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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO 

SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO1 
 

 
Emitente: Controladoria Geral Interna 

Entidade: Prefeitura do Município de Santa Maria de Jetibá 

Gestor responsável: Hilário Roepke 

Exercício: 2020 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. Introdução 

 

Observando o que dispõe o artigo 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. 

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise com 

previsão no PAAI/20 - Decreto nº 370/2020, 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 governamental de conformidade, porém não houve tempo hábil 

para a realização do procedimento sugerido, sendo assim adotada uma verificação mais 

singela. 

 

 

 
 

1 

Artigos 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigos 135, §4º, 137, IV e 142 do RITCEES (aprovado pela 
Resolução TC- 
261/2013 
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Código 

Objeto/ 

Ponto de 

controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 
Base legal 

 

Procedimento 

Universo do 

Ponto de 

Controle 

Amostra 

Selecionada 

1.1.2 
Despesa - 

realização 

sem prévio 

empenho  

Processos nº 

10.328/19 e 

10.329/19, 

referente a análise 

do PAAI/2019 

Lei 4.320/1964, 

art. 60. 

Avaliar se foram 

realizadas despesas 

sem emissão de 

prévio empenho. 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2020, contudo 

restam pendências 

na análise de 2019 

referente aos 

Processos nº 

10.328/19 e 

10.329/19. 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2020, contudo 

restam pendências 

na análise de 

2019 referente aos 

Processos nº 

10.328/19 e 

10.329/19. 

1.2.1 
Registro por 

competência 

- despesas 

previdenciár

ias patronais 

Processo nº 

1.737/19, referente 

a análise do 

PAAI/2019 

CF/88, art. 40 

LRF, art. 69 

Lei 9.717/1998, 

art. 1º 

Lei 8.212/1991 

Lei Local 

Regime de 

Competência 

Verificar se foram 

realizados os 

registros contábeis 

orçamentários e 

patrimoniais, das 

despesas com 

obrigações 

previdenciárias, 

decorrentes dos 

encargos patronais 

da entidade 

referentes às 

alíquotas normais e 

suplementares, 

observando o 

regime de 

competência. 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2020, contudo 

restam pendências 

na análise de 2019 

referente ao 

Processo nº 

1.737/19. 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2020, contudo 

restam pendências 

na análise de 

2019 referente ao 

Processo nº 

1.737/19. 

1.2.2 
Pagamento 

das 

obrigações 

previdenciár

ias - parte 

patronal 

Relação de 

pagamento 

efetuados referente 

ao período de 

janeiro a 

Dezembro de 2020 

• CF/88, art. 
40. 

• LRF, art. 69. 
• Lei 

9.717/1998, 

art. 1º. 
• Lei 

8.212/1991 
• Lei Local 
Regime de 

competência 

Verificar se houve 

o pagamento 

tempestivo das 

contribuições 

previdenciárias 

decorrentes dos 

encargos patronais 

da entidade, 

referentes às 

alíquotas normais e 

suplementares. 

Relação de 

pagamento 

efetuados referente 

ao período de 

janeiro a 

Dezembro de 2020 

- Processo nº 

009444/2020 

Relação de 

pagamento 

efetuados 

referente ao 

período de janeiro 

a Dezembro de 

2020 

- Processo nº 

009444/2020 

1.2.3 
Registro por 

competência 

- multas e 

juros por 

atraso de 

pagamento 

Relação de 

pagamento 

efetuados referente 

ao período de 

janeiro a 

Dezembro de 2020 

CF/88, art. 40. 

LRF, art. 69. 

Lei 9.717/1998, 

art. 1º. 

Lei 8.212/1991 

Lei Local 

Regime de 

competência 

Verificar se houve 

o registro por 

competência das 

despesas 

orçamentárias e das 

Variações 

Patrimoniais 

Diminutivas (VPD) 

com multa e juros 

Relação de 

pagamento 

efetuados referente 

ao período de 

janeiro a 

Dezembro de 2020. 

 - Houve atraso de 

recolhimento, mas 

devidamente 

Relação de 

pagamento 

efetuados 

referente ao 

período de janeiro 

a Dezembro de 

2020. 

