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Da: Unidade Central de Controle Interno

Para: Prefeito Municipal de Vila Pavão/ES.

Finalidade: Recomendações referente a Análise no Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida

Flutuante e análise de todas as contas bancárias vinculadas a Prefeitura Municipal de Vila

Pavão-ES.

Exm~ Sr. Prefeito,

Tendo em vista o cunho orientativo da Unidade Central de Controle Interno, e

fundamentado pela Constituição Federal (Art. 31, 70 e 74); pela Constituição Estadual (Art.

29, 70 e 76) e pela lei Orgânica Municipal (Art. 79 e 86), tendo por finalidade fiscalizar e

proporcionar à Administração Pública o cumprimento das exigências legais, a proteção do

patrimônio público e otimização dos recursos, garantindo melhores resultados a toda a

coletividade.

No setor público a lei nº 4.320/64 basicamente classifica o endividamento em dois tipos:

dívida fundada e dívida flutuante. A divida fundado compreende os compromissos de
exigibilidade superior a doze meses, e geralmente é contraída em contrapartida de uma
operação de crédito. Já a divida flutuante é composta pelos restos a pagar, serviços da

divida a pagar, depósitos e dos débitos em tesouraria.

Esta Unidade Central de Controle Interno, preocupa-se com os restos a pagar sob os

seguintes aspectos: da classificação, da prescrição, das condições para inscrição, do registro

contábil, da gestão fiscal e sob a ótica da lei de crimes fiscais.

Segundo a lei nº 4.320/64, a despesa pública na sua execução passa por três estágios:

empenho, liquidação e pagamento. O empenho da despesa é ato da autoridade
competente, no caso o ordenador de despesas, que precede a liquidação da despesa. A

liquidação consistente na entrega efetiva do material ou do serviço prestado. O pagamento

é última etapa da execução orçamentária e só pode ser realizado após a regular liquidação.

Caso a despesa empenhada não seja paga até 31 de dezembro esta será inscrita em restos a

pagar.
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Os restos a pagar são classificados como processados ou não processados. Os restos a pagar

processados decorrem das despesas empenhadas e liquidadas, mas que, até 31 de

dezembro, não foram pagas, passando para o exercfcio sequente. Os restos a pagar não

processados referem-se a despesas empenhadas que não alcançaram o estágio da

liquidação e também passarão para o próximo exercício.

Ainda segundo a lei nQ 4.320/64, as despesas orçamentárias pertencem ao exercício na qual

foram empenhadas.

Restos a pagar constituem uma operação do sistema financeiro de escrituração contábil,

sendo a despesa realizada normalmente pela sua hquldação, e lançada como Despesa

Orçamentária do Exerdcio a Pagar. O saldo que porventura houver nessa conta no dia 31 de

dezembro será transferido para a conta de Restos a Pagar de despesas processadas, após o

devido relacionamento para efeitos de inscrição. São restos a pagar de despesas processadas

aquele cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez forneceu o material, prestou o

serviço ou ainda executou a obra, e a despesa foi considerada 'liquidada' por ter sido

cumprido o terceiro estágio correspondente à liquidação, estando na fase do pagamento,

sendo considerada, em termos orçamentários, 'despesa realizada'.

Enquanto os restos a pagar referem-se a despesas administrativas, o Serviço da Dívida a

Pagar refere-se a despesas financeiras com juros e amortizações empenhadas e não pagas.

o art. 36 ainda distingue as despesas em processadas e não processadas. As processadas
referem-se a empenhos executados e llquldados, prontos para o pagamento; as despesas
não processadas são os empenhos de contratos e convênios em plena execução, não

existindo ainda direito líquido e certo do credor.

A liquidação da despesa, como lembra o art. 63 da citada Lei, consiste na verificação do

direito do credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo

crédito, tendo por finalidade apurar a origem e o objeto do que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdeve pagar, a importância
exata, e a quem se deve pagar para extinguir a obrtgação.

Depois que o empenho é feito tendo como base a dotação orçamentária à respectiva

despesa, tem-se inicio o cumprimento do contrato, convênio ou determinação legal.

A seguir ao cumprimento da condição estabelecida, como reza o art. 58 da Lei n. 4.320/64, a

despesa está processada, podendo prosseguir ao seu pagamento, com sua inscrição na

contabilidade pública.

