LDA),
CALCULADO PELA SOBREVIDA MÉDIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
(SVM)
- A cobertura do deficit técnico total pode ser feito por intermédio de aportes anuais, no valor
de R$ 6.464.428,60 pelo prazo de 23 anos, somados a aportes anuais de 744.569,12 pelo
prazo de 24 anos.

Vale ressaltar, conforme consta nas peças do cálculo atuarial apresentou uma variação
patrimonial de 36,94% para 38,30 %

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

Hilário Roepke, Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de 2019,

com base nos anexos, relatórios e demais peças retiradas do sistema contábil.

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 ressalvas.

http://www.legislacaocompilada.com.br/santamaria/Arquivo/Documents/legislacao/html/L6022001.HTML
http://www.legislacaocompilada.com.br/santamaria/Arquivo/Documents/legislacao/html/L6022001.HTML
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2.1 Ressalvas:

As ressalvas são decorrentes das constatações e inconformidades apresentadas no item

1.2 e 1.3 acima.

Com a finalidade de sanar as ressalvas, solicitamos que o gestor apresente um Plano de

Ação até a data máxima de 31/07/2020, contando com metas e prazos de atendimento.

Santa Maria de Jetibá, 08 de junho de 2020.

SEBASTIÃO LUIS SILLER

Controlador Geral Interno
Decreto nº 278/2019
CRC-ES 007195/O
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