
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

TABELA 6

MANIFESTA ÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO S BRE A PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL

DE GOVERNO - MUNICIPIO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Município de Santa Teresa-ES

Entidade: Santa Teresa-ES

Gestor responsável: Gilson Antonio de Sales Amaro
Exercício: 2017

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.

Informamos que muitos pontos de controle aqui descritos puderam ser verificados mediante análise de

relatórios de sistemas do município (Contabilidade, Patrimônio, Recursos Humanos, Almoxarifado, Tributário,

Licitação, Jurídico) ou mediante verificação nas próprias secretárias, através de processos selecionados ou

processos internos que a própria UCCI formulou solicitando informações às secretarias envolvidas. Muitos

itens aqui evidenciados não foram objeto de auditoria, mais foram verificados e inspecionados pela UCCI

deste Mu nicípio.

Muitos itens aqui descritos & foram objeto de auditoria, mais foram verificados e inspecionados pela UCCI

deste Município. Entendemos que em muitos casos não há tempo hábil para realizar a auditoria propriamente

dita, mais é possível sim solicitar informações, relatórios, processos e inspecionar o procedimento que é ponto

de controle. Esta verificação nos permite evidenciar pontos específicos a serem melhorados, alterados ou até

mesmo auditados. Por este motivo, muitos itens aqui descritos como Tipo de procedimento sugerido (auditoria

Governamental de conformidade) foram realizados através de verificações.
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1. Item de Abordagem Prioritária
1.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administrat legal Ponto de Selecionadaivos Controle

analisados

1.1.1 Prestação deProcesso: LC Avaliar se a prestação de contas anual do chefe Receitas Relatórios e
contas anual —10.268/2017 101/20 do Poder Executivo evidencia o desempenho da próprias doinformações do
execução 00 art. arrecadação em relação à previsão, destacando as exercício 2017; setor contábil e
orçamentária 58. providências adotadas no âmbito da Escalização do setor

das receitas e combate à sonegação, as ações de Cobrança Tributário.
recuperação de créditos nas instâncias Administrativa,
administrativa e judicial, bem como as demais extrajudicial e
medidas para incremento das receitas tributárias Judicial;
e de contribuições.

1.1.3 Transferência Foram CRFB/88, Avaliar se os recursos correspondentes às Mensalmente Relatório do
de recursos analisados osalt. 168. dotações orçamentárias, compreendidos os foi verificado sistema

orçamentários relatórios créditos suplementares e especiais, destinados aos o relatório contábil —
ao Poder Detesouraria órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos contábil. Tesouraria —

Legislativo. retirados do pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em Movimentosistema duodécimos. Financeiro
contábil—

Aba:
Movimento
Financeiro.

1.3.Gestão patrimonialPonto de Processos Universo do Amostra
Códigº controle Administrat Base Procedimento Ponto de Selecionadaivos legal Controle

analisados
Dívida ativa e Processo LC Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à Processos de Processos do

1.3.6 demais créditos interno 101/2000 cobrança da dívida ativa e dos demais créditos Cobrança setorTributário
tributários— 011834/17 art. 11. tributários de competência do ente da federação. Administrativa,cobrança regular extrajudicial e .Processo Judicial

administrativ
ª 10.370/17

Processos
Judiciais:

8311/2017
16091/2015
209/2017

11.533/2017

1.4 Limites Constitucionais e Legais
Ponto de Processos Universo do Amostra

Código controle Administrat Base Procedimento Ponto de Selecionadaivos legal Controle
analisados
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Foram CRFB/88, Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção RREO Foram
Educação analisados os212, e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite Anex08 utilizados

1.4.1 RREO L de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita Veriôcados após o
— Bimestralmen ei resultante de impostos, compreendida a bimestralment fechamento

aplicaçãomínima te n proveniente de transferências, na manutenção e epara dos
º desenvolvimento do ensino, considerando recursos tempestivame bimestres, os

Anexo 8 9.394/1996 aplicados a totalidade de despesas liquidadas nte, se fosse RREO
(LDB), art. compatíveis à função de governo, conforme Lei de o caso, publicados
69. Diretrizes e Bases da Educação — LDB. cumprir o pelo pelo

limite. setor contábil,
para

acompanham
ento dos
limites.

Educação Foram CRFB/88, Avaliar se foram destinados, no mínimo, % dos RREO Foram
analisados osart. 60, recursos do FUNDEB ao pagamento dos Anexo 8 utilizados

1.4.2 — remuneração RREO Inciso XII profissionais do magistério da educação básica em Veriâcados após o
dos pronssionais Bimestralmendo ADCT. efetivo exercício. bimestralment fechamentodo magistério te e para dos

tempestivame bimestres, osAnexo 8 nte, se fosse RREO
o caso, publicados

cumprir o pelo pelo
limite. setor contábil,

para
acompanhamento dos
limites.

Relatórios de Lei nº Avaliar se as despesas consideradas como Relatórios de Relatórios de
Liquidação 9.394/1996 aplicação na manutenção e no desenvolvimento liquidação liquidação

Educação do Sistema (LDB), do ensino atenderam as disposições contidas nos dos dos
1.4.3 Pertinência contábil, arts. 70 e artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o Bimestres: Bimestres:

contendo 71. tratamento dispensado às transferências de 1ª Bim/17 1ª Bim/17
todas as recursos para os fundos flnanceiros dos regimes 2ª Bim/17 2ª Bim/17

liquidações próprios de previdência (repasse Enanceiro para 3" Bim/17 3ª Bim/17
realizadas na cobertura de deflcit previdenciário), os quais não 4" Bim/17 4ª Bim/17

Função: devem ser considerados para Hns de aplicação. 5" Bim/17 5ª Bim/17Educação 6" Bim/17 6ª Bim/17
Sub Função:
Adm. Geral
Ed. Especial
Ens.Fundam.
Educ.lnfantil

EJA

F. Recursos:
MDE

Fundeb 40%
Fundeb 60%
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Foram CRFB/88, Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços RREO Foram
analisados osart. 77, públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes Anexo 12 utilizados

1.4.4 Saúde— RREO inciso III, a 12% e %, respectivamente, pelo estado e Veriôcados apóso
aplicaçãomínima Bimestralmendo ADCT pelos municípios, da totalidade da arrecadação bimestralment fechamento

te c/c LC de impostos e das transferências que compõem epara dos
141/2012, a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 tempestivame bimestres, os

Anexo 12 arts. 6" e e na LC 141/2012. nte, se fosse RREO7". o caso, publicados
cumprir o pelo pelo

limite. setor contábil,
para

acompanham
ento dos
limites.

1.4.5 Relatórios de LC Avaliar se as despesas consideradas como Relatórios de Relatórios de
Saúde— Liquidação 1 aplicação em ações e serviços públicos de saúde liquidação do liquidação do

pertinência do Sistema 41/2012, atenderam as disposições contidas nos artigos & sistema sistema
contábil, arts. 3ºe e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o contábil dos contábil dos
contendo 4". tratamento dispensado às transferências de Bimestres: Bimestres:
todas as recursos para os fundos flnanceiros dos regimes

liquidações próprios de previdência (repasse Enanceiro para 1ºBim/17 1ºBim/17
realizadas na cobertura de deflcit previdenciário), os quais não 2" Bim/17 2ª Bim/17

Função: devem ser considerados para Hns de aplicação. 3" Bim/17 3ª Bim/17Saúde 4" Bim/17 4ª Bim/17
5ª Bim/17 5ª Bim/17Sub Função: 6" Bim/17 6ª Bim/17

Adm. Geral
At. Básica

As.Hospitalar
e Ambul.

Sup.Prof|látic
o.Terapeutico
Vig.Sanitária
V.Epidemioló

gica

F. Recursos:
Saúde-

Rec.Próprios

Relatórios de LC - Relatórios de Relatórios de
Despesascom empenho do 101/2000, 323358 semãtgdaãe aibrgesfgãªsirizgã? 535022 liquidação do liquidação do

1-4-6 pessoal—_ s|stema ª“ 18' referem à substituição de servidores, foram slstema slstema
abrangencla. cºãfgâãg'lºs consideradas no cálculo do limite de gastos com contablldo: contablldo:elementos de pessoal preVIstos na LRF. 1D 1Ddespesa: Semestre/17 Semestre/17Ser.Terceiros 2ª 2ªP. Jurídica Semestre/17 Semestre/17

Ser. Separados SeparadosTerceiros PF pelas UG's: pelas UG's:Saúde SaúdeObras e Prefeitura Prefeitura
Instalações

Serviços de
Consultoria
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Foi analisada LC Avaliar se os limites de despesas com pessoal Foi analisada Foi analisada

Despesas com ARGF 101/2000 estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram ARGF ARGF1.4.7 pessoal— limite Anexo 1 — arts. 19 e observados. Anexo 1 _ Anexo 1 _GªSIº com 20- Gasto com Gasto comPessoal. Pessoal Pessoal
Veriflcada Verincada

bimestralment bimestralment
e para e para

tempestivame tempestivame
nte, se fosse nte, se fosse

o caso, o caso,
cumprir o cumprir o

limite. limite.
Foi analisada Avaliar se as despesas totais com pessoal Foi analisada Foi analisada

Despesas com ARGF LC excederam 95% do limite máximo permitido para ARGF ARGF
pessoal — limite Anexo 1 — 101/2000, o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações Anexo 1 _ Anexo 1 _

1.4.10 prudencial— Gasto com art.22,pará previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I Gasto com Gasto com
vedações Pessoal grafo a V, da LRF foram observadas. Pessoa| Pessoa|un|co. Veriflcada Veriflcada

bimestralment bimestralment
e para e para

tempestivame tempestivame
nte, se fosse nte, se fosse

o caso, o caso,
cumprir o cumprir o
limite. limite.

Despesas com Foi analisada LC Avaliar se as despesas totais com pessoal Foi analisada Foi analisada
pessoal — A RGF 101/2000, ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da A RGF A RGF
EXIfªPºlªÇãº dº Anexo1— art.23 c/c LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas Anexo1— Anexo1—

1.4.11 limite - Gasto com CRFB/88, saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, êê 3ª e Gasto com Gasto com
providências Pessoal art. 169, 4º da CF88) foram adotadas. Pessoa| Pessoa|med|dasyde ªê 3" e Veriflcada Veriflcadacontençao 4º- bimestralment bimestralment

e para e para
tempestivame tempestivame
nte, se fosse nte, se fosse

o caso, o caso,
cumprir o cumprir o
limite. limite.

Transferências Foi calculado Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Receita Balancete da
1414 para 0 sobre o CRFB/88, Municipal obedeceram os dispositivos contidos no Realizada do Receita 2016.

Poder Balancete da art. 29- ê 20 dº artigo 29-A da CRFB/BB. exerçICIºLegislativo Receita do A, ê 2ª. antenor—Municipal exercício de 2016'
2016.

Dívida pública —Foi analisado LC Avaliar se a dívida consolidada do Foi analisado 0 Foi analisado 0
14.15 extrapolação de oRGF— 101/2000, Estado/Município ultrapassou o respectivo limite RGF—AnexollRGF—Anexoll

limite no decorrer Anexo II art. ao nnal de um quadrimestre. Em caso positivo, Demostrativo Demostrativo
da execução Demostrativo 31 e verificar se a mesma foi reconduzida ao seu da Dívida da Dívida
orçamentária — dª DÍVÍdª Resolução limite até o término dos três quadrimestres Consolidada Consolidada
redução do valor Consolidada 40/2001 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo Líquida do 1º Líquida do1º
excedente I—qu'dª Senado menos 25% (vinte e cinco por cento) no e 2ª e 2ªFederal. primeiro. Quadrimestre Quadrimestres/2017. s/2017.