Todavia, se a despesa não for paga até o término do exercfcio financeiro, que como visto é o

dia 31 de dezembro, fim do ano civil, o crédito será inscrito em "restos a pagar", com

quitação a realizar-se no próximo exerdcio.

Portanto, restos a pagar referem-se apenas aos empenhos processados, motivo pelo qual a

expressão "restos a pagar processados".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quanto aos empenhos não processados, isto é, aqueles referentes a projetos de convênios

ou contratos em plena execução sem o implemento da condição prevista, seu registro

contábil ocorrerá nas contas de compensação, evitando sua inclusão no registro do Passivo

Financeiro da entidade e consequente visualização enganosa de sua real situação financeira.

o parágrafo único do art. 36 ordena que os empenhos que correrem à contazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde créditos com

vigência plurienual e que ainda não foram liquidados, só serão computados como restos a

pagar no último ano de vigência do crédito.

o mandamento apenas reafirma a base do conceito de restos a pagar, pois enquanto não

ocorrer o implemento da condição prevista, não haverá o reconhecimento da liquidez do

direito do credor, não podendo o empenho, logo, ser considerado processado nem

contabilizado como resíduo a ser quitado em próximo exercício financeiro.

CONSIDERANDO o recebimento do Memorando n2 039/2018 da Secretaria Municipal de

Finanças e Orçamentos, trazendo ao conhecimento desta Unidade Central de Controle

Interno o Demonstrativo da Dfvida Flutuante do Balanço da Prefeitura Municipal de Vila

Pavão/ES.

CONSIDERANDO que a IN 43/2017 do TCEES, exigi desta Unidade Central de Controle

Interno, análise de todos os extratos bancários, sendo que no momento já são lançados no

sistema do CldadES-WEB através da PCA (Prestação de Contas Anual), mesmo as contas que

encontram-se sem movimentos bancários.

CONSIDERANDO que os valores informados no Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida

Flutuante (Consignações) vêm sendo arrastados de anos anteriores, ocasionando assim, uma

divergência na apresentação do valor correto, impossibilitando a detectar o saldo

apresentado é o real débito.

CONSIDERANDO que as analises demandam tempo e gastos com material desnecessários.

RECOMENDAMOS que juntamente com o órgão responsável, seja instituída Comissão para

realizar um levantamento das Dividas Flutuantes do Balanço e levantamento de todas as

Contas Bancárias que não são mais utilizadas em especial às oriundas de convênios, entre

outros.

SUGERIMOS que os autos sejam encaminhados à A.ssessoria Jurídica para emissão de

parecer sobre a matéria e que sejam dadas outras recomendações que julgarem necessárias.
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SUGERIMOS que a após os levantamentos, os dados sejam encaminhados para a Secretaria

Municipal de Finanças e Orçamento para que proceda as devidas correções no Balanço da

Prefeitura de Vila Pavão e o encerramento das contas bancarias que não à hipótese de

serem utilizadas novamente.

SUGERIMOS ainda, que após o levantamento feito pela comissão, seja encaminhado a esta

Unidade Central de Controle Interno relatório detalhado dos fatos, para serem anexados aos

relatórios de auditorias, conforme determina a IN 43/2017 do TCEES.

As recomendações aqui descritas são de cunho orientativo e não substituem as legislações

vigentes.

~ importante lembrar que estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARECOMENDAÇÃO não afasta a necessidade de conhecimento

da legislação que rege a matéria por parte da Administração Pública Municipal.

É o que temos a orientar.

Vila Pavão/ES, 23 de abril de 2018.

~c:-v ka _t~l s:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr.", ~) ~\Ü
CESAR AUGUSf~ENTE~F~ILHO

Assessor de Auditoria Interna
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Vila Pavão - ES, 13de Abril de 2018.