- Houve atraso de 

recolhimento, mas 
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decorrentes do 

atraso no 

pagamento das 

obrigações 

previdenciárias. 

recolhidos os juros 

e cooreções através 

do processo nº 

009444/2020 

devidamente 

recolhidos os 

juros e cooreções 

através do 

processo nº 

009444/2020 

1.2.4 
Retenção/Re

pass e das  

contribuiçõe

s 

previdenciári

as- parte 

servidor 

Relação de 

pagamento 

efetuados referente 

ao período de 

janeiro a 

Dezembro de 2020 

• CF/88, art. 
40. 

• LRF, art. 69. 
• Lei 

9717/1998 

art. 1º. 
• Lei 

8.212/1991 
Lei Local 

Verificar se houve 

a retenção das 

contribuições 

previdenciárias dos 

servidores e o seu 

respectivo repasse 

tempestivo ao 

regime de 

previdência. 

Relação de 

pagamento 

efetuados referente 

ao período de 

janeiro a 

Dezembro de 2020 

- Processo nº 

009444/2020 

Relação de 

pagamento 

efetuados 

referente ao 

período de janeiro 

a Dezembro de 

2020 

- Processo nº 

009444/2020 

1.3.1. Bens em 

estoque, 

móveis, 

imóveis e 

intangíveis – 

registro 

contábil 

compatibilida

de com 

inventário. 

Relatórios de 

Patrimônio, 

Almoxarifado, 

BALPAT, 

BALVER e termo 

de guarda de bens. 

Processo nº 

001221/2021 

CRFB/88, art. 

37, caput c/c 

Lei 4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 

demonstrações 

contábeis 

evidenciam a 

integralidade dos 

bens em estoque, 

móveis, imóveis e 

intangíveis em 

compatibilidade 

com os inventários 

anuais, bem como, 

as variações 

decorrentes de 

depreciação, 

amortização ou 

exaustão, e as 

devidas 

reavaliações. 

Almoxarifado 

estoque em 

31/12/20: R$ 0 

3.838.805,15 e 

patrimônio saldo 

em 31/12/20: R$ 

188.969.350,34 - 

depreciação R$ 

8.055.861,74  = 

180.913.348,86, 

referente a bens 

móveis, imóveis e 

intangíveis.  

Almoxarifado 

estoque em 

31/12/20: R$ 0 

3.838.805,15 e 

patrimônio saldo 

em 31/12/20: R$ 

188.969.350,34 - 

depreciação R$ 

8.055.861,74  = 

180.913.348,86, 

referente a bens 

móveis, imóveis e 

intangíveis. 

1.3.2. Bens móveis, 

imóveis e 

intangíveis – 

Registro e 

controle 

Relatórios de 

Patrimônio, 

Almoxarifado, 

BALPAT, 

BALVER e termo 

de guarda de bens. 

Processo nº 

001221/2021 

Lei 4.320/1964, 

art. 94. 

Avaliar se os 

registros analíticos 

de bens de caráter 

permanente estão 

sendo realizados 

contendo 

informações 

necessárias e 

suficientes para sua 

caracterização e se 

existe a indicação, 

na estrutura 

administrativa do 

órgão, de agente(s) 

responsável(is) por 

sua guarda e 

administração. 

Almoxarifado 

estoque em 

31/12/20: R$ 0 

3.838.805,15 e 

patrimônio saldo 

em 31/12/20: R$ 

188.969.350,34 - 

depreciação R$ 

8.055.861,74  = 

180.913.348,86, 

referente a bens 

móveis, imóveis e 

intangíveis.  

Almoxarifado 

estoque em 

31/12/20: R$ 0 

3.838.805,15 e 

patrimônio saldo 

em 31/12/20: R$ 

188.969.350,34 - 

depreciação R$ 

8.055.861,74  = 

180.913.348,86, 

referente a bens 

móveis, imóveis e 

intangíveis. 

1.3.3. Disponibilida Balanço LC 101/2000, Avaliar se as Balanço Balanço 
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des 

financeiras – 

depósito e 

aplicação 

Patrimonial, , 

Extratos bancários,  

Balancetes de 

Verificação e 

Fluxo de Caixa 

contábil de 

dezembro de 2020. 

Processo nº 

001206/2021. 

art. 43 c/c § 3º, 

do artigo 164 

da CRFB/88. 

disponibilidades 

financeiras foram 

depositadas em 

instituições 

financeiras oficiais. 