Posteriorment Posteriormente foi efoi
analisado o analisado o
demonstrativo demonstrativo
do Exercício. do Exercício.
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Foi analisado Avaliar se houve contratação de operações de Foi analisado 0 Foi analisado o
o RGF— crédito por antecipação de receita RGF—Anexo RGF—Anexo

Operação de Anexo IV orçamentária no exercício. Existindo, veriflcar se o IV |V
Crédito por Demostrativo Resolução saldo devedor das operações de crédito por Demostrativo Demostrativo

1.4.16 antecipação de das nº antecipação de receita orçamentária não excedeu das das
receita Operações 43/2001 o limite de 7% (sete por cento) da receita Operações de Operaçõesorçamentária de Créditº corrente líquida. Crédito do de Credito

Exercício do Exercício

2. Itens de abordagem complementar
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOAPonto de Processos Universo do Amostra
Código controle Administrati Base legal Procedimento Ponto de Selecionadavos Controle

analisados

Processo: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício Lei2.647/2016 Lei2.647/2016
LDO — 003790/2016 continha dispositivo estabelecendo critérios e Artigo 22 Artigo 22

limitação de Lei LC forma de limitação de empenho, a ser efetivada
2.1.2 empenho. 2.647/2016 101/2000, nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do

Dispõe sobre art. artigo 4",
as diretrizes 4º, inciso no art. 90 e no inciso II do ê 1º do art. 31, todos

para a I, alínea da LRF.
elaboração ““.b

da lei
orçamentária

para o
exercício de
2017, e dá

outrasprovidências * *
LDO — Processo: LC Avaliar se a LDO aprovada para o exercício Lei2.647/2016 Lei2.647/2016
controle de 003790/2016 101/2000, continha dispositivo estabelecendo normas Artigo 50 Artigo 50
Avaliação de Lei art. relativas ao controle de custos e à avaliação dos

2.1.3 Resultados de 2647/2016 4º, inciso resultados dos programas Enanciados com
programas. LDO 2017 I, alínea recursos dos orçamentos.

“e“.

LDO— Processo: LC Avaliar se a LDO aprovada para o exercício Lei2.647/2016 Lei2.647/2016
condições para 003790/2016 101/2000, continha dispositivo estabelecendo condições e Artigo 28 Artigo 28

21 4 transferências Lei art. exigências para transferências de recursos a' ' de recursos 2647/2016 4º, inciso entidades públicas e privadas.
LDO 2017 I, alínea

“f”.

LDO — Anexo Processo: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício Lei Lei
de Metas 003790/2016 LC continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo 2647/2016 2647/2016
Fiscais — Lei 101/2000, metas anuais relativas a receitas e despesas, eAnexos eAnexos

21 5 abrangência 2.647/2016 art. resultados nominal e primário, montante da dívida' ' LDO 2017 4ª, êê1ºe pública, dentre outras informações, na forma
2". estabelecida pela LRF.

LDO — Anexo Processo: Avaliar se os demonstrativos que integraram 0 Lei Lei
de Metas 003790/2016 P . Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o 2647/2016 2647/2016. . . ortana , . A .
F|sca|s — Le| STN nº exerc|c|o foram elaborados em observancla ao eAnexos eAnexos

2.1.6 conteúdo 2.647/2016 637/2012 Manual de Demonstrativos Fiscais editado pelaLDO 2017 ' STN.
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LDO — Anexo Processo: LC Avaliar se a LDO aprovada para o exercício Lei Lei
de Riscos 003790/2016 101/2000, continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os 2647/2016 2647/2016
Fiscais — Lei art. passivos contingentes e outros riscos capazes de eAnexos eAnexos
abrangência 2647/2016 4", ê 3ª. afetar as contas públicas, informando as

2.1.7 LDO 2017 providências a serem tomadas, caso esses
passivos e riscos se concretizassem.

LDO — Anexo Processo: Portaria Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Lei Lei
de Riscos 003790/2016 STN nº Providências que integrou a LDO aprovada para o 2647/2016 2647/2016
Fiscais — Lei 637/2012. exercício foi elaborado em observância ao Manual e Anexos e Anexos

2.1.8 conteúdo 2.647/2016 de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.
LDO 2017

Enviado para LC Avaliar se o Poder Executivo colocou à Ofício: Ofício: 344/17
Câmara 101/2000, disposição dos demais Poderes e do Ministerio 344/17 eofício

atraves do art.12,ê Público, no mínimo trinta dias antes do prazo eofício 345/17
Programação ofício CGAB 3ª. nnal Qara encaminhamento de suas propostas 345/17
orçamentária nº 344/17e orçamentárias, os estudos e as estimativas das

2.1.9 ao Ministério receitas para o exercício subsequente, inclusive da
Público corrente líquida, e as respectivas memórias deatravés do cálculo.

Ofício CGAB
nº 345/2017

LOA— Processo: Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da LOA—Lei LOA—Lei
demonstrativo 012257/2016 LC programação orçamentária com os objetivos e Orçamentária Orçamentária
da LOA—Lei 101/2000, metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, Anual Anual2.1.11 . .. Orçamentári art. parte integrante da LDO, integrou a LOA Lei: 2.657/16 Lei: 2.657/16compatlbllldade . . , . , ,dos _a Anual 5ª, |nc|so |, aprovada para o exerclclo. Anexo . _ Anexo . _orçamentos Le|. 2.657/16 Demonstratlv Demonstratlvcom objetivos º dl? . º dl? .e metas da Compatlbllaz CompatlbllazLRF açao açao

Orçamento/M Orçamento/M
etas Fiscai etas Fiscal2017 2017

Processo: Avaliar se a LOA aprovada para o exercício LOA— Lei LOA— Lei
012257/2016 LC contemplou dotação orçamentária para reserva de Orçamentária Orçamentária

2.1.13 LOA— reserva LOA— Lei 101/2000, contingência, com forma de utilização e montante Anual Anual
de contingência Orçamentári art. dennidos e compatíveis com a LDO. Lei: 2.657/16 Lei: 2.657/16a Anual 5º, inciso Artigo 5". Artigo 5".Lei: 2.657/16 |||. LDO- Lei LDO- LeiArtigo 5º. 2.647/16, 2.647/16,LDO- Lei artigo 20 5 1" artigo 20 5 1ª

2.647/16,
artigo 20 ê 1"

Processo: Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA 2017 e LOA 2017 e
LOA — 012257/2016 CRFB/88, LOA, de dotação necessária ao pagamento de LDO 2017 LDO 2017
previsão de E art. 100, debitos oriundos de sentenças transitadas em

2.1.14 recursos para Processo ê 5ª. julgado, constantes de precatórios judiciários
pagamento de 003790/2016 apresentados até 1" de julho, na forma do artigoprecatórios 100 da CRFB/88.

LOA 2017 e
LDO 2017

LOA— Verificado no LC Avaliar se, após a publicação da LOA, foi Foi verificado Foiverincado
programação portal da 101/2000, estabelecida a programação Enanceira e o a publicação a publicação

2.1 .16 Hnanceira e transparênci art. cronograma de execução mensal de desembolso. no portal da no portal dacronograma a:www.santat 8ª. transparência transparênciade eresa.es.qov. :Aba :Abad e sembolso & orçamento, orçamento,
LOA (em LOA (em
09/01/18) 09/01/18)
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2.1.17
Transparência
na gestão

As atas se
encontram
anexadas

nos
processos

012201/17 e
14.196/2017

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.

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

ampliação do
incentivo.

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.

Ponto de Processos Universo do Amostra
Código controle Administrati Base legal Procedimento Ponto de Selecionadavos Controle

analisados

Foram Avaliar se, após a identiôcação do Relatórios Relatórios
analisados descumprimento de meta Escal ao nnal de contábeis contábeis

Anexo de bimestralmen determinado bimestre, em decorrência da não após 0 após o
2 21 Metas Fiscais te os LC realização de receitas, foram adotadas as medidas fechamento fechamento' ' cumprimento relatórios do 101/2000, de limitação de empenho e movimentação dos dos bimestres

de metas sistema art. Enanceira, nos trinta dias subsequentes. bimestres.Escais. contábil: 9ª.
- Empenhos
- Resultado
Nominale
Primário

- Balancetes
da receita e
despesa.

2.2.2 Instituição, 011813/17 LC Avaliar se foram instituídos, previstos e Processos Processos
previsão 011834/17 101/2000, efetivamente arrecadados todos os tributos de administrativo administrativoExecução de art. 11. competência do ente da Federação. s sreceitas. encaminhado encaminhado

As providências adotadas no âmbito da Escalização s a s a
das receitas e combate à sonegação. Escalização Escalização

tributária. tributária.
As ações de recuperação de créditos em instâncias
administrativas e judiciais, e os resultados Processos de Processos dealcançados. cobrança cobrança

extrajudicial e extrajudicial e
judicial. judicial

2.2.3 Renúncia de - Lei REFIZ LC Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo - Lei REFIZ - Lei REFIZ
receitas— 2.672/2017 101/2000, ou benefício de natureza tributária da qual 2672/2017 2672/2017
estimativa de art. 14. decorra renúncia de receita foi acompanhada de -Processo: - Processo:
impacto -Processo: estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 002476/2017(R 002476/2017(R
orçamentário- 002476/2017 exercício em que deva iniciar sua vigência e nos efiz) enz)
Enanceiro. (Refiz) dois seguintes, se atende ao disposto na lei de

diretrizes orçamentárias e se observou as - Lei 2.647/16 -Lei2.647/16
- Lei disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, LDO 2017 LDO 20172647/16 da LRF. E anexos E anexos

LDO 2017E anexos -Lei 2.679/17 -Lei 2.679/17
LDO 2018 LDO 2018

-Lei 2.679/17
LDO 2018

2.2.4 Renúncia de Processo LC Existindo renúncia de receita cuja condição de Processo Processo
receitas— nº002476/20 101/2000, equilíbrio tenha sido a adoção de medida de nº002476/2017nº002476/2017
encácia da 17 art. 14, ê compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14
concessão ou 2". da LRF, avaliar se o ato de concessão ou
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2.2.5 Renúncia de Lei nº 2.672 CRFB/88, Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, Lei nº 2.672 de Lei nº 2.672 de
receitas de art. 150, redução de base de cálculo, concessão de credito 19/05/2017 19/05/2017

19/05/2017 56". presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, foram Processo nº Processo nº

Processo nº concedidos mediante lei especínca, estadual ou 002476/17 002476/17
002476/17 municipal, regulando exclusivamente as materias

acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição.

2.2.6 Renúncia de Lei CRFB/88, Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da Programa de Receitas e
Receitas— 2.672/2017 art. 37. renúncia de receitas, sob o aspecto sócio- Recuperação Contribuintes
resultados Legislação econômico, atenderem às justincativas de Créditos que aderiram

Processo especíHca. apresentadas para sua concessão, as metas Fiscais - ao Programa
14.577/2017 resultados esperados consignados nas leis que REFIZ
Que trata da autorizaram os incentivos, bem como, se
semana de atenderam os princípios aplicáveis à
conciliação administração pública consagrados no artigo 37

da CRFB/88.
Processos
000164/18 e
2592/18 que
traz
informações
referente ao
resultado
alcançado
com o REFIZ

Execução de Lei2.657/16 CRFB/88, Avaliar se houve realização de despesas ou a Relatório Relatório
d Lei2.686/17 art.167, assunção de obrigações diretas que excederam contábil dos contábil dosespesas— . , . ,. .. . , . , .

2.2.11 creditos Le| 2.671/17 II. os credltos orçamentarlos ou adlclonals. credltos credltosorçamentários adlclonals. adlclonals.
Creditos Foi analisado . , . . . Relatório de Relatório de.. . ,. Avallar se houve abertura de credlto adlclonal
ªd'c'ºnª's. —º relatorlo de CRFB/BB' suplementar ou especial sem prévia autorização Todeo Todeo2.2.13 autorlzaçao credltos art. 167, | . I t' . d' - d exerc|c|o de exerc|c|o delegislativa para adicionais: inciso V eglsa lva e sem |n lcaçao os recursos 2017etodas 2017etodas' correspondentes. . .abertura suplementar c/c art. 43 as Le|s de as Le|s dees e da Lei nª abertura de abertura deespeciais e 4.320/64. creditos creditosAs Leis adicionais de adicionais deindividuais. 2017 (tanto 2017 (tanto

Prefeitura como Prefeitura como
Saúde). Saúde).

Creditos Foram Lei Avaliar se os créditos adicionais (suplementares Exercício Exercício
adicionais— analisados 4.320/1964, ou especiais) autorizados por lei foram abertos 2017 2017

2.2.14 decreto relatórios de 42. mediante edição de decreto executivo.
executivo créditos

adicionais do
sistema
contábil

Creditos Lei: 2.647/16 Avaliar se houve a transposição, remanejamento Lei: 2.647/16 Lei: 2.647/16
, . Artigo 33 ê CRFB/88, ou a transferência de recursos de uma categoria Artigo 33 ê Artigo 33 êorçamentarlos , . - , - , . , .

