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MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - MUNICÍPIO 

 

 

EMITENTE: Controladoria Geral do Município – CGM – Órgão Central do 

Sistema de Controle Interno 

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha (Poder Executivo 

Municipal) 

GESTOR RESPONSÁVEL: Lucélia Pim Ferreira da Fonseca 

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. 

 

 
 

item 

 

PONTO DE CONTROLE 

 

BASE 
LEGAL 

 
 

PROCEDIMENTO 

 
 

UNIVERSO DO PONTO 
DE CONTROLE 

 

AMOSTRA 
SELECIONADA 

 

 
1 

 
Transferência de 
recursos orçamentários 
ao Poder Legislativo. 

 
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 

 
 

R$ 3.566.719,44 

 
 

Processos 
Administrativos 

0028/2019 
2618/2019 
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transferidos  pelo Poder 
Executivo  até  o  dia  20  de 
cada mês, em 
duodécimos. 
 
 

 
2 

 
Educação - aplicação 
mínima 
 

 
CRFB/88,    
art. 
212,        
Lei        nº 
9.394/199
6 (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. 
 

 
 

R$ 13.557.195,02 
 

(25,05%) 

 
 

R$ 13.557.195,02 
 

(25,05%) 

 
3 

 
Saúde - aplicação 
mínima 

 
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. 
 
 

 
 

R$ 14.996,656,10 
 

(28,87) 

 
 

R$ 14.996,656,10 
(28,87) 

 
4 

 
Despesas com pessoal -    
limite 

 
LC         
101/2000, 
arts. 19 e 
20. 

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

 
R$ 46.801.217,60 

 
(52,99%) 

 
R$ 46.801.217,60 

 
(52,99%) 

 
5 

 
Transferências para      o    
Poder Legislativo 
Municipal 

 
CRFB/88, 
art. 29- 
A, § 2º. 

 
Avaliar se os repasses ao 
Poder Legislativo 
Municipal   obedeceram os  
dispositivos  contidos  no  § 

 
 

R$ 3.566.719,44 
 

 
Processos 

Administrativos 
0028/2019 
2618/2019 
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2o do artigo 29-A da 
CRFB/88. 
 
 

 
0103/2019 
(Câmara) 

 
6 

 
Operação          de 
crédito              por 
antecipação      de 
receita orçamentária 
limite 

 
Resolução  
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 10 

 
Avaliar se houve 
contratação   de operações 
de        crédito        por 
antecipação             de 
receita orçamentária 
no         exercício. Existindo, 
verificar    se    o    saldo 
devedor  das  operações 
de  crédito por 
antecipação       de 
receita orçamentária  não 
excedeu  o  limite de  7% 
(sete  por  cento)  da  
receita corrente líquida. 
 
 
 

 
 
No exercício 
financeiro de 2019, 
não houve operação 
de crédito por 
antecipação de 
receita orçamentária 
– ARO. 

 
 
No exercício 
financeiro de 2019, 
não houve operação 
de crédito por 
antecipação de 
receita orçamentária 
– ARO. 

 
7 

 
LDO - limitação de 
empenho. 

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

 
Avaliar se a LDO  aprovada  
para o exercício   continha 
dispositivo estabelecendo 
critérios  e  forma  de 
limitação    de    empenho, 
a    ser efetivada   nas   
hipóteses   previstas na 
alínea b do inciso II do 
artigo 4º, no  art.  9º e   no 
inciso  II  do  §  1o  do art. 
31, todos da LRF. 
 

 
 
 
Art. 25 e 43 da Lei 
Municipal de nº. 2.746 
de 24/06/2018 

 
 
 
Art. 25 e 43 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 
04/06/2018 

 
8 

 
LDO - condições para 
transferências de 
recursos              a 
entidades privadas. 

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

 
Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício 
continha       dispositivo 
estabelecendo    condições 
e exigências para 
transferências  de recursos   
a   entidades   públicas   e 
privadas. 
 
 

 
Art. 33 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 04/06/2018 
 

 

 
Art. 33 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 
04/06/2018 

9 Operação          de 
crédito              por 
antecipação      de 
receita orçamentária 
limite 

Resolução  
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 10 

Avaliar se houve 
contratação   de operações 
de        crédito        por 
antecipação             de 
receita orçamentária 
no         exercício. Existindo, 
verificar    se    o    saldo 
devedor  das  operações 
de  crédito por 
antecipação       de 
receita orçamentária  não 
excedeu  o  limite de  7% 
(sete  por  cento)  da  

No exercício 
financeiro de 2019, 
não houve operação 
de crédito por 
antecipação de 
receita orçamentária 
– ARO. 