Patrimonial, 

Extratos bancários,  

Balancetes de 

Verificação e 

Fluxo de Caixa 

contábil de 

dezembro de 2020, 

Valor Extratos 

bancários R$ 

22.532.122,93 

Patrimonial, 

Extratos 

bancários,  

Balancetes de 

Verificação e 

Fluxo de Caixa 

contábil de 

dezembro de 

2020, Valor 

Extratos 

bancários R$ 

22.532.122,93 

1.3.4 Disponibilida

des 

financeiras - 

depósito e 

aplicação 

Balanço 

Patrimonial,  

Extratos bancários,  

Balancetes de 

Verificação e 

Fluxo de Caixa 

contábil de 

dezembro de 2020. 

Processo 

nº001206/2021. 

Lei 4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 

demonstrações 

contábeis 

evidenciam a 

integralidade dos 

valores depositados 

em contas 

correntes e 

aplicações 

financeiras 

confrontando os 

valores registrados 

com os extratos 

bancários no final 

do exercício. 

Balanço 

Patrimonial, 

Extratos bancários,  

Balancetes de 

Verificação e 

Fluxo de Caixa 

contábil de 

dezembro de 2020, 

Valor Extratos 

bancários R$ 

22.532.122,93 

Balanço 

Patrimonial, 

Extratos 

bancários,  

Balancetes de 

Verificação e 

Fluxo de Caixa 

contábil de 

dezembro de 

2020, Valor 

Extratos 

bancários R$ 

22.532.122,93 

1.3.5 Dívida ativa 

e demais 

créditos 

tributários – 
Conciliaçã
o do 
demonstrat
ivo com as 
demonstraç
ões 
contábeis 

Processo nº 

000435/2020. 
Lei 4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 

demonstrações 

contábeisevidencia

m a integralidade 

dos valores 

inscritos em dívida 

ativa tributária e 

não tributária. 

Houve inscrição de 

dívida ativa 

tributária e não 

tributária nas peças 

contábeis de 2020. 

Anexo XIV - 

Balanço 

Patrimonial. 

Total: R$ 

2.418.433,76 

Não tributária: R$ 

1.016.154,12. 

Tributária: 

R$ 1.402.279,64. 

 

Houve inscrição 

de dívida ativa 

tributária e não 

tributária nas 

peças contábeis 

de 2020. 

Anexo XIV - 

Balanço 

Patrimonial. 

Total: R$ 

2.418.433,76 

Não tributária: R$ 

1.016.154,12. 

Tributária: 

R$ 1.402.279,64. 

 

 

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 

Os dados 

informados objeto 

deste ponto de 

controle, 

encontram-se 

devidamente 

alinhados com os 

Os dados 

informados objeto 

deste ponto de 

controle, 

encontram-se 

devidamente 

alinhados com os 
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ente da federação. critérios de 

cobrança dos 

débitos inscritos 

em divida ativa 

tributária e não 

tributária, 

estabelecidos pelas 

legislações 

vigentes, 

devidamente 

procedidas pelo 

setor tributário 

critérios de 

cobrança dos 

débitos inscritos 

em divida ativa 

tributária e não 

tributária, 

estabelecidos 

pelas legislações 

vigentes, 

devidamente 

procedidas pelo 

setor tributário 

2.2.28 Pagamento 

de passivos - 

ordem 

cronológica 

das 

exigibilidades 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2021, contudo 

restam pendências 

na análise de 2019 

referente aos 

Processos nº 

887/19 e nº 

13.917/17 

Lei 8.666/1993, 

arts. 5º e 92, c/c 

CRFB/88, art. 

37. 

Avaliar se os 

passivos estão 

sendo pagos em 

ordem cronológica 

de suas 

exigibilidades. 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2021, contudo 

restam pendências 

na análise de 2019 

referente aos 

Processos nº 

887/19 e nº 

13.917/17. 

Não foram 

realizadas novas 

análises no PAAI 

/2021, contudo 

restam pendências 

na análise de 

2019 referente aos 

Processos nº 

887/19 e nº 

13.917/17. 

2.2.29 Déficit 

orçamentário 

- medidas de 

contenção 

Processo nº 

1.208/2021, Metas 

Anuais LDO 2020, 

Balancetes de 

Despesa e Receita. 

LC 101/2000, 

art. 9º. 