2.2.15 _ transposição, un|co art. 167, de programaçae para o_utrayou de um orgao para un|co un|co
remanejamento |nc|so Vl. outro, sem preVIa autorlzaçaoleglslatlva.
e
transferências

Autorização Foram CRFB/88, Avaliar se houve utilização, sem autorização Exercício 2017 Exercício 2017
2.2.16 orçamentária analisados art. 167, legislativa especínca, de recursos dos

para cobertura relatórios de inciso orçamentos Hscal e da seguridade social para
de deflcit creditos VIII. suprir necessidade ou cobrir deflcit de empresas,

adicionais do fundações e fundos, inclusive dos mencionados
sistema no art. 165, ê 5º da CRFB/88.
contábil
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Autorização Leis CRFB/88, Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer - -
legislativa para Municipais art. 167, natureza, sem prévia autorização legislativa.

2.2.17 instituição de inciso IX.
fundosde
qualquer
natureza

Foram Avaliar se houve abertura de credito extraordinário Exercício 2017 Exercício 2017
analisados para realização de despesas que não atenderam

Creditos relatórios de CRFB/88, situações imprevisíveis e urgentes, como as
2.219 extraordinários creditos art. 167, decorrentes de guerra, comoção interna ou

— abertura adicionais do 5 3ª. calamidade pública, observado o disposto no art.sistema 62 da CRFB/88.
contábil

Verificação 0 Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em Portal da Portal da
site oflcial do LC meios eletrônicos de acesso público, aos Transparênci Transparênci
mun|cíp|o— 1010000 seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, a. a.

Transparência Portal da art ' Prestações de Contas Mensais e Anual, IRREO e Período: Período:
na gestão Transparênci 48-e arts RGF, Pareceres Previos emitidos por Orgão de 07/2017 07/2017

2.221 Instrumentos a. 52 a 58 _Contrele Interno e Externo, dentre outros. Avaliar,
de planejamento da LRF |nclus|ve, se foram observadas as dlsposlçoes

' contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.

Transparência na Verificaçãoo LC Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo Portal da Portal da
gestão— site oflcial do 101/2000, real, de informações pormenorizadas da execução Transparênci Transparênci

2.2.22 execução município— art. orçamentária e Enanceira, observadas as a. a.
orçamentária Portal da 48 e arts. disposições contidas no artigo 48-A da LRF. Período: Período:Transparênci 52 a 58 07/2017 07/2017

a. da LRF.

Ofício: Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo Prestação Prestação
A . 225/2017 LC Hcaram disponíveis, durante todo o exercício, no

"[I]";anªªtaãrcencla que 101/2000, respectivo Poder Legislativo e no órgão tecnico de Contas de Contas
2223 P g - encaminhou art. 49. responsável pela sua elaboração, para consulta e Anual 2016- Anual 2016-restaçao de . - . - . . . -

contas a PCA 2016 apreclaçao pelos cldadaos e |nst|tUIçoes dala Camara socledade.
Municipal.
Relatórios

impressos e
Mídia Digital
arquivadas

no setor
contábil.

Relatório MDF 7ª LC 101/00, Avaliar se os demonstrativos Hscais que integram 0 Anexos que RREO do 6º
Resumidoda Edição arts. 52 RREO e o RGF foram elaborados em observância fazem parte do Bimestre/17
Execução (portaria 403 a 55. às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Relatórios:

2.2.25 Orçamentáriae 28 06 2016) Manualde Nacional. RREO RGF do 2ºRelatóriode Demonstr RGF Semestre/2017
Gestão Fiscal ativos
— elaboração Fiscais

(MDF)
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Limitação para -Processo: LC Avaliar se o Município contribuiu para o custeio - -
Custeio de 10.862/2016 101/2000, de despesas de competência de outros entes da

2226 despesas Polícia Militar art. 62. Federação sem observar o que dispõe o artigo 62
- Convênio nº da LRF.

004/2017,
Incaper

- Convênio
009/2013
Sebrae

-Cooperação
técnica com
a Aderes,
BandesI

Banestes e
Sebrae

- Termo de
Cooperação
Técnica (nº
002/2014)

SESI/SENAI

C?".ºFÉSªº de ' Avaliar se houve concessão de privilégios Hscais - -
2 227 ?FIVIISgIOS para empresas públicas ou sociedades de' ' |sca|s para CRFB/BB' economia mista não extensivos ao setor privado.empresas art. 173,públicas ou ê 2ª.

sociedades de
economia mista.

2 229 Déficit Cªl/ªgil,, LC Avaliar se foram expedidos atos de limitação de gªitª]? dº Rªªªâadº
' ' orçamentário 02/2017 101/2000, empenho e movimentação Enanceira, nos casos e contábil contábil

— medidas art. condições estapelecidas em, lei, com vistas à contendo º contendo º
de " Balanço 9ª. contençao de deflclt orçamentarlo eflnancelro. valor de valor decontençao Orçamentári bloqueio e bloqueio eo 2017 desbloqueio desbloqueio

das dotações. das dotações.
Balancete daReceita e Relatórios RelatóriosDespesa Contábeis do Contábeis do

exercício de exercício deLRF 2017: 2017:
Balanço BalançoFluxo de Orçamentário; Orçamentário;Caixa Balancete da Balancete da
Receita e Receita e
Despesa; Despesa;LRF; LRF;
Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa

2.3. Gestão patrimonialPonto de Processos Universo do Amostra
Código controle Administrati Base legal Procedimento Ponto de Selecionadavos Controle

anaHsados
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2.3.3 Evidenciação deForam Lei Verincar se os demonstrativos contábeis Valores Processos de
resultados— verincados os 4.320/196 consolidam a execução orçamentária, Hnanceira e repassados aosPrestações de
consolidação documentos 4,art. 85 patrimonial das unidades gestoras que integram o Consórcios Contas de

e processos LC ente da federação, inclusive estatais dependentes Públicos. Consórcios.
descritos 1 01/2000, e consórcios públicos.
abaixo: arts. 50 e

51

IPortarias
STN nº 72
e
437/2012.

Foram enviados pelos Consórcios Balancetes por elemento de despesa - Processos:

Consórcio Público da Re ião Doce do Oeste do Es írito Santo Condoeste
NPº 10111/2017 - Prestação de contas Março/Junho 2017
NPº 11045/2017 - Prestação de Contas Julho/2017
NPº 12679/2017 - Prestação de Contas Agosto/2017
NPº 13554/2017 - Prestação de Contas Setembro/2017
NPº 15024/2017 - Prestação de Contas Outubro/2017
NPº 16825/2017 - Prestação de Contas Novembro/2017

Consórcio Público Intermunicipal (Cointer)
NPº 8797/2017 - Prestação de Contas Jan/Abril - 2017
NPº 10173/2017 - Prestação de contas Maio/Junho 2017
NPº 14967/2017 - Prestação de contas Setembro 2017
NPº 15591/2017- Prestação de contas Jan/Out 2017
NPº 743/2018 - Prestação de Contas Dezembro /2017

Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE
* Relatório de Repasses Financeiros - Cópia das Despesas realizadas - Janeiro/2017;
* Ofício Nº 031/2017 - Relatório de Repasses Financeiros - Cópia das Despesas realizadas - Março/2017;
* Ofício Nº 058/2017 - Relatório de Repasses Financeiros - Cópia das Despesas realizadas - Maio/2017;
* Ofício Nº 081/2017 - Relatório de Repasses Financeiros - Cópia das Despesas realizadas - Junho/2017;
* Processo Nº 16919/2017 - Balancete Analítico da Despesa - Por elemento de Despesa - Outubro/Novembro/2017.

Os Balancetes de Dezembro foram encaminhados por e-mail pelos consórcios para podermos dar andamento ao fechamento do exercício,
mais também deverão ser enviados por processo.

2.3.4 Dívida ativa e Item . - . , . Processos:. , . . Avallar se houve comprovaçao do fato motlvador Relatorio do
drªmtªlrsºs—credltos ªçãgãªªª 5523488” para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais Sistema Tigª/58375
cancelamento informações c/c LC créditos tributários, se houve previsão legal para Tributário de 3302/2017. . a prática desses atos e se o impacto econômico- Dívida Ativasollcltadas no 101/2000, f . - 7179/2017|nance|ro nao comprometeu metas de resultados Cancelada.Processo art. 11. revistas na LDO 7179/2017interno: º ' 3997/201711835/2017 284/2017

12254/2017
1452/2017
7296/2017
14582/2016

10659/2017
10.946/17

2.4. Limites Consti1 ucionais e LegaisPonto de Processos Universo do Amostra
Código controle Administrati Base legal Procedimento Ponto de Selecionadavos Controle

anaHsados

2.4.2 Dívida pública Relatório de LC Avaliar se os precatórios judiciais não pagos Relatório de Balanço
—precatórios— Precatórios 101/2000, durante a execução do orçamento que nele foram Precatórios do Patrimonial
Integração na do setor art. 30, ê incluídos integram a dívida consolidada, para Hns setorJurídico
dívida Jurídico 7". de aplicação dos limites estabelecidos pela Anexo II da
consolidada Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. RGF — DívidaBalanço ConsolidadaPatrimonial Líquida.
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2.4.4 Dívida pública RGF Anexoll Resolução Nos casos em que a dívida consolidada líquida Exercício de Exercício de
— evidenciação Demonstrativ nº do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor 201? 2017
no RGF oda Dívida 40/2001d excedente está sendo reduzido na forma do

Consolidada o Senado inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado
Líquida Federal, anualmente, após a aplicação da redução de

art. 4", 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no
inciso III. Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54

da Lei Complementar nº 101, de 2000;

Dívida pública Relatóriõs Resolução Avaliar se o Estado/ll/Iunicípio, mesmo ,não Exercícios: Exercícios:
_ extrapolação contabels: nº apresentando, no_ exerc|c|o _de 2001, divida 2007, 2008, 2007, 2008,
de limite no Anexo Ilda 40/2001do consolldada Ilqulda superlor aos I|m|tes 2009, 2010, 2009, 2010,
decorrer da RGF— _ Senado estabelecldos nos |nc|sos I e II, do _artlgo 3", nos 2011, 2012, 2011, 2012,
execução DemonstratlvFederal exerc|c|os subsequentes a 2001 |ncorreram no 2013, 2014, 2013, 2014,2.4.5 , . o da Dívida ' ,, descumprimento desses limites. Em caso positivo, 2015, 2016 e 2015, 2016 eorçamentarla — C . art. 4, . . . . ,, ,- onsolldada. . avallar se a regra do |nc|so I, do artlgo 4, esta 2017 2017
reduçao dº L' "da inciso IV” do a Iicada a artir do exercício ue ocorreuvalor excedente 'qu' ' alínea b. sen p . p q

o descumpnmento.
Operação RGF — Anexo LC Avaliar se o Estado/Município realizou operação de RGF do -
de crédito IV— 101/2000, credito com instituição financeira estatal sob seu exercício de

2.4.6 Demonstrativ art. 36. controle, na qualidade de benenciário do 2017.instituição o das emprestimo.
Hnanceira Operações
controlada de Credito

Operação , . RGF— Resolução Avaliarse foi realizada contratação de operação RGF_do -de credito ,, de credlto em que seja prestada garantla ao exerc|c|o de
2 4 ? instituição Anexo IV —. n Estado/Município por instituição Hnanceira por ele 2017.
' ' Hnanceira Demonstratl 43/2001d controladacontrolada Vº dª? º Senado '

Operaçoes Federal,
de Credito art. 17.

2.4.8 Operação de RGF—AnexoResolução Avaliar se o Estado/Município contratou operação RGF do -
crédito— IV— nº de crédito no exercício, estando impossibilitado de exercício de
vedações Demonstrativ40/2001 realizar tal operação em decorrência do 2017.

o das descumprimento da regra estabelecida pelo artigo
Operações 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
de Credito

2.4.9 Operação de Lei nº 2.672 Resolução Avaliar se o Estado/Município incorreu em Leido REFIZ: -
Crédito— de nº qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Lei nº 2.672 de
vedações 19/05/2017 43/2001 Resolução nº 43/2001, do Senado Federal. 19/05/2017

2.4.10 Operaçãode RGF—AnexoCRFB/88,ar Avaliar se houve realização de operações de RGFdo -
Crédito— IV— t. 167, crédito em valor superior ao montante das exercício de
Despesas de Demonstrativ inciso III. despesas de capital, apurado na forma 2017.
capital odas estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº

Operações 43/2001 do Senado Federal.
de Credito

2.4.11 Operação de RGF—Anexo Resolução Avaliar se o montante global das operações de RGF do -
credito — limite IV— 43/2001d credito realizadas pelo Estado/Município no exercício de
global Demonstrativ o Senado exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% 2017.

o das Federal, (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.
Operações art. 7",
de Credito inciso I

2.4.12 Operação de Relatórios Resolução Avaliar se o comprometimento anual com Exercício Exercício
credito — contábeis: nº amortizações, juros e demais encargos da dívida 2017 2017
limite para Anexo Ilda 43/2001do consolidada, inclusive relativos a valores a
amortizações, RGF— Senado desembolsar de operações de crédito já
juros e mais Demonstrativ Federal, contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5%
encargos oda Dívida art. 7", (onze inteiros e cinco décimos por cento) da

Consolidada inciso II. receita corrente líquida.
Liquida
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2.4.13 O era ãº de Anexo3da Avaliar se houve concessão de garantias pelo 1ºe2º 1ºe2º
crãditoã RGF — LC Estado/Município a operações de credito interno e Semestres de Semestres de
concessão de Garantiae 101/2000, externo. Existindo, veriflcar se foram observadas 2017 2017. Contra art. 40. as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.garantiase .. Garantla de
contragarantlas Valores

2'4'14 corããirtigaº de RGF— Resolução Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da exãªI'zciiºde '
- Anexo IV— nº 43/2001 Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foramconcessao de . 2017.

arantias Demonstratl do observadas.g vo das Senado
Operações Federal,
de Credito art. 18.