Memorando n? 039/2018 - SEMFO

Ao Senhor
AIL TO DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno da Prefeitura Municipal de Vila PavãolES

Senhor Controlador:

Considerando que o Anexo XVII - Demonstrativo da Olvida Flutuante do Balanço da

Prefeitura de Vila PavãolES encerrou o exercício de 2017, com R$ 306.622,15

(Trezentos c seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos) de Resto a

pagar não processado e R$ 1.683.321,45 (Um milhão seiscentos e oitenta c três mil,

trezentos e vinte ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAum reais e quarenta e cinco centavos) de Resto a pagar processado

e encontra-se em Consignações o valor de R$ 544.399,10 (Quinhentos e quarenta e

quatro mil, trezentos c noventa e nove reais c dez centavos),

Considerando que os restos a pagar tanto o processado quanto os não processado estão

sendo solucionados através de pagamentos e demais providências cabíveis.

Considerando que as consignações do Anexo XVII vêm arrastando saldo de anos

anteriores, sem termos a certeza se os valores são devidos, por esse motivo, entendemos

que o ideal seria urna análise nas contas de consignações para apurar se o valor

constante é realmente devido.

Diante do exposto, solicito dessa Controladoria que torne as providencias cabíveis para

que sejam apurados os débitos retidos nas contas de consignações. Sugerimos estruturar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - CEP.: 29843·000

Telefax: (27) 3753-100 I - e-mail: financeiro@vilapavao,es,gov.br

uma comissão para avaliar o assunto abordado e que o mesmo chegue ao conhecimento

do ordenador de despesa da prefeitura.

Na certeza de poder contar com o pronto atendimento, manifestamos nossos votos de

elevada estima e distinta consideração,

Atenciosamente.

~:::;~: Finanças 00''''''0.''~"f':'----
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Vila Pavão - E.S, 23 de abril de 2018.

MEMORANDO/UCCI N° 032/2018

Ao: Gabinete do Prefeito

Assunto: Encaminha Memorando 039/2018 - SEMFO e Ato de

Recomendação.

Exmo. Sr. Prefeito,

Sabendo que o Sistema de Controle Interno é o conjunto de métodos e processos

adotados com a finalidade de comprovar atos e fatos, impedir erros e fraudes e

aperfeiçoar a eficiência da Administração e que a Controladoria Municipal tem

como finalidade assegurar que a Administração Pública atue em consonância com

os princlpios que lhe são impostos pelo ordenador jurídico, como os da legalidade,

moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade.

Tendo em vista o Memorando 039/2018 - SEMFO, esta Controladoria encaminha

o ATO DE RECOMENDAÇÃO 006/2018.

Sem mais para o momento.

CCM- ~us~ 7- ~ rdl~
CESAR AUGUSTO PIMENTEl::!FRAGA FILH~--:

Assessor de Auditoria Interna ,~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!/(fIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1JZ~(j;IIf

~ L1é~C.(j)~
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Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - CEP.: 29843-000
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Vila Pavão - ES, 13de Abril de 2018.

Memorando nO039n018 - SEMFO

Ao Senhor
AILTO DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno da Prefeitura Municipal de Vila PavãolES

Senhor Controlador:

Considerando que o Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante do Balanço da

Prefeitura de Vila PavãolES encerrou o exercício de 2017, com R$ 306.622,15

(Trezentos c seis mil, seiscentos e vinte c dois reais e quinze centavos) de Resto a

pagar não processado e R$ 1.683.321,45 (Um milhão seiscentos e oitenta e três mil,

trezentos c vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) de Resto a pagar processado

e encontra-se em Consignações o valor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR$ 544.399,10 (Quinhentos e quarenta e

quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Considerando que os restos a pagar tanto o processado quanto os não processado estão

sendo solucionados através de pagamentos e demais providências cabíveis.

Considerando que as consignações do Anexo xvn vêm arrastando saldo de anos

anteriores, sem termos a certeza se os valores são devidos, por esse motivo, entendemos

que o ideal seria uma análise nas contas de consignações para apurar se o valor

constante é realmente devido.

Diante do exposto, solicito dessa Controladoria que tome as providencias cabíveis para

que sejam apurados os débitos retidos nas contas de consignações. Sugerimos estruturar
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uma comissão para avaliar o assunto abordado e que o mesmo chegue ao conhecimento

do ordenador de despesa da prefeitura.

Na certeza de poder contar comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO pronto atendimento, manifestamos nossos votos de

elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente .

..• .......zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ER

de Finanças e Orçamento
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