Avaliar se foram 

expedidos atos de 

limitação de 

empenho e 

movimentação 

financeira, nos 

casos e condições 

estabelecidas em 

lei, com vista à 

contenção de 

déficit 

orçamentário e 

financeiro. 

Metas Anuais LDO 

2020, Balancetes 

de Despesa e 

Receita. 

Metas Anuais 

LDO 2020, 

Balancetes de 

Despesa e 

Receita. 

2.3.2. Dívida 

pública – 

precatórios – 

pagamento 

Processos nº 

008875/2019 e 

000605/2021, 

Lista de Empenhos 

2020, e BALVER 

2020. 

CRFB/88, art. 

100 c/c Lei 

4.320/64, art. 

67. 

Avaliar se os 

precatórios 

judiciais estão 

sendo objeto de 

pagamento, 

obedecidas as 

regras de liquidez 

estabelecidas na 

CRFB/88. 

Processos nº 

008875/2019 e 

000605/2021, Lista 

de Empenhos 

2020, e BALVER 

2020 , Precatórios 

do Município: R$ 

69.457,76, pago 

devidamente 

atualizado no valor 

de R$ 80.659,51. 

Da mesma forma 

foram efetuados os 

pagamentos das 

pensões de 

NOV/2020  a 

Processos nº 

008875/2019 e 

000605/2021, 

Lista de 

Empenhos 2020, 

e BALVER 2020 

, Precatórios do 

Município: R$ 

69.457,76, pago 

devidamente 

atualizado no 

valor de R$ 

80.659,51. Da 

mesma forma 

foram efetuados 

os pagamentos 
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FEV/2021 e 

inclusão na folha 

até completar 70 

anos de idade - 

Valor de 30% do 

salário mínimo do 

País. 

das pensões de 

NOV/2020  a 

FEV/2021 e 

inclusão na folha 

até completar 70 

anos de idade - 

Valor de 30% do 

salário mínimo do 

País. 

2.5.2 Base de 

Calculo de 

Contribuições 

- RPPS 

Lei Municipal 

602/2001 e 

alterações 

CF/88, art. 40. 

LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 

art. 1º. 

Verificar a 

existência de uma 

base de 

contribuição 

regulamentada no 

ente e se 

contribuições 

previdenciárias 

estão sendo 

calculadas e retidas 

respeitando essa 

base  

 

Lei Municipal nº 

602/2001 e 

alterações 

Processo nº 

000465/2021 

Lei Municipal nº 

602/2001 e 

alterações 

Processo nº 

000465/2021 

2.5.4 Alíquota de 

contribuição - 

Recolhimento 

Lei Municipal  

Lei 2302/2019. 

CF/88, art. 40. 

LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998, 

arts. 1º e 3º. 

Verificar se os 

descontos 

previdenciários e 

as contribuições 

patronais estão 

obedecendo as 

alíquotas de 

contribuição 

estabelecidas 

conforme a 

legislação. 

Folha de 

pagamento de 

Janeiro, fevereiro, 

Março, abril e 

Dezembro de 2020 

da Prefeitura 

Municipal e do 

Fundo Municipal 

de Saúde. Processo 

nº 000465/2021 e 

000604/2021 

Folha de 

pagamento de 

Janeiro, fevereiro, 

Março, abril e 

Dezembro de 

2020 da Prefeitura 

Municipal e do 

Fundo Municipal 

de Saúde. 

Processo nº 

000465/2021 e 

000604/2021 

2.5.5 Guia de 

recolhiment

o de 

contribuiçõe

s 

previdenciár

ias 

Processos nº 

14.384/18, nº 

14.371/18 e 

000465/2021 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 

69. Lei 

9717/1998 

art. 1º. 

Verificar a 

existência de 

emissão de guia de 

recolhimento das 

contribuições 

previdenciárias 

devidas ao RPPS, 

nas unidades 

gestoras. 

Pagamentos de 

contribuições 

2020. 

Processo nº 

1.362/19 

recomendando 

que fosse 

providenciado a 

adoção de guia de 

contribuição 

previdenciária ao 

RPPS e Processos 

nº 14.384/18 e nº 

14.371/18. 

Solucionado, 

conforme modelo 

de guia - Processo 

nº 000465/2021 

2.5.7. 
Servidores 

Processo nº  nº 

2.497/2019. 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 

Verificar se o 

RPPS é 

Processo nº  

2.497/2019. 