2'4'15 82333530 de AnâÉºF3_dª 5035332155? Avaliar se o saldo global das garantias concedidas Exercício Exercício- . pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte 2017 2017concessao Garantlae do . . , .
e d0|s por cento) da rece|ta corrente liqUIda.de Contra Senado

garantiase Garantia de Federal,
contragarantias Valores art. 9".
— limite

2416 Operação de RGF—Anexo Resolução Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo RGF do -
Crédito— IV— nº artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado exercício de
Cláusulas Demonstrativ 43/2001 Federal nos contratos relativos a operações de 2017.
contratuais o das do crédito firmados pelo Estado/Município.
vedadas Operações Senado

de Credito Federal,
art. 20.

2.4.1? O era ãº de RGF—Anexo LC Avaliar se houve contratação de operação de RGF do -
CIIêditg or IV— 101/2000, crédito por antecipação de receita exercício de. p - Demonstrativ art. orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se 2017.antec|paçao de . A . .. o das 38, foram observadas as eXIgenclas contldas nosrece|ta - . . . . .

, . Operaçoes Inclsos I, |nc|sos I, II e III, do artlgo 38 da LRF.orçamentana , .de Credlto II e III.

2418 Operação de RGF—Anexo LC Avaliar se houve contratação de operação de RGF do -
Crédito por IV — 101/2000, crédito por antecipação de receita exercício de
antecipação de Demonstrativ art. orçamentária no exercício nas situações vedadas 2017.
receita 0 das 38, inciso pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.
orçamentária Operações IV.

de Credito

1.2. Constataçoes e propOSIçoes

1.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária.

|Código| Achados Proposições/Alertas | Situação |
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1)Em relação ao primeiro questionamento: A Receita Orçada não foi
efetivamente Arrecadada:
Rec. Estimada: R$ 67.209.796,75
Rec. Estimada Atualizada: R$ 67.684.496,75
Receita Realizada: R$ 65.456.450,84
(-) Déficit Orçamentário: R$ 2.228.045,91

2)As providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e
combate a sonegação:

A Fiscalização Tributária atua no combate a sonegação de impostos e
aumento da arrecadação dos tributos e taxas de competência do
município, através de diligências in loco, autorizações de documentos
fiscais, acompanhamento das contribuições das empresas,
acompanhamento de abertura e fechamento de empresas, orientação de
contribuintes quanto a legislação, lavratura notiflcações e de autos de
infração nos casos de descumprimento da legislação.

3)As acões de recuperacão de créditos em instâncias administrativas e
|'udiciais e os resultados alcançados:

No exercício de 2016 foram realizadas cobranças administrativas,
Judiciais e extrajudiciais:

Cobrança Judicial: Processos: 12839/2016, 12951/2016, 12952/2016,
12953/2016, 12954/2016, 12947/2016, 9508/2015(se encontra sob
análise de recurso administrativo).
Cobrança extraiudicial: Processos: 6072/2016, 8302/2016.
Cobrança Administrativa: Processos:
7878/2016, 3777/2016, 3814/2016, 3764/2016, 3813/2016, 3773/2016,
3771/2016, 3780/2016, 3619/2016, 3682/2016, 3631/2016, 3778/2016,
3774/2016, 3779/2016, 3765/2016, 3777/2016, 3815/2016, 3812/2016,
3776/2016, 6467/2016.
Agora, já em 2017, a UCCI formulou o processo número: 011813/2017
para obter a informação dos resultados alcançados com as cobranças
realizadas referente a esses processos de 2016.

Quanto aos processos abaixo relacionados, referentes às notificações
encaminhadas aos contribuintes (cobrança administrativa), informamos
que os mesmos, após retorno da segunda via das notiflcações que foram
efetivamente entregues, e após esgotado o prazo citado nas mesmas, os
contribuintes que possuíam condições de serem encaminhadas à
cobrança judicial(contribuintes que possuem registro completo de CPF,
ENDEREÇO ), FORAM ENCAMINHADAS PARA ESTA MODALIDADE
DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSOS 6072/2016 E 8302/2016.

Quanto às notincações não entregues por motivos de não terem sido
encontrados os contribuintes, ou simplesmente porque não foram
entregues pelo setor competente, foram notificados via Edital, conforme
processo 6467/2016 e, após esgotado o prazo do Edital, os contribuintes
que possuíam condições de serem encaminhadas ao protesto, também o
foram.

Processos: 3771/2016 3765/2016 6467/2016
3777/2016 3780/2016 3777/2016 (notincação via

edital)
3814/2016 3619/2016 3815/2016 3774/2016
3764/2016 3631/2016 3812/2016 3779/2016
3813/2016 3778/2016 3776/2016 3773/2016

Quanto ao processo 7878/2016 o mesmo trata-se de cobrança de
parcelamentos em atraso, que foram em sua maioria estornados e os
contribuintes lançados em protesto, ou prosseguimento de execução
fiscal quando foi o caso.

Encaminhamos ao Senhor PrefeitoQuanto aos
Municipal o Memo. 013/2018 — Processo:primeiro e
847/2018, informando sobre a falta de egundo
retorno dos processos de cobranç itens —
administrativa ao setor tributário o queatendida.
ocasionou a falta de prosseguimento dos
demais trâmites, que seriam a princípio aQuanto ao
cobrança via edital, e após as cobranças erceiro item
extrajudiciais e Judiciais.
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Em relação aos processos acima citados, após terminado o trâmite de
cobrança administrativa (data determinada nas notiflcações emitidas), os
mesmos são arquivados, para controle da Gerência Fazendária, e
iniciou-se o procedimento de cobrança extra judicial.

Os contribuintes de cobrança judicial, que não tiveram ações ajuizadas
no período do exercício de 2016, sob a responsabilidade Da|
PROCURADORIA JURIDICA DAQUELE EXERCICIO citados abaixo,
tiveram seus créditos enviados ao PROTESTO , E, os contribuintes que
continuaram inadimplentes, mesmo após terem sido enviados ao
Protesto, tiveram seus créditos encaminhados A cobrança Judicial, no
exercício de 2017, exceto os contribuintes SANTA MARIA COMERCIO
E REPRESENTAÇÓES E LUIZ ANTONIO TREVISAM VEDOIN, que este
setor aguarda resposta do processo 11160/2017, para prosseguimento.

Processos: 12951 /201 6
12952/2016 12954/2016
12947/2016 9508/2015
11839/2016 11839/2016
12953/2016

Dos processos de cobrança administrativa (705 processos) somente 166
surtiram efeito através de pagamento ou parcelamento.

Em relação aos débitos protestados, foram pagos 63 débitos através de
cobrança em cartório. E 285 débitos foram protestados e não pagos.
Estão sendo novamente notincados.

Em relação aos débitos retirados, são 76 processos que foram para
protesto, porém foram intimados, compareceram na prefeitura e pagou
ou parcelou.

Os casos em que a praça não tem convênio com o CRA (Central de
Remessa de Arquivos), os débitos são devolvidos pelo cartório e são
ajuizados quando o valor individual for superior a 500 VRTE.

Em relação ao débitos no exercício de 2017:

Em 2017, foi iniciado o procedimento para cobrança administrativa (envio
das notificações individuais através de processo administrativo. Após
esse trâmite, os Hscais devem entregar as notiflcações aos contribuintes.

Após esgotado o procedimento de cobrança administrativa via notincação
individual, o setor responsável devolve os processos administrativos para
o setor tributário para que o mesmo providencie a cobrança
administrativa via edital. Após esgotado o prazo descrito no edital, é
realizada a conferencia dos contribuintes que quitaram ou parcelaram
seus débitos e após inicia-se um novo procedimento de cobrança:

Se houve o pagamento do débito pelo contribuinte, ele não será
encaminhado para cobrança extrajudicial e judicial.
Do contrário, será realizada a cobrança extrajudicial (cartório) e judicial
desde que o mesmo tenha os dados necessários para efetivação da
cobrança.

Em 2017, o setor de fiscalização tributária não retornou com nenhum dos
processos de cobrança administrativa para que o setortributário e
'urídico pudessem dar andamentos às demais modalidades de cobrança.
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1.1.3 Os repasses efetuados a Câmara Municipal foram: Observamos que em janeiro, março e Atendida
Janeiro/2017: R$ 223.686,65 - (24/01/2017) 'unho/2017 os repasses ocorreram após
Fevereiro/2017: R$ 216.313,35 — (20/02/2017) o dia 20 do mês.
Março/2017: R$ 220.000,00— (22/03/2017) Orientamos ao setor de tesouraria que
Abril/2017: R$ 220.000,00—(19/04/2017) observe o prazo estabelecido no artigo
Maio/2017: R$ 220.000,00 — (19/05/2017) 168 da CF 88.
Junho/2017: R$ 220.000,00 — (21/06/2017)
Julho/2017 R$ 220.000,00 — (20/07/2017)
Agosto/2017: R$ 220.000,00 — (18/08/2017)
Setembro/2017: R$ 220.000,00 — (20/09/2017)
Outubro/2017: R$ 220.000,00 — (19/10/2017)
Novembro/2017: R$ 220.000,00 — (20/11/2017)
Dezembro/2017: R$ 220.000,00 — (19/12/2017)

1.3.Gestao patrimonial

Codigo Achados Proposrçoes/Alertas Situação
1.3.6 Foi enviado ao Setor Tributário o processo número 011834/2017, Observamos no exercício de 2017 que Pendent

solicitando informações sobre a cobrança de Dívida Ativa e dos não houve nenhum tipo de cobrança ede
Demais Creditos Tributários de competência do Ente da Federação. extrajudicial dos processos Regulari

administrativos abertos neste exercício zação
Em relação ao ISS Variável, são enviados DAM's em branco aos referente a cobrança administrativa, em“
contribuintes por e-mail, quando solicitado pelo próprio contribuinte, pelo fato de o setor de Escalização relaçao
tomador de serviços ou seus respectivos contadores, atraves do e- tributária não retornar com os mesmos, aos
mail cadastroeconomico©santateresa.es.qov.br. com as notiflcações devidamente process

entregues ou pelo menos com as que os
O setor de Escalização Tributária e o responsável por abertura de foram entregues, para que fosse dada decobra
procedimentos fiscalizatórioseautos de infração. continuidade nos demais tipos de "9ª.
Quanto ao ISS Fixo, este e lançado e cobrado assim que são cobrança: ªdntIImSI
formalizadas as inscrições no Cadastro Econômico, sendo cobrado Via Edital Limãº
proporcionalmente, quando e o caso, considerando que o vencimento Extrajudicial ?etornar
anual do mesmo ocorre sempre a partir de julho (15/07), sendo este o Judicial am da
vencimento da cota única ou 1ª parcela, desde que solicitado atraves Escaliza
de processo administrativo, conforme o código Tributário Municipal Ofato já foi comunicadoasecretaria da çãº(LC 001/2010). Fazenda e ao Prefeito Municipal tributária
Em relação ao ITBI: São lançados conforme solicitados pelos
contribuintes, e quando não ocorre o pagamento, a guia homologada
e cancelada, a partir de 90 dias de sua respectiva homologação, e o
imposto lançado é cancelado.

Quanto ao IPTU: O imposto e devidamente lançado e os carnês
entregues à população, com vencimento anual. A lei 1863/2008
concede descontos sobre o imposto, se requerido pelo contribuinte e
devidamente comprovadas às informações prestadas nos processos
de pedido de desconto.