No exercício 
financeiro de 2019, 
não houve operação 
de crédito por 
antecipação de 
receita orçamentária 
– ARO. 
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receita corrente líquida. 
 

 
11 

 
LOA - reserva de 
contingência 

 
LC  
101/2000,  
art. 
5º, inciso 
III. 

 
Avaliar se a LOA aprovada 
para o exercício 
contemplou      dotação 
orçamentária para 
reserva     de contingência, 
com      forma      de 
utilização   e  montante 
definidos  e compatíveis 
com a LDO. 
 

 
Art. 28 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 04/06/2018, 
e art. 4º e Anexos da 
Lei nº. 2.781, de 
20/12/18 

Art. 28 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 
04/06/2018, e art. 4º 
e Anexos da Lei nº. 
2.781, de 20/12/18 

 

1.1.2 PONTOS DE CONTROLE DA TABELA REFERENCIAL 1, 

CONSTANTES DO ANEXO III DA IN TC Nº 43/2017, NÃO SELECIONADOS 

PARA AVALIAÇÃO  

 

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de auditoria 

ou de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial 1 do Anexo 

III da IN TC nº 43/2017, pelo TCEES, apenas os pontos que estão elencados na 

tabela de que trata o item 1.1 deste Relatório, foram selecionados pela 

Controladoria Geral do Município para análise. 

 

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Controladoria 

Geral do Município no ano de 2019. 

 

1.2 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

 

1.2.1 DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E 

FISCAL (DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS) 

 

1.2.3.1 A Constituição Federal dispõe que os Municípios devem aplicar 25 (vinte 

e cinco) por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, na manutenção 

e desenvolvimento do ensino. Com isso, pode-se afirmar que é dever do Chefe 

do Poder Executivo aplicar anualmente, nunca menos que o percentual de 25% 

da receita, na manutenção e desenvolvimento do ensino educacional nos 

sentidos prioritários de atuação. O ensino básico municipal corresponde a 

Educação Infantil e Fundamental. 
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Nesse sentido, a Constituição em seus arts. 156, 158, e 159, determina que 15 

(quinze) por cento dos impostos arrecadados pelo município, devem ser 

destinados às ações e serviços de Saúde pública.  

 

Vale ressaltar, que pode ser além do mínimo, porém nunca inferior ao percentual 

mínimo. Atendendo o que dispõem as Diretrizes da Resolução do CNS 

(Conselho Nacional de Saúde). O setor da saúde é uns dos mais importantes e 

cobrados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 

04/05/2000), já que se trata dos direitos sociais dos cidadãos. Esta lei exige dos 

gestores a maior eficiência nesta área, devendo sempre exercer ações positivas 

onde não pode haver nenhum tipo de desvio para outras áreas destes recursos 

destinado a Saúde Pública e também não pode sofrer maiores restrições pelo 

Poder Público. O Município mesmo estando com seu orçamento comprometido 

não pode deixar de aplicar o percentual destinado a Saúde Pública, visto isso 

que derivam de medidas Constitucionais. 

 

Todo o orçamento destinado à educação e saúde deve constar no Plano 

Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA, como unidades orçamentárias específicas aos programas 

vinculados ás ações e serviços de educação e saúde.  

 

O Fundo Municipal de Educação e de Saúde devem ter conta própria e todos os 

recursos próprios do Município destinado a estes Fundos devem ser repassados 

pela tesouraria municipal, porquanto a despesa só se materializa quando o 

Fundo, de fato, realiza suas despesas. Os pagamentos através dessas contas 

deverão ser devidamente identificados. 

 

Com base nos relatórios demonstrativos das receitas e despesas com ações de 

Manutenção Desenvolvimento do Ensino – MDE e Demonstrativo das Receitas 

e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, pode-se observar que 

houve os repasses conforme exigível na Constituição Federal e previsto na Lei 

de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. 
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1.2.3.2 DA GESTÃO FISCAL 

Em relação à gestão fiscal, desde o exercício de 2019 a Secretaria Municipal de 

Finanças designou os servidores do Departamento de Receita e Fiscalização, 

para fazerem o acompanhamento e cobrança de dívida ativa, com isso adotou-

se novo formato de fiscalização, com foco nos contribuintes inadimplentes.  

 

A Secretaria Municipal de Finanças através de análises de relatórios identificou 

os devedores do município e com as informações emitiu 231 avisos de cobrança 

amigável e mantem a atualização dos cadastros imobiliários. Foram realizados 

196 novos cadastros de imóveis 

 

Esses procedimentos fiscais também tiveram o objetivo de reduzir ao máximo os 

lançamentos contendo vícios formais, bem como de impugnações, garantindo 

ao crédito a liquidez e certeza, para a efetiva cobrança administrativa. 