Processo nº  

2.497/2019. 
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cedidos 69. Lei 

9717/1998 
art. 1º. 

ON MPS-SPS 

02/2009, art. 

32, I, II e III. 

cientificado 

formalmente ou é 

parte do 

contrato/termo de 

cessão de 

servidores. 

- Manifestação da 

Secretaria de 

Administração que 

informa quanto a 

cessão de 

servidores, a partir 

deste exercício 

- Manifestação da 

Secretaria de 

Administração 

que informa 

quanto a cessão 

de servidores, a 

partir deste 

exercício 

2.5.22 Contabilizaçã

o da 

amortização 

do déficit 

atuarial 

Processo nº 

2323/2021 

MCASP e 

Portaria MPS 

403/2008 

Verificar se houve 

a correta 

contabilização dos 

repasses das 

amortizações dos 

déficits do RPPS 

pela Unidade 

Gestora devedora, 

bem como do 

reconhecimento da 

receita pelo RPPS 

em conta específica 

do plano de contas. 

Consta que 

essa referida 

obrigação foi 

cumprida, com 

base nas 

informações 

contidas nos 

balancetes das 

receitas do Fundo 

Municipal de 

Saúde, Prefeitura 

Municipal e o 

próprio RPPS e 

ainda nos 

Balancetes de 

Verificação - 

BALVER, das 

respectivas 

unidades 

administrativas 

referenciadas. 

 

Consta que 

essa referida 

obrigação foi 

cumprida, com 

base nas 

informações 

contidas nos 

balancetes das 

receitas do Fundo 

Municipal de 

Saúde, Prefeitura 

Municipal e o 

próprio RPPS e 

ainda nos 

Balancetes de 

Verificação - 

BALVER, das 

respectivas 

unidades 

administrativas 

referenciadas. 

 

2.5.26 Censo 

Atuarial 

Processo nº  

2.497/19. 

Lei Federal 

10.887/2004, 

art. 

3º. 

Portaria MPS 

403/2008, 

art.12. 

Verificar se o 

ente realiza censo 

atuarial de todos 

servidores ativos,  

com a atualização 

de todos os dados 

cadastrais 

necessários para 

manutenção de 

base de dados 

adequada. 

Processo  nº 

2.497/19. 

Processo nº 

2.497/19. 

2.5.37 Registro 

de 

Admissões 

Processo nº 

2.497/19 
CF/88, art. 71, 

III 

e IN TC nº 

38/2016 

Verificar se as 

admissões de 

servidores 

efetivos estão 

sendo 

encaminhadas ao 

TCE para fins de 

registro. 

Processo nº 

2.497/19, Todas as 

admissões sendo 

informadas ao 

TCEES. 

Processo nº 

2.497/19, Todas 

as admissões 

sendo informadas 

ao TCEES.. 

2.6.4. Pessoal – teto Relatórios de 

vencimentos e 

CRFB/88, art. 

37, inciso XI. 

Avaliar se o teto 

remuneratório dos 

Relatórios de 

vencimentos e 

Relatórios de 

vencimentos e 
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1.2. Constatações e proposições 
 

descontos da folha 

de pagamento do 

período de Janeiro 

a Agosto de 2020. 

servidores públicos 

vinculados ao 

órgão obedeceu o 

disposto no artigo 

37, inciso XI, da 

CRFB/88. 

descontos da folha 

de pagamento do 

período de Janeiro 

a Agosto de 2020, 

no valor total de 

R$ 29.791.692,74. 

descontos da 

folha de 

pagamento do 

período de Janeiro 

a Agosto de 2020, 

no valor total de 

R$ 

29.791.692,74. 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.1.2 O empenho realizado em  

08/02/2019 referente ao 

Processo nº 15.143/2018: 

Desarquivamento do Processo e 

instauração de 

Sindicância/procedimento 

administrativo disciplinar, para 

apurar as infrigências de 

despesa sem prévio empenho, 

bem como o pagamento por 

indenização e fora do rito 

normal 

Processo nº 010329/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 

como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.1.2 O empenho realizado em 

27/02/2019, referente ao 

Processo nº 15.512/2018: 

Realização de despesa sem 

prévio empenho e pagamento 

por indenização. 