Quanto às taxas:

Vigilância Sanitária: São lançadas conforme as inscrições
cadastradas no setor de cadastro econômico, e encaminhadas atraves
de processos administrativos ao setor de vigilância sanitária para a
realização da entrega. Após vencidas, são devidamente inscritas em
dívida ativa.

As Taxas de limpeza pública, conservação de calçamento, coleta de
lixo, iluminação pública são lançadas juntamente com o IPTU, e, após
o vencimento, as taxas são lançadas em dívida ativa junto com o
IPTU.

Quanto às taxas de expediente e protocolo são lançadas em maior
quantidade para atender a demanda do setor. Após vencidas, o setor

atraves do processo: 847/2018.
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tributário providencia o cancelamento das mesmas atraves de
processo administrativo aberto geralmente em janeiro do ano
subsequente.

Quanto a Dívida Ativa, em relação aos debitos no exercício de 2017,
foi iniciado o procedimento para cobrança administrativa (envio das
notificações individuais atraves de processo administrativo. Após esse
trâmite, os fiscais devem entregar as notiflcações aos contribuintes.

Após esgotado o procedimento de cobrança administrativa via
notificação individual, o setor responsável devolve os processos
administrativos para o setor tributário para que o mesmo providencie a
cobrança administrativa via edital. Após esgotado o prazo descrito no
edital, e realizada a conferencia dos contribuintes que quitaram ou
parcelaram seus débitos e após inicia-se um novo procedimento de
cobrança:
Se houve o pagamento do débito pelo contribuinte, ele não será
encaminhado para cobrança extrajudicial e judicial.
Do contrário, será realizada a cobrança extrajudicial (cartório) e
judicial desde que o mesmo tenha os dados necessários para
efetivação da cobrança.

Em 2017, o setor de fiscalização tributária não retornou com nenhum
dos processos de cobrança administrativa para que o setor tributário e
jurídico pudessem dar andamentos as demais modalidades de
cobrança.

Foram abertos procedimentos de cobrança administrativa dos créditos
tributários e não tributários atraves de processos administrativos
(processos de notificação formal ao contribuinte), os quais se
encontram relacionados abaixo.
Esses Processos foram encaminhados pelo setor Tributário aos Fiscais
tributários, os quais não devolveram em 2017 ao setor de tributação
municipal para que fosse dado o devido prosseguimento das cobranças
EXTRAJUDICIAL e JUDICIAL, pois os processos, caso tivessem
retornado, iam para a cobrança via Edital e posteriormente seguiriam
para as cobranças extra judicial e judicial.
8728/2017 8757/2017
8729/2017 8758/2017
8730/2017 8759/2017
8731/2017 8760/2017
8732/2017 8761/2017
8733/2017 8904/2017
8734/2017 8905/2017
8735/2017 8906/2017
8736/2017 8907/2017
8737/2017 8908/2017
8738/2017 8909/2017
8739/2017 8910/2017
8740/2017 11743/2017
8741/2017
8742/2017
8743/2017

Mesmo havendo nos processos administrativos prazos a serem
cumpridos para o retorno dos mesmos, não houve sequer uma
resposta do setor de HscaIização, o que impossibilitou realizar as
demais cobranças.

Os procedimentos para cobrança extrajudicial serão iniciados assim
que houver o retorno dos processos administrativos, e os contribuintes
os quais as notificações não forem entregues, serão notificados via
edital, para somente assim ser encaminhadas as certidões de dívida
ao CRA, considerando que faz-se necessário cumprir os prazos
determinados nas notiflcações e no edital, quando o mesmo for
publicado.
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Houveram execuções ajuizadas e cobrança extrajudicial,
nenhuma oriunda dos referidos processos citados acima:

mas

Processos de cobranca judicial: Processo Administrativo:
10.370/17
Contribuinte Processo Judicial
Adelson Luiz Victor 5000006-92 2017.8.08.0044
Biotica Estudos e 5000005-10 2017.8.08.0044
Projetos Ltda
Estevão Bertúcio Loss 5000008-62 2017.8.08.0044
Jose Lemes Pereira 5000007-77 2017.8.08.0044
Santa Teresa Cartório 5000009-47 2017.8.08.0044
do a Ofício
N2 Construções Civis 5000010-32 2017.8.08.0044
Ltda
Valdecir Vacari 5000011-17 2017.8.08.0044
Santa Maria 5000013-84 2017.8.08.0044
Com.Repres.Ltda
Ademilson J.Dalla 5000012-02 2017.8.08.0044
Bernardina
Luiz Antonio Trevisan 5000014-69 2017.8.08.0044
Vedoin
Pedro Paulo 0000279-59 2017.8.08.0044
Cattafesta

Contribuintes encaminhados para execução fiscal, e os creditos
ajuizados em 2017.

Processos de cobrança Extraiudi &Contribuinte Processo
Adelson Luiz Victor 8311/2017
DLD Comércio Varejista Ltda 16.091/2017
Estevão Bertúcio Loss 8311/2017
Valdecir Vacari 209/2017
Santa Maria Com.Repres.Ltda 209/2017
Luiz Antonio Trevisan Vedoin 209/2017
Orly Miguel dos Santos 209/2017
N2 Construções Civis Ltda 11.533/2017
Lua Marketing e Eventos Eireli 6267/2017

1.4 Limites Constitucionais e Legais

(bimestralmente). Foi verificado que neste período as despesas foram
liquidadas com:

Contratação Pessoal e Vencimentos,
Obrigações Patronais,
Diárias
Material Consumo,
Serviços PJ e PF
Equipamento Material Permanente
Subvenções Sociais
Indenizações e Restituições

Nas Sub Funções:
. Administração Geral,

xxxxxxxx

aplicação na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, As
despesas liquidadas nas Sub
Funções:
Administração Geral 1122): Fonte
Recursos FNDE, Recursos
Ordinários, e Recursos Convênios
transporte escolar.
Ensino Superior 1364): Recursos
Ordinários e Royalties do Petróleo.
Educação Infantil: Rec. FNDE
(3107)

Codigo Achados Proposrçoes/Alertas Situação
1.4.1 De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6" - Cumpriu

bimestre/2017 foi de 30 90%

1.4.2 De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6" - Cumpriu
bimestre/2017 foi de 70 37%

14 3 Foram analisados o RREO e também os relatórios de Liquidações Não foram computadas como
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Educação Especial
Ensino Fundamental,
Educação Infantil,
Educação Jovem e Adultos
Educação Especial

1.4.4 De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º - Cumpriu
bimestre/2017 foi de 20 52%

º .
1'4'5 Foram analisados o RREO e também os relatórios de Liquidações _Nº 2 Blmestre/17, observamos º Para as. . .. , pagamento de uma despesa multas de(blmestralmente). F0| ver|f|cado que neste periodo as despesas foram . - -Ii uidadas com' referente ao auto de Infraçao de transltoq ' - . Cronotacógrafo vencido, liquidada foram/ Contratacao PessoaleVenclmentos, f t d , . b abertosJ Obrigações Patronais na dn e e recursos propries — suJ I d . - R “ª. - funçao asslstencla hospltalar e Processos_, ". ,º."'zªºººs º ºs ' “'ºººs ambulatorial (302) - R$ 1.209,60. Adm'nlstfªJ ªlªnª? Entendemos que esta despesa não _I'Yº?aterlal Consumo, pode ser considerada como Dlsclpllnar/ Serviços PF e PJ, . - — es paraJ . . apllcaçao na Educaçao. -EqUIpamento e Materlal Permanente, . . apuraçaoJ . . . - , . , . Comunlcamos a secretarla para

Ratelo pela partlclpaçao em Consorclos Publlcos atentar as despesas que são dos fatos e/ Subvenção SOCIªI consideradas como aplicação possíyel
/ Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita, conforme arti os 70 e 71 da Lei ressarclmeNas Sub Funções: 9 394/1996 LDgB nte _ªº
' Adm'nJSIrªçªP Geral, No entanto, refazendo o cálculo e erarlo.
' Atencao Rªs'ºªª _ _ descontando a despesa, pudemos Quanto às
. êsslstÍenÉIa rch'>ts_p|tala_|r_e Ambulatorlal, observar a despesa não impactou multas por' upe e_ ro ' ª_ "º? e erapeu 'ºº no percentual apllcado na educaçao, atraso de' Vigilªnçlª Sâmiªflª, não alterando seu valor. pagament. Vig. Epldemlologlca. Informamos ao setor contábil que odos

As despesas liquidadas na Sub Função Assistência Hospitalar e procedaaconnguração do relatório encargos
Ambulatorial (302) no valor de R$ 466.291,74, referente a empenhos da LRF para que a liquidação da está sendo
de 2016, não foram computadas no cálculo dos 15% no 5º Bimestre despesa seja configurada em apurado(Liquidações de Restos ª Pªgªr) subelemento que não seja através do
As despesas liquidadas nas Fontes de Recursos do SUS e Demais computado no índice de aplicação processo
Recursos Vinculados a Saúde também não contam para a aplicação em saúde, internodo limite. 14.536/20

No 4" Bimestre/17, observamos o 17-
pagamento de 2 multas por atraso:
Unimed Piraqueaçu — R$ 18,72
INSS — R$117,90

Veriflcando os cálculos que geram
o percentual de aplicação em
ações e serviços públicos em
saúde, constatamos que o
pagamento dessas multas não
interferiu no percentual, pois são
de valores baixos:

Base cálculo: R$ 4.787.469,07/R$
27.240.774,70=17 57%

Deduzindo os valores pagos com
multas:
R$ 4.787.469,07 — R$ 18,72 — R$
117,90 = R$ 4.787.332,45/R$ /
27.240.774,70 = 17 58%

Quanto ao percentual de aplicação
houve alteração 0,01%. Enviamos
memorando a secretaria municipal
de saúde para apurar as causas
das multas.

Já no 5º Bimrestre/17,
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observamos o pagamento de 2
multas de trânsito ao Detran:
Motorista: Vandilino Zanotti— R$
130,16
Mototista: Jacir Romeu Tomazi —
R$130,16

E verincamos o pagamento de 3
FGTS em atraso:
Competência 07/16: R$ 938,65
Competência 11/2016: R$
1.134,37
Competência 12/2016: R$
1.123,13

Solicitamos atraves do processo
número 14.536/2017 as
justincativas e as medidas
adotadas para sanar as despesas
com multas e juros, visto que o
município não pode custear essas
despesas.

Veriflcando os cálculos que geram
o percentual de aplicação em
ações e serviços públicos em
saúde, constatamos que o
pagamento dessas multas
interferiu no percentual, pois são
de valores baixos:

Base cálculo: R$ 6.285.992,13/R$
33.063.959,42=19,01%

Deduzindo os valores pagos com
multas: R$ 6.285.992,13 — R$
3.456,47=
R$ 6.282.535,66/33.063.959,42
=19,00%

Quanto ao percentual de aplicação
houve alteração em 0,01%.
Enviamos memorando a secretaria
municipal de saúde para apurar as
causas das multas.

1.4.6 Inicialmente, foi feito o levantamento no período de 01/01/17 a
30/06/2017 nos elementos de despesa Serv. Terceiros PJ, PF,
serviços de consultoria e Obras. Retiramos os relatórios de empenho
no sistema contábil e analisamos os tipos de serviço.

Na Prefeitura não houve nenhum tipo de contratação no período que
conflgure substituição de servidores.
Na Saúde não houve nenhum tipo de contratação no período que
conflgure substituição de servidores.

Após, realizamos o levantamento no período de 01/07/17 a
31/12/2017 nos elementos de despesa Serv. Terceiros PJ, PF,
serviços de consultoria e Obras. Retiramos os relatórios de empenho
no sistema contábil e analisamos os tipos de serviço.

Na Prefeitura houve a contratação de uma empresa para executar o
programa de controle medico e de saúde ocupacional em substituição
ao servidor efetivo (médico do trabalho) que pediu exoneração e teve
sua rescisão ao final de 11/2017.

Como a função de médico do trabalho pertence ao plano de cargos e
salários do município, verificamos a necessidade da contratação da
empresa ser feita através de elemento de despesa que conte para os
gastos com pessoal.

Contratação de empresa Atlas
Serviços Médicos Ltda, para emissão
dos Atestados médicos de Saúde
Ocupacional.