 

Quanto à arrecadação decorrente da dívida ativa municipal, arrecadou-se R$ 

704.136,90 (setecentos e quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa 

centavos), houve um incremento superior a 41,75% em relação ao ano anterior. 

 

1.2.3.4 – DA DÍVIDA FUNDADA 

 

Quanto à dívida fundada, no exercício de 2019, foi registrado o valor total de R$ 

19.400.131,56 (dezenove milhões, quatrocentos mil, cento e trinta e um reais e 

cinquenta e seis centavos), correspondendo 34,63% sobre a receita corrente 

líquida. 

 

1.2.3.5 - DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

O Município de São Gabriel da Palha possui regime próprio de previdência 

instituído pela Lei Municipal nº 1.324/2002.  

 

O cálculo atuarial é um método matemático que utiliza conceitos financeiros, 

econômicos e probabilísticos para determinar o montante de recursos e de 
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contribuições necessárias ao pagamento de despesas administrativas e 

benefícios futuros, como aposentadorias e pensões a serem concedidas, no 

presente e no futuro. 

 

As contribuições dos segurados e dos seus empregadores devem formar 

provisões técnicas e os benefícios previdenciários devem ser pagos com o 

rendimento financeiro e com a própria exaustão das provisões técnicas (Fundo 

Previdenciário). 

Desta forma, o cálculo atuarial é de suma importância para buscar proporcionar 

equilíbrio ao Instituto de Previdência para que as contribuições e os aportes 

sejam sempre suficientes para arcar com os pagamentos de despesas 

administrativas e benefícios dos segurados. 

 

1.2.3.6 DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

 

O Município repassou R$ 8.272.675,56 (oito milhões e duzentos e setenta e dois 

mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) referentes 

contribuições previdenciárias ao SGP-PREV assim distribuídas: Contribuição 

Patronal R$4.286.166,08 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e 

sessenta e seis reais e oito centavos), Contribuição Previdenciária do Servidor 

R$2.427.936,88 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e 

trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$1.588.572.60 (um milhão, 

quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta 

centavos), relativo aos Parcelamentos de Débitos Previdenciários. Como receita 

de contribuições previdenciárias devidas pelos inativos o SGP-PREV arrecadou 

R$ 105.864,70 (cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta 

centavos e de Compensação Financeira entre Regime Geral e Regime Próprio 

o SGP-PREV obteve receita de R$370.845,60 (trezentos e setenta mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Por parte do legislativo 

o SGP-PREV arrecadou R$239.355,23 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos). Totalizando o montante de R$ 

8.988.741,09 (oito milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e 

quarenta e um reais e nove centavos) de Receita de Contribuição Previdenciária.  
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No entanto o SGP-PREV teve despesa com benefícios previdenciários no 

montante de R$ 12.335.557,96.  

 

Desta forma conclui-se que a no que tange as contribuições previdenciárias a 

gestão financeira do RPPS apresentou desequilíbrio financeiro no montante de 

R$ 3.346.816,87. 

 
Quanto as contribuições para a amortização do déficit atuarial, no valor de 

R$4.477.929,16 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e mil, novecentos e 

vinte e nove reais e dezesseis centavos) previstos para o exercício de 2019, 

foram parceladas conforme Lei Municipal nº 2.872 de 17 de janeiro de 2020 e 

Termo de Parcelamento nº 198/2020; 

 

Diante da situação em que se encontra o RPPS, a Chefe do Poder Executivo 

juntamente com o SGP-PREV tomou as seguintes providências:   

Foi realizada a revisão da legislação previdenciária e sancionada a Lei nº 2.857, 

de 20 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional 

e de Governança do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de São Gabriel da Palha – SGP-PREV e das Unidades que o Integram; 

Em continuidade ao processo de revisão da legislação previdenciária, no 

exercício de 2019 o Município em conjunto com o SGP-PREV tomou as 

providências no sentido de encaminhar os projetos de Leis à Câmara Municipal, 

vindo se consolidar no início de 2020, conforme relação das leis, abaixo: 

- Lei Complementar nº 67, de 17 de janeiro de 2020, que Dispõe sobre tempo de 

contribuição e demais requisitos para aposentadoria dos servidores municipais, 

bem como cálculo de proventos, reajustes, regras de transição e pensões por 

morte; 

- Lei nº 2.873, de 17 de janeiro de 2020, Altera o Art. 3º, da Lei nº 2.624, de 25 

de outubro de 2016, que Institui o Plano de Custeio do Regime de Previdência 
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Social dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 

providências; 

Foi nomeada Comissão Especial conforme Portaria nº 3217 de 17 de outubro de 

2019, para efetuar o levantamento e avaliação dos terrenos do loteamento 

“Jovelino de Souza Valentim” que pertence ao patrimônio do Município de São 

Gabriel da Palha-ES, que após alienação os valores serão transferidos para o 

SGP-PREV, o Processo Administrativo nº 7560/2019, de 10 de outubro de 2019, 

que encontra-se em trâmite. 