Processo nº 010328/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 

como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.1.2 O empenho realizado em 

24/04/2019, referente ao 

Processo nº 3.514/2019: 

Processo nº 010328/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 
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Realização de despesa sem 

prévio empenho e pagamento 

por indenização.. 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 

como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.1.2 O empenho realizado em 

24/04/2019, referente ao 

Processo nº 2.066/2019: 

Realização de despesa sem 

prévio empenho e pagamento 

por indenização.. 

Processo nº 010328/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 

como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.1.2 O empenho realizado em 

24/04/2019, referente ao 

Processo nº 3.515/2019: 

Realização de despesa sem 

prévio empenho e pagamento 

por indenização.. 

Processo nº 010328/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 

como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.1.2 O empenho realizado em 

26/04/2019, referente ao 

Processo nº 2.065/2019: 

Realização de despesa sem 

prévio empenho e pagamento 

Processo nº 010328/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 



 

 Página 10 de 
14 

por indenização.. como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.1.2 O empenho realizado em 

24/04/2019, referente ao 

Processo nº 3.516/2019: 

Realização de despesa sem 

prévio empenho e pagamento 

por indenização.. 

Processo nº 010328/19 

para apresentar 

justificativas. 

A Secretaria de Interior 

desarquivou o processo 

encaminhando para apuração 

da responsabilidade de quem 

lhe deu causa, de acordo 

como artigo 59 da Lei 

8666/93 e suas alterações - 

Decreto Municipal nº 

786/2019. 

- de 2020 até a presente data o 

processo encontra-se no PAD 

- Comissão Processante 

Disciplinar, sem finalização 

até o momento.  

 - Em monitoramento. 

1.2.1 Contas contábeis com saldo que 

não zeram.  

Processo nº 1.737/19 

indicando 

levantamento do saldo 

contábil através de 

comissão para este fim. 

Processo não respondido pela 

Secretaria de Fazenda. 

1.2.1 Apresentação de divergência 

nos dados do RH com os 

lançamentos contábeis 

efetuados. 

Processo nº 1737/19 

indicando 

levantamento do saldo 

contábil através de 

comissão para este fim. 

Processo não respondido pela 

Secretaria de Fazenda. 

1.2.1 Divergência entre a folha de 

pagamento e o SEFIP. 

Processo nº 1737/19 

indicando 

levantamento do saldo 

contábil através de 

comissão para este fim. 

Processo não respondido pela 

Secretaria de Fazenda. 

1.2.1 Divergência entre os valores 

liquidados e baixados em 

determinadas contas contábeis. 

Processo nº 1737/19 

indicando 

levantamento do saldo 

contábil através de 

comissão para este fim. 

Processo não respondido pela 

Secretaria de Fazenda. 

1.2.4 A retenção previdenciária não Processo nº 1.362/19 Processo retornou a Secretaria 
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ocorreu sobre a base de cálculo 

devida nos servidores 53099 e 

052269. 

recomendando que 

fosse indicado a 

anomalia que causou a 

não retenção devida. 

de Fazenda para providências. 

- Em Monitoramento 

1.2.4 Rubricas referentes a média de 

horas extras para 13º estar 

computando junto ao salário 

mensal para fins de retenção, 

não se somando a rubrica 13º 

que possui retenção separada. 

Processo nº 1.362/19 

recomendando que 

fosse implementado a 

somatória de médias a 

rubrica que fazem 

relação no momento da 

retenção 

previdenciária. 

Processo retornou a Secretaria 

de Fazenda para providências. 

- Em Monitoramento 

1.2.4 Recolhimento a menor no Joia 

devido ao IPS. 

Processo nº 1.362/19  Processo retornou a Secretaria 

de Fazenda para providências. 

- Em Monitoramento 

1.3.1 Divergência nos saldos 

contábeis - BALPAT, 

BALVER  

Processo nº 

001221/2021 

Tabela 10, Tabela 12 e Tabela 

14 - Saldos do Inventário 

Fisico Divergentes  com os 

valores registrados na 

Contabilidade. Conforme 

manifestação, fls. 079/081, os 

ajustes serão sanados em 

2021. 

Foi ainda verificado no 

BALPAT uma diferença de 

R$ 3.479,64 referente ao 

Patrímônio Liquido de de 

2019 - R$ 163.215.422.34 e 

de R$ 163.218.901,98, 

lançado no exercício atual 

como SUPERAVITS OU 

DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES. 