Alertamos a Administração para a
referida contratação ser realizada em
Elemento de Despesa que conte para
as despesas com pessoal, visto que
a contratação foi realizada em caráter
emergencial para substituir o servidor
efetivo ocupante do cargo de médico
do trabalho que pediu exoneração.

Contrataçã
o realizada
em caráter
emergenci

al
conforme
ARTIGO

24 INCISO
04 LEI

FEDERAL
8666/93.

Está em
andament

o o
processo
14.880/20
17 que se
refere ao
processo
seletivo

simplincad
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Na Saúde não houve nenhum tipo de contratação no período que
conflgure substituição de servidores.

o para
contrataçã

o de
médico do
trabalho.

1.4.7 LRF :Artigo 19: 60%

LRF: Artigo 20: 6% Legislativo
54% Executivo

Conforme o artigo 19 da LRF: Consolidado: no Exercício de 2017 o
percentual atingido está abaixo tanto do limite máximo, prudencial e
limite de alerta.

Consolidado: 51,43%

Conforme o artiqo 20 da LRF: Poder Executivo: no Exercício de
2017 o percentual atingido está abaixo do limite máximo e prudencial,
atingindo somente o limite de alerta.
Executivo: 48,98%

Legislativo: 2,45%

O município não ultrapassou em
nenhum bimestre velincado, o limite
máximo de gastos com pessoal.

Mesmo o Relatório da RGF sendo de
obrigação Semestral, nós emitimos o
relatório Bimestral no sistema
contábil para Controle e
acompanhamento dos limites.

Cumpriu

1.4.10 Parâmetros:
. Poder Executivo (Máximo): 54%

Consolidado: 60%
. Limite prudencial Poder Executivo: 51,30% consolidado:

57,00%
. Alerta Poder Executivo: 48,60%

Consolidado: 54,00%

No âmbito executivo, os limites atingidos foram:
Máximo: 48,98 %

Estando abaixo do limite prudencial.

No Consolidado: Máximo: 51,43%
Também estando abaixo dos limites prudencial.

O município não ultrapassou em
nenhum bimestre velincado, o limite
Prudencial.

Cumpriu

1.4.11 No 1" Quadrimestre/2017, verincamos que:

A despesa total com pessoal não ultrapassou o limite máximo
estabelecido no artigo 20 da LRF:
6% Legislativo — atingiu 2,58%
54% Executivo — atingiu 49,56%

Já no 3º bimestre/2017, a despesa com pessoal do não ultrapassou
os limites estabelecidos no artigo 20 da LRF.
6% Legislativo — atingiu 2,53%
54% Executivo — atingiu 48,55%

Já no 4º Bimestre/2017, a despesa com pessoal não ultrapassou os
limites estabelecidos no artigo 20 da LRF.
6% Legislativo — atingiu 2,51%
54% Executivo — atingiu 47,91%

Já no 5º Bimestre/2017, a despesa com pessoal não ultrapassou os
limites estabelecidos no artigo 20 da LRF.
6% Legislativo — atingiu 2,47%
54% Executivo — atingiu 48,02%

6" bimestre/2017:
6% Legislativo — atingiu 2,45%
54% Executivo — atingiu 48,98%

O município não ultrapassou em
nenhum bimestre velincado, o limite
Máximo.

Cumpriu

1.4.14 Cálculo do Duodécimo 2017:
Receita do Exercício de 2016:

Receita Tributária
Cota parte FPM
Cota Parte do ITR
ICMS Desoneração
Cota Parte do IPVA
Cota Parte ICNS Fundap

R$ 4.666.309,61
R$16.285.768,61

R$59.563,79
R$133.223,40

R$13.186.221,27
R$1.627.650,18

Conforme o balancete da receita de
2016, o valor a ser repassado à
câmara municipal seria de R$
2.684.239,91, porém ao confrontar
com o orçamento da câmara para o
exercício de 2017, verificamos que o
repasse Hcaria a maior do que o
valor orçado. Sendo assim, as

Atendida
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Cota Parte IPI R$866.221,23
Cota parte CIDE R$51.843,84COSIP R$781.372,07
Multa e Juros - IPTU R$7.719,89
Multa e Juros - ISS R$27.387,69
Multa e Juros Dívida Ativa IPTU R$77.876,30
Multa e Juros Divida Ativa ISS R$10.281,07
Receita da Dívida Tributária R$139.221,50

R$38.346.284,45
Percentual de repasse 7% (EC 58/2009):
Valor: R$ 2.684.239,61
Duodécimo: R$ 223.686,65

Os repasses efetuados a Câmara Municipal foram:
Janeiro/2017: R$ 223.686,65 - (24/01/2017)
Fevereiro/2017: R$ 216.313,35 — (20/02/2017)
Março/2017: R$ 220.000,00 — (22/03/2017)
Abril/2017: R$ 220.000,00 — (19/04/2017)
Maio/2017: R$ 220.000,00 — (19/05/2017)
Junho/2017: R$ 220.000,00 — (21/06/2017)
Julho/2017 R$ 220.000,00 — (20/07/2017)
Agosto/2017: R$ 220.000,00 — (18/08/2017)
Setembro/2017: R$ 220.000,00 — (20/09/2017)
Outubro/2017: R$ 220.000,00 — (19/10/2017)
Novembro/2017: R$ 220.000,00 — (20/11/2012)
Dezembro/2017: R$ 220.000,00 — (19/12/2017).

Obs: Como em Janeiro/2017 foi enviado o valor a maior, em fevereiro
foi repassado o valor a menor, descontando a diferença.

parcelas mensais que seriam de R$
223.686,65 passaram a ser de R$
220.000,00.

Foi enviado ofício nº 224/17 à
Câmara Municipal para informar o
valor do repasse do Duodécimo.

1.4.15 Verificamos o Demonstrativo da Dívida Consolidada no E O município não ultrapassou o limite Atendida
Quadrimestre/2017 e verincamos que não foi ultrapassado o limite de dennido pelo Senado Federal ao
120% dennido na resolução 40/2001do Senado Federal. Final dos Quadrimestres de 2017.
Dívida Consolidada: R$ 2.575.179,14
% sobre a RCL: 4,19%

Analisando as informações de Janeiro a Agosto/2017 em relação a
Dívida Consolidada, constatamos que não foi ultrapassado o limite
dennido pelo Senado Federal.
2" Quadrimestre/2017:
Dívida Consolidada: R$ 1.762.662,20 (1,72%)

Analisando posteriormente o relatório do exercício de 2017:
RCL: R$ 64.592.720,60
Dívida Consolidada Líquida: R$ (0,00)

Como demonstrado no anexo II da RGF — Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida:
- Disponibilidade de Caixa Bruta (Prefeitura e Saúde): R$ 6.871.526,43
- Restos a Pagar Processados (Prefeitura e Saúde): (R$ 4.165.888,55)
= R$ 2.705.638,88

A disponibilidade de R$ 2.705.638,88 e sunciente para cobrir a Dívida
Consolidada no valor de R$ 1.642.921,13, portanto, no referido
relatório, a Dívida Consolidada Líquida traz como valor zero
(R$ 0,00), pois os recursos são suflcientes para comporta-Ia, conforme
determina o Manual dos Demonstrativos Fiscais — MDF — 7ª Edição —
Pagina 551.

1.4.16 Não houve realização de Operação de Crédito em nosso Município no Não houve -
exercício de 2017

2. Itens de abordagem complementar
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOA
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Codigo Achados Prop03|çoeslAlertas Situação
2.1.2 A LDO para 2017 possui em seu artigo 22 dispositivo estabelecendo - atendida

critérios para limitação de empenho
2.1.3 A LDO para 2017 possui em seu artigo 50 ê único, dispositivos que - atendida

estabelecem controle de custos e Avaliação permanente dos
Programas priorizados.

2.1.4 A LDO 2017 possui em seu artigo 28 dispositivo estabelecendo - atendida
condições de transferências de recursos a entidades privadas.2.1.5 O anexo de metas fiscais estabelece metas anuais relativas a: - atendida
- Receitas e Despesas;
- Resultado Nominal e Primário;
- Montante da Dívida Pública.

Os relatórios fazem parte da LDO 2017.

2'1'6 Os demonstrativos que compõem o anexo de metas Hscais foram ' atendlda
elaborados de acordo com o manual da STN. São eles:

- I — Metas Anuais (receitas, despesas, resultado primário,
Resultado nominal e montante da dívida pública).

- II — Avaliação do cumprimento das metas Hscais do exercício
anterior.

- III — Metas fiscais anuais comparadas com os três exercícios
anteriores.

- IV — Evolução do Patrimônio Liquido.

- V — Origem e aplicação de recursos com alienação de ativos.

- VII — Estimativa e compensação de renúncia de receita
- VIII — Margem e expansão das despesas de caráter continuado.

2.1.7 A LDO 2017 contém anexo de Riscos Fiscais. Porém os valores dos Recomendamos a elaboração do Não atendida
passivos contingentes e outros riscos apresentou valor zero, assim referido relatório contendo todas as
como as providencias a serem tomadas informações necessárias (inclusive em

valores).
2.1.8 O demonstrativo foi elaborado conforme o manual da STN, Porem O modelo do relatório seguiu o Manual Não atendida

os valores dos passivos contingentes e outros riscos apresentou dos Demosntrativos Fiscais da STN,valor zero. porém os valores estão zerados.
2.1.9 Foi encaminhado a Câmara municipal através do ofício CGAB nº Ofício de encaminhamento. atendida

344/2017 e ao Ministério Público atraves do Ofício CGAB nº
345/2017

2.1 .11 A LOA 2017 — Lei 2.657/2016, Contém 0 anexo - atendida
“Compatibilização do Orçamento/Metas Fiscais 2017“.

2.1.13 A LOA contemplou dotação para a reserva de Contingência — valor: - atendida
R$ 500.000,00 — Ficha: 476 do orçamento 2017 e denne em seu
artigo 5ª a forma de utilização.
A LDO traz em seu artigo 20 ê 1ª a forma de utilização.

2.1 .14 Existe dotação orçamentária prevista na LOA 2017: - Atendida
Secretaria Municipal da Fazenda: 33909100000—Sentenças
Judiciais — Ficha: 35 — Fonte de Recursos: 1.000.
Existe Previsão na LDO conforme artigo 15 da Lei 2.647/2016.

2.1.16 A programação Hnanceira e o cronograma de execução mensal - -
(bimestral) de desembolso estão publicados no site oficial do
município: WW.santateresa.es.gov.br
Aba: Orçamento — LOA (relatórios) no dia 09/01/2018.

2.1 .17 Foram realizadas 04 audiências públicas para a Elaboração do Também foi criado o site: atendida
PPA/2018-2021, juntamente com o Orçamento Participativo/2018:
Região: São João de Petrópolis e Vinte e Cinco de Julho:
19/06/2017
Região: Santo Antônio do Canãa e Várzea Alegre: 28/06/2017
Região: Várzea Alegre: 06/07/2017
Região: Sede e Alto Caldeirão: 08/07/2017
Em relação a LDO não foi realizada audiência pública.

ppa.santateresa.es.gov.br que ficou
no ar no período de: 01/06/17 a
08/07/17.

Rua Dar/y Nenªy Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167,444/0001-72



2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

à SMFA a qual encaminhará para conhecimento e autorização do
Sr. Prefeito Municipal.

/ Verificando os relatórios do Resultado Nominal e
Resultado Primário do 1º Bimestre/17, pudemos constatar que...
Quanto à realização da Receita:
Meta Bimestral: R$ 11.201.632,80
Realizado1º Bimestre/17: R$ 10.115.950,01
Realizado a menor: R$ 1.085.682,79

Observamos que em relação ao resultado nominal, a LRF do 1º
bim./2017 (campos DO94 e D095) foi informada com os valores
positivos, quando seriam negativos, o que impactou no resultado do
relatório das verincações da LRF. Esta informação será corrigida
com pedido de retincação junto ao Tribunal de Contas do ES.

Empenhos realizados 1" bimestre/2017:

Empenhado Anulado
Prefeitura 10.271.095,62 690.194,26
Saúde 3.333.996,36 18.903,68

Normalmente, no 1º Bimestre do exercício são realizados mais
empenhos por causa dos empenhos estimativos para o exercício.

/ O Resultado Primário no 2º Bimestre/17 foi de R$
3.568.667,71, não descumprindo a meta estabelecida para o
bimestre que foi de R$ 110.617,17.

Quanto ao Resultado Nominal no 2º Bimestre/17 foi de R$ -
3.699.564,34, não descumprindo a meta estabelecida para o
bimestre que foi de R$ -32.403,85.