  

2 - AUDITORIAS REALIZADAS  

 

A Controladoria Geral do Município realizou as seguintes auditorias no exercício 

de 2019: 

 

a) Auditoria nº 01 

Auditoria nos Processos referentes aos Termos de Fomentos, Termos de 

Cooperação e Convênios, realizados na Prefeitura Municipal de São Gabriel da 

Palha no exercício de 2018. (Processo Administrativo nº 3316/2019). 

Objetivo: Orientar de forma preventiva às Unidades Administrativas, com o 

objetivo de realizar os trabalhos de forma correta, evitando as possíveis 

inconsistências nos procedimentos referentes às transferências voluntárias 

repassadas as Organizações da Sociedade Civil, Entidades e Associações, 

tendo como os objetos a serem analisados decorrem de parcerias firmadas entre 

a Administração Pública, Entidades, Associações e OSCs, com base na Lei 

13.019/2014, de 31 de julho de 2014, suas alterações através da Lei nº 13.204, 

de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto Municipal nº 138, de 22 de março de 

2017. 

Metodologia: Os exames foram conduzidos de acordo com as Normas 

Brasileiras de Auditoria. A abrangência dos trabalhos de auditoria realizados 

consiste na análise dos fatos, Lei Municipal n° 2.316/13, Lei Municipal n° 

2.337/13, Lei Federal nº 13.019/2014, Instrução Normativa SCI n° 002/2012, 
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Instrução Normativa SCI N° 003/2012 – Versão II, Plano Anual de Auditoria 

Interna – PAAI – 2019, e demais leis pertinentes, incluindo-se as normas 

brasileiras de Auditoria Interna. 

 

Os procedimentos da auditoria utilizados foram verificar se: 

1) A Administração Pública divulga em seu sítio oficial a relação das parcerias 

celebradas e dos respectivos planos de trabalho, (federais, estaduais e 

municipais)? 

2 - As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) divulgam na internet a relação 

das parcerias celebradas com a Administração Pública? 

3 - Os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação dos Termos de 

Fomento e Colaboração foram avaliados e homologados pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, de acordo com o estabelecido pelo artigo 59 da Lei 

13.019/2014? 

4 - Os gestores emitiram os Pareceres Técnicos de análise de prestações de 

contas dos Termos de Colaboração e Fomento, de acordo com o estabelecido 

pelos artigos 66 e 67 da Lei 13.019/2014? 

 

 Base de Dados: Processos de prestações de contas das entidades, relatórios 

dos gestores e Comissão de Monitoramento e sítios eletrônicos.  

 

Resultado da Análise: Houve 04 (quatro) constatações de inconsistências com 

as devidas recomendações. 

 

b) Auditoria nº 02 

 Auditoria na gestão financeira da prefeitura e dos fundos municipais relativas ao 

1º semestre de 2019.  

 

Objetivo: Orientar as Unidades Administrativas mediante ações preventivas de 

orientação, fiscalização e avaliação de resultados para correções das possíveis 

inconsistências encontradas. 
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Metodologia: Controladoria Geral do Município realizou análise sobre a gestão 

orçamentária de financeira da PMSGP e dos Fundos Municipais, relativo ao 

período de 01/01 a 30/06/2019, adotando como metodologia de trabalho para 

emissão dos Relatórios a análise das demonstrações contábeis. 

 

Resultado da Análise: Foram encontradas divergências nos saldos, passíveis de 

correção e encaminhadas a Secretaria Municipal de Finanças para correção. 

 

A Controladoria Geral do Município informa que o desempenho dos principais 

programas governamentais no exercício dentre outros assuntos relevantes está 

exposto no Relatório de Gestão. 

 

3.  PARECER CONCLUSIVO  

 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da 

Sra. Lucelia Pim Ferreira da Fonseca, Prefeita do Município de São Gabriel da 

Palha, relativa ao exercício de 2019. 

 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, 

os quais estão elencados no item 1.1 deste relatório, a referida prestação de 

contas se encontra regular. 

 

É o relatório e parecer. 

 

São Gabriel da Palha, 10 de junho de 2020. 

 

 

Ilza Lúcia da Conceição 

Controladora Geral do Município 
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