- Em Monitoramento 

1.3.2 Divergência nos saldos 

contábeis - BALPAT , 

BALVER  

Processo nº 

001221/2021 

Tabela 10, Tabela 12 e Tabela 

14 - Saldos do Inventário 

Fisico Divergentes  com os 

valores registrados na 

Contabilidade. Conforme 

manifestação, fls. 079/081, os 

ajustes serão sanados em 

2021. 

Foi ainda verificado no 

BALPAT uma diferença de 

R$ 3.479,64 referente ao 

Patrímônio Liquido de de 

2019 - R$ 163.215.422.34 e 
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de R$ 163.218.901,98, 

lançado no exercício atual 

como SUPERAVITS OU 

DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES. 

- Em Monitoramento 

1.3.4 Divergência na Conta Poupança 

647.022-2, agência 3619 no 

valor de R$ 149,50. 

Inserir em notas 

explicativas do ano de 

2020 e proceder o 

estorno da conta 

contábil conforme 

valor do extrato 

bancário. 

Em monitoramento 

2.2.28 Evidência de não observação da 

ordem cronológica de 

pagamentos. 

Processo nº 887/2019 

solicitando documentos 

que pudessem subsidiar 

a exceção a ordem 

cronológica. 

Processo não respondido pela 

Secretaria de Fazenda, o qual 

encontra-se na mesma desde 

22/01/19. Contudo fora 

informado através do 

Processo nº 13.917/17 que 

houve a publicação da IN 

002/2020 e que as exceções 

estariam sendo devidamente 

justificadas e publicadas. 

Monitoramento PAAI/21. 

2.5.4 Divergencia na  aplicabilidade 

da alíquota da contribuição 

patronal de 16,20 % nos meses 

de março e abril maio a 

novembro de 2020, aplicando a 

aliquota de 15,90 % 

 

Processo nº 

000604/2021. 

recomendando para a 

Secretaria de 

Administração para 

apresentação das 

justificativas, junto ao 

setor competente, 

quanto ao ocorrido no 

referido mês, bem 

como seja verificado e 

apresentado a 

aplicabilidade da 

alíquota de 16.,20 % 

nos meses de maio a 

novembro de 2020. 

 

Em monitoramento. 

Aguardando recolhimento por 

parte do ente da diferença 

recolhida a menor no mês 

03/2020. 

2.5.5 Há guia de contribuição 

previdenciária. 

Processo nº 1.362/19 

recomendando que 

fosse providenciado a 

adoção de guia de 

contribuição 

previdenciária ao RPPS 

Processo nº 1.362/19 

recomendando que fosse 

providenciado a adoção de 

guia de contribuição 

previdenciária ao RPPS e 

Processos nº 14.384/18 e nº 
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2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

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

Hilário Roepke relativa ao exercício de 2020. 

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. 

 

 

e Processos nº 

14.384/18 e nº 

14.371/18. 

Solucionado, conforme 

modelo de guia - 

Processo nº 

000465/2021 

14.371/18. Solucionado, 

conforme modelo de guia - 

Processo nº 000465/2021 

2.5.7 O RPPS não é cientificado 

formalmente da cessão de 

servidores. 

Processo nº 2.682/2019 

recomendando a 

cientificação formal ou 

ser parte do contrato de 

cessão, bem como à 

inclusão de cláusula 

sobre o recolhimento 

das contribuições 

previdenciárias. 

Solucionado, conforme 

despacho proferido no 

processo nº 2497/2019 

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 

2.5.37 Não foram concluídos o envio 

de todas as admissões de 

servidores até o presente 

momento, especialmente de 

exercícios anteriores. 

Processo nº 3.098/2019 Solucionado, conforme 

despacho proferido no 

processo nº 2497/2019 
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2.1 Ressalvas: 

 

As ressalvas são decorrentes das constatações e inconformidades apresentadas 

no item 1.2 acima. 

Com a finalidade de sanar as ressalvas, solicitamos que a Prefeitura Municipal de 

Santa Maria de Jetibá apresente através de seu gestor um Plano de Ação até a data 

máxima de 31/07/2021, contando com metas e prazos de atendimento. 

 

Santa Maria de Jetibá, 25 de março de 2021. 
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