A Meta Bimestral de Arrecadação não foi atingida:

Meta: R$ 22.403.265,58

Realizado: R$ 20.464.519,43

Déficit: R$ 1.938.746,15

Empenhos realizados 2" bimestre/2017:

Empenhado Anulado
Prefeitura 9.255.142,68 59.442,22
Saúde 4.583.549,75 750,00

/ Analisando a LRF referente ao 3" Bimestre/17
constatamos a não realização da Meta Bimestral de Arrecadação:

& R$ 33.604.898,40
Realizado: R$ 33.198.255,90

Realizado a menor: R$ 406.642,50

Empenhos realizados 3" bimestre/2017:

Empenhado Anulado
Prefeitura 7.040.406,28 5.170,00
Saúde 1.494.055,95 20.502,50

Não foi expedido nenhum outro ato de
limitação de empenho e movimentação
Enanceira.

Porém houve o acompanhamento por
parte da UCCI e da Secretaria
Municipal da Fazenda na contenção
das despesas em fase da não
arrecadação das receitas, evidenciados
no Balanço Orçamentário e nos
relatórios da LRF

Receita Realizada: R$ 65.456.450,84
Despesa Empenhada: R$
62.374.521,50
Superávit Orçamentário: R$
3.081.929,34

Codigo Achados Proposrçoes/Alertas Situação
2.2.1 A Principio foi realizado um contingenciamento prudencial no Não houve realização da Receita NãoAtingiua

Orçamento de 2017 de todas as Secretarias Municipais, no estimada, poisovalor arrecadado flcou meta
percentual de 20%, conforme MEMO CGAB Nº 02/2017 do dia amenorem R$ 2.228.045,91 bimestral de
05/01/2017 Para o desbloqueio a secretaria deve solicitar por escrito arrecadação.
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A UCCI encaminhou ao Gabinete do Prefeito Municipal o Memo
070/17 informando sobre a não realização da Arrecadação das
Receitas e a adoção de medidas cabíveis para a realização de
Limitação de Empenho, considerando somente como prioridade
aquelas despesas que constituam obrigações constitucionais e
legais do ente.

/ Foram analisados os Balancetes da Receita e Despesa
referente ao 4" Bimestre/17 e verificamos que em a meta bimestral
de arrecadação não foi atingida:
Meta: R$ 44.806.531 20
Receita Realizada: R$ 43.734.860,17
Déficit: 1.071.671 03

Empenhos realizados 4" bimestre/2017:

Empenhado Anulado
Prefeitura 6.218.384,16 0,00
Saúde 3.769.431,92 0,00

Foi enviado o Ato Recomendatório nº 002/2017 para o Gabinete do
Prefeito Municipal recomendando a realização de Limitação de
Empenho.

A meta bimestral de arrecadação não foi atingida:
Meta: R$ 56.008.163,96
Realizado: R$ 53.576.569,62

Empenhado no Pago no
Bimestre Bimestre

5ª bim. 5.067.399,16 6.994.919,38
11/2017 2.579.125,78 3.699.379,87

/ Observamos que comparando o 5º Bim/2017 com o mês
seguinte (11/2017) pudemos observar que não houve redução nos
valores de Empenhos e nem de Pagamento nos 30 dias
subsequentes.

Já em Dezembro/2017 houve um grande aumento no valor
empenhado e pago, principalmente devido as folhas de pagamento
de 13" salário e rescisões.

Empenhado no Pago no Bimestre
Bimestre

1ª bim. R$ 9.893.258,09 R$ 4.842.286,37
2" bim. R$ 9.253.528,48 R$ 6.389.842,10
3" bim. R$ 7.035.236,28 R$ 7.095.206,00
4" bim. R$ 6.217.145,36 R$ 6.928.875,82
5" bim. R$ 5.067.399,16 R$ 6.994.919,38
11/2017 R$ 2.579.125,78 R$ 3.699.379,87
12/2017 R$ 4.286.568,68 R$ 5.716.499,93

/ Foram analisados os Balancetes da Receita e Despesa
referente ao 6" Bimestre/17 e verificamos que em a meta bimestral
de arrecadação não foi atingida:
Meta: R$ 67.209.796 75
Rec. Estimada Atualizada: R$ 67.684.496,75
Receita Realizada: R$ 65.456.450,84
Déficit Orcamentário: (R$ 2.228.045,91)

2.2.2 1) Em relação ao primeiro questionamento: se foram instituídos,
previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de
competência do ente da Federação, observamos que os tributos são
instituídos atraves do código tributário municipal, Lei Complementar

1) Quanto a Arrecadação dos Tributos,
no geral houve maior arrecadação do
que o valor orçado para 2017.

Item 1)
Atendido
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01/2010 e Foram previstos no orçamento 2017. Quanto a
efetivamente arrecadados, podemos observar que no valor geral
houve uma arrecadação a maior que a previsão no valor de R$
552.612,69.
Porém, em se tratando de cada tributo, o ISSQN e a Taxa de
Prestação Serviços não arrecadaram o valor previsto
individualmente.
Tributos Orçado 2017 Arrecadado 2017
IPTU 750.000,00 837.752,45
ITBI 630.000,00 723.603,47
ISSQN 2.400.000,00 2.294.667,13
TX poder Polícia 250.500,00 366.327,48
TX Prestação 344.000,00 321.937,80
Serviços
COSIP 750.000,00 1.132.824,36
Total 5.124.500,00 5.677.112,69

2) Quanto as providências adotadas no âmbito da Escalização das
receitas e combate a sonegação:

A Fiscalização Tributária atua no combate a sonegação de impostos
e aumento da arrecadação dos tributos e taxas de competência do
município, através de diligências in loco, autorizações de
documentos Escais, acompanhamento das contribuições das
empresas, acompanhamento de abertura e fechamento de
empresas, orientação de contribuintes quanto a legislação, lavratura
notificações e de autos de infração nos casos de descumprimento
da legislação.

3) Quanto as ações de recuperação de créditos em instâncias
administrativas e judiciais, e os resultados alcançados:
Referente aos processos de 2016:

Dos processos de 2016 foram realizadas cobranças administrativas,
Judiciais e extrajudiciais:
Cobrança Judicial: Processos: 12839/2016, 12951/2016,
12952/2016, 12953/2016, 12954/2016, 12947/2016, 9508/2015(se
encontra sob análise de recurso administrativo).
Cobrança extrajudicial: Processos: 6072/2016, 8302/2016.
Quanto aos processos abaixo relacionados, referentes às
notiflcações encaminhadas aos contribuintes (cobrança
administrativa), informamos que os mesmos, após retomo da
segunda via das notificações que foram efetivamente entregues, e
após esgotado o prazo citado nas mesmas, os contribuintes que
possuíam condições de serem encaminhadas à cobrança
judicial(contribuintes que possuem registro completo de CPF,
ENDEREÇO ), FORAM ENCAMINHADAS PARA ESTA
MODALIDADE DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSOS
6072/2016 E 8302/2016.
Cobrança Administrativa: Processos: 7878/2016, 3777/2016,
3814/2016, 3764/2016, 3813/2016, 3773/2016, 3771/2016,
3780/2016, 3619/2016, 3682/2016, 3631/2016, 3778/2016,
3774/2016, 3779/2016, 3765/2016, 3777/2016, 3815/2016,
3812/2016, 3776/2016, 6467/2017(n0tiôcaçã0 via edital).

Dos processos de cobrança administrativa (705 Notincações)
somente 166 surtiram efeito atraves de pagamento ou parcelamento.

Em relação aos debitos protestados, foram pagos 63 debitos atraves
de cobrança em cartório. E 285 debitos foram protestados e não
pagos. Estão sendo novamente notincados.

Em relação aos debitos retirados, são 76 processos que foram para
protesto, porém foram entimados, compareceram na prefeitura e
pagou ou parcelou.

2) Esta informação já está
comtemplada no item 1.1.1

3) Esta informação já está
comtemplada no item 1.1.1

Processos encaminhados pelo setor
Tributário aos Fiscais tributários e não
devolvidos em 2017 ao setor de
tributação municipal para o devido
prosseguimento das cobranças em
instancias Judiciais:
8728/2017 8757/2017
8729/2017 8758/2017
8730/2017 8759/2017
8731/2017 8760/2017
8732/2017 8761/2017
8733/2017 8904/2017
8734/2017 8905/2017
8735/2017 8906/2017
8736/2017 8907/2017
8737/2017 8908/2017
8738/2017 8909/2017
8739/2017 8910/2017
8740/2017 11743/2017
8741/2017
8742/2017
8743/2017

Encaminhamos ao Senhor Prefeito
Municipal o Memo. 013/2018 —
Processo: 847/2018, informando sobre
a falta de retorno dos processos de
cobrança administrativa ao setor
tributário o que ocasionou a falta de
prosseguimento dos demais trâmites,
que seriam a princípio a cobrança via
edital, e após as cobranças
extrajudiciais e Judiciais.

Item 2)
Atendido

Item 3)
Em 2017 não

houve
seguimento

dos trabalhos
para efetivar
as cobranças

judiciais e
extrajudiciais.
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Os casos em que a praça não tem convênio com o CRA (Central de
Remessa de Arquivos), os débitos são devolvidos pelo cartório e são
ajuizados quando o valor individual for superior a 500 VRTE.

Em relação ao debitos no exercício de 2017,

Em 2017, foi iniciado o procedimento para cobrança administrativa
(envio das notiflcações individuais atraves de processo
administrativo. Após esse trâmite, os Hscais devem entregar as
notiflcações aos contribuintes.
Após esgotado o procedimento de cobrança administrativa via
notincação individual, o setor responsável devolve os processos
administrativos para o setor tributário para que o mesmo
providencie a cobrança administrativa via edital. Após esgotado o
prazo descrito no edital, e realizada a conferencia dos contribuintes
que quitaram ou parcelaram seus débitos e após inicia-se um novo
procedimento de cobrança:
Se houve o pagamento do débito pelo contribuinte, ele não será
encaminhado para cobrança extrajudicial e judicial.
Do contrário, será realizada a cobrança extrajudicial (cartório) e
judicial desde que o mesmo tenha os dados necessários para
efetivação da cobrança.

Em 2017, o setor de Escalização tributária não retornou com nenhum
dos processos de cobrança administrativa para que o setor tributário
e jurídico pudessem dar andamentos as demais modalidades de
cobrança.

2.2.3 O município de Santa Teresa, atraves da Lei Municipal nº
2672/2017, dispôs sobre o Programa de Recuperação de Créditos
Fiscais — REFIS. A Lei concede Anistia sobre multas e Juros de
débitos Tributários ou Não Tributários de pessoas Físicas e
Jurídicas, inscritos ou não em Dívida Ativa, com vencimentos até
31/12/206.

Os débitos tributários podem ser pagos ou parcelados de acordo
com os seguintes percentuais de redução e prestações mensais:Descrição % % ª %392 ª ª ª

Vista prest. prest. prest.
00 00
90 00

Valor original 00,00 00,00 00,00
Multa Mora , 60,00 50,00 40,00

Multa inscrição 90,00 60,00 50,00 40,00
Cor.monetária 00,00 00,00 00,00 00,00
Juros de Mora 90,00 60,00 50,00 40,00

A LDO 2017 (Lei 2647/2016), em seu artigo 9º estabelece que o
anexo de metas Hscais deva conter um demonstrativo que indique a
natureza da Renúncia Fiscal e sua compensação (Estimativa e
Compensação da Renúncia de Receitas).
Porém este anexo está com os valores zerados tanto para a
Estimativa quanto para a compensação.

No processo nº 002476/2017 que tratou de todo o trâmite do REFIS,
foi solicitado no parecer jurídico que a minuta da Lei estivesse
acompanhada de estimativa do impacto financeiro no exercício em
que deva iniciar a vigência e nos dois seguintes.

Como na LDO do exercício de 2017 não foi previsto valor para
estimativa e compensação de Renúncia de Receita, o cálculo foi
realizado pelo setor responsável (contabilidade) para compor o
processo.

A compensação em 2017 se dará por meio do aumento do índice do
FPM, de 1,2 para 1,4 %, gerando um aumento na Receita em torno
de 16,67% em relação ao índice anterior.
Quanto aos anos de 2018 e 2019, o anexo da LDO 2018 (Lei
2.679/2017) já contempla essa informação, trazendo como renúncia

Atendido
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a Anistia prevista no REFIS, e como compensação o recebimento
das ações administrativas, judiciais e HscaIização.

2.2.4 No processo nº 002476/2017 que tratou de todo o trâmite do REFIS,
a medida de compensação informada foi o aumento do índice do
FPM, de 1,2 para 1,4 %, gerando um aumento na Receita em torno
de 16,67% em relação ao índice anterior.
Conforme informação da Secretaria Municipal da Fazenda, o índice
já estava em vigor quando efetivamente foi implementada a medida
de compensação.

atendida

2.2.5 A Anistia sobre multas e Juros de débitos Tributários ou Não
Tributários de pessoas Físicas e Jurídicas, inscritos ou não em
Dívida Ativa, foi concedida mediante Lei nº 2.672 de 19/05/2017

atendida

2.2.6 Desde que a Lei foi promulgada em 19/05/2017 e até o dia
29/12/2017 (data final para aderir o parcelamento conforme art.4º da
Lei 2672/2017) 113 parcelamentos referente ao Programa, do qual
aderiram 109 contribuintes.

Os parcelamentos estão sendo pagos e foi arrecadado até o final do
exercício de 2017 o montante de R$ 78.722,49, conforme relatórios
extraídos do sistema Tributário.

Deste valor, R$ 35.885,36 foram oriundos da semana de conciliação
realizada pelo município, a qual teve como resposta 15 contribuintes
com créditos ajuizados e 23 contribuintes que não possuem ação
EscaL

A'|uizados Sem acão Fiscal Honorários
22.836,53 10.056,07 2.992,76

Para dar incremento ao Refiz, foi realizada pela Prefeitura Municipal
de Santa Teresa com o apoio do Tribunal de Justiça — Núcleo de
Conciliação o “Multirão de Conciliação Pre Processual e Processual
de Execuções Fiscais“ durante os dias 11/12/17 a 15/12/2017,
visando aos contribuintes saldar suas dívidas Escais, nos moldes da
Lei 2.672/2017 (REFIZ).

O processo interno nº 14.577/2017, que trata da Semana da
Conciliação, demonstra os ofícios encaminhados ao Exmo. Sr. Juiz
de Direito da Comarca de Santa Teresa, a relação dos executados a
serem intimados a comparecer na prefeitura, na semana de
conciliação, o relatório da reunião realizada na sala de audiência do
Fórum de Santa Teresa aonde foi debatido o tema e dennidos os
critérios para realização do Mutirão:
Local do evento, Prazo, Publicidade Operacionalidade e demais
observações inerentes.

No total, ao nnal do exercício, os valores que integraram o referido
REFIZ foram:
Total da Dívida Total da Dívida

atualizada
R$ 349.004,34 R$ 372.173,66

Total da dívida Valor do Desconto
parcelada com o lanistia)
desconto
R$ 232.548,08 R$ 139.631,49

Quanto aos princípios aplicáveis à administração pública
(legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eflciência).
Quanto a Legalidade, o administrador público deve fazer as coisas
sob a regência da lei imposta. Portanto, só pode fazer o que a lei Ihe
autoriza. O Refiz está disposto na Lei 2.672/2017 de 19/05/2017.
-Em relação à impessoalidade, o representante público é proibido
de conceder privilegio a pessoas específicas. Todos devem ser
tratados de forma igual. A Lei do Renz contempla os débitos

atendida
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tributários ou não tributários de pessoas jurídicas ou físicas sem
distinção com vencimento até 31 de dezembro de 2016.
-Quanto a Moralidade, o administrador deve respeitar os princípios
éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui
pressuposto de validade de todo ato administrativo praticado.
O Renz proposto pelo Município concedeu um percentual de
redução no valor das Multas de Mora, Multas de Inscrição e Juros
de Mora de acordo com o número de parcelas, conforme descritas
ao lado, dando ampla opção ao contribuinte para a opção que
melhor lhe atender.
-Quanto a Publicidade, trata-se da divulgação oficial do ato para o
conhecimento público.

A Lei foi publicada no site oflcial do município em 22/05/2017
(www.santateresa.es.gov.br). No DOM (Diário Oficial dos
Municípios) em 22/05/2017 e em carro de propaganda.
-Quanto a Eficiência é o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em se desempenhar apenas
com uma legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento as necessidades da comunidade
e de seus membros. Enciência é uma característica que faz com
que o agente público consiga atingir resultados positivos, garantindo
à sociedade uma real efetivação dos propósitos necessários.
O Refiz trouxe como resultado a adesão de 109 contribuintes dos
quais resultou para o município em 2017 a receita de R$ R$
78.722,49.

REFIZ: Lei 2.672/2017

Art. 2.º Os débitos tributários poderão ser pagos ou parcelados da
seguinte forma:

_Qescricão % % % %292 ª ª ª
& Brest. Brest. Brest.

Valor original 00,00 00,00 00,00 00,00
Multa Mora 90,00 60,00 50,00 40,00

Multa inscrição 90,00 60,00 50,00 40,00
Cor.monetária 00,00 00,00 00,00 00,00
Juros de Mora 90,00 60,00 50,00 40,00

2.2.11 A Lei Orçamentária Anual 2.657/16 (art. 4º - inciso III) autorizou a
abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 15%.

A Lei 2.686/17 autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional
suplementar até o limite de R$ 4.500.000,00 para reforço das
dotações orçamentárias exclusivas para as despesas decorrentes
do pagamento com pessoal e obrigações patronais para o Fundo
municipal de Saúde.

A Lei 2.671/2017 inclui o inciso IV ao artigo 4ºda LOA 2016 (Lei
2.657/16) - VI - Abertura de créditos suplementares e especiais
dependente da existência de recursos disponíveis, oriundos do
superávit Enanceiro devidamente apurado pela contabilidade, do
exercício anterior, conforme demonstrado abaixo e detalhado em
anexo: Superávit Financeiro: R$ 2.225.631,88.

Qualquer tentativa de movimentação que exceda esses limites
autorizados por lei orçamentária ou por lei própria não é permitido
pelo sistema contábil.

O que ocorre às vezes, é que não há
suplementação de um elemento de
despesa par outro, mais sim a
movimentação entre mesmas fichas,
porém de fontes distintas.

A movimentação de crédito é a
movimentação entre as mesmas
flchas do orçamento, suplementando
de uma fonte de recursos para outra.

Este tipo de movimentação é feita
através de Decreto próprio e não
abate o saldo da lei autorizativa.

2.2.13 Além da Lei orçamentária anual — Lei nº 2657/2016, os créditos
adicionais (Suplementares ou Especiais) foram abertos através das
Leis descritas abaixo:Lei Tipo FR: Valor
2.689 Especial 1.602 24.300,00

Foi analisado o relatório de créditos
adicionais: suplementares e especiais.
Baseado nas referidas Leis
Identincadas no relatório, foi
confrontada a informação com cada

Atendida
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2.689 Especial 1.301 2.400,00
2.688 Suplementar 1.501.0014 75.000,00
2.686 Suplementar - 4.500.000,00
2.685 Suplementar 1.501.003 47.000,00
2.682 Especial 1.204.004 94.206,80
2.680 Especial 1.502.0019 130.000,00
2.678 Especial 1.301 82.500,00
2.676 Suplementar 1.203 149.970,00
2.675 Suplementar 1.502.0015 312.985,94
2.674 Especial 1.000 110.000,00
2.673 Especial 1.502.0020 112.125,00
2.673 Especial 1.000.001 1.193,00
2.666 Suplementar 1.107 148.900,00

Lei municipal individualmente.

2.2.14 Em análise junto ao sistema contábil, foi verificado que os créditos
adicionais (suplementares ou especiais) abertos no exercício, foram
realizados através de Decreto Municipal.
O sistema contábil não permite movimentação nos créditos
adicionais sem que estes sejam previamente vinculados a um
Decreto.

2.2.15 A LDO (Lei 2.647/2016) autoriza em seu artigo 33 ê único, a
transposição, remanejamento ou a transferência de um grupo de
natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de
cada projeto, atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por
Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do poder executivo.

Houve
autorização
Legislativa

2.2.16 Verificamos o exercício de /2017, mediante o relatório de créditos
adicionais e não foi encontrada nenhuma suplementação por
anulação de outra UG ou anulação para suplementação de outra
Unidade Gestora.
O município possui o Fundo Municipal de Saúde que funciona como
outra UG, mais não houve utilização de recursos do orçamento da
Prefeitura para cobrir déflcit orçamentário.

Não houve
suplementaçã

0 entre as
Unidades

Gestoras do
Município

2.2.17 Os Fundos que fazem parte do orçamento Municipal são meramente
contábeis, criados para gerir recursos vinculados e não são dotados
de personalidade jurídica, são:
-Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - lei: 1.840/2008.
-Fundo da Infância e Adolescência — Lei: 1055/1992.
-Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente —
Fundema — Lei: 1.714/2006.
-Fundo Municipal da Procuradoria do Municipio de Santa Teresa —
Lei: 2000/2009.
-O Fundo Municipal de Cultura de Santa Teresa, foi criado através
da Lei: 2.573/2015 e não e dotado de personalidade jurídica, e nem
está contemplado no orçamento de 2016.
- O Fundo Municipal de Turismo — FUNTUR — Lei 2.574/2015.
- O Fundo de Desenvolvimento Municipal — FDM — Lei 2.421/2013
- Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santa Teresa —
FUMPDEC — ST — Lei: 2453/2013.
O Fundo Municipal de Saúde e o único fundo do município que
possui personalidade Jurídica. Lei: 2.234/2011.

atendida

22.19 Não houve abertura de nenhum crédito extraordinário no exercício
de 2017.

2.2.21 Esta publicado no site oflcial do município
WWW.santateresa.es.gov.br na Aba Transparência — portal da
transparência — Orçamento — Acesso Rápido - os seguintes
instrumentos: PPA, LDO, LOA, RREO, RGF, Balancetes Mensais
(receita e despesa), Orçamentos (outros documentos) relatório de
pagamentos, Orçamento da Receita e Despesa, Balanço Anual.
Na Aba Transparência — portal da transparência — Controle Interno
—_Acesso rápido - os seguintes instrumentos: Pareceres Prévios,
auditorias e inspeções, Instruções Normativas, Relatórios
(recomendações), Prestação de Contas Anual.

0 Munícipio está em fase de transição
em relação ao Portal da Transparência,
devido ao fato deque houve a licitação
e a empresa que ganhou não e a
mesma que possuímos atualmente.

Estamos trabalhando para a migração
das informações e melhorias no novo
Portal

atendida

2.2.22 Esta publicado no site oflcial do município
WWW.santateresa.es.gov.br na Aba Transparência — portal da
transparência — Receita — Acesso Rápido — Arrecadação de

O Munícipio está em fase de transição
em relação ao Portal da Transparência,
devido ao fato deque houve a licitação

Atendida
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Receitas;
Na Aba Repasses: Acesso Rápido:
Transferências Federais;
Convênio Concedidos e Recebidos;
Transferências extraorçamentárias e Intraorçamentárias;

Quanto as Despesas: na Aba Transparência —
transparência — Despesas — Acesso Rápido:
Empenhos e Favorecidos;
Liquidações e Favorecidos;
Pagamentos e Favorecidos;
Despesas com Diárias;
Despesas com Passagens;
Despesas com Obras;
Contendo informações referente o processo, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica benenciária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório
realizado.

portal da

e a empresa que ganhou não e a
mesma que possuímos atualmente.

Estamos trabalhando para a migração
das informações e melhorias no novo
Portal

2.2.23 Foi encaminhado a Câmara Municipal através do oncio nº 225/2017
a Prestação de Contas Anual 2016 da Prefeitura Municipal, do
Fundo Municipal de Saúde e Consolidada (atraves de mídia Digital).
Também se encontra arquivada no setor contábil a PCA 2016
(impressa e em mídia digital).

Atendido

2.225 Os Demonstrativos fiscais (RREO e RGF) estão sendo adequados a
7ª Edição do MDF. Foi solicitada a empresa fornecedora do
Programa que flzesse as devidas alterações nos relatórios de
acordo com as normas do STN.
Houve alteração no Anexo VIII e V RREO — RGF Anexo II.

A 8ª Edição é válida a partir de Janeiro/2018 (portaria 495 de 06 de
junho de 2017).

Atendido

2.2.26 O município possuía convênio:
De cooperação técnica com a Incaper (Termo de Cessão:
020/2013), e cedia espaço dentro do prédio da prefeitura para o seu
funcionamento, com vigência até 31/12/2016.
Um novo Convênio de Cooperação técnica foi celebrado entre o
município e a Incaper — Convênio nº 004/2017, porém este convênio
só foi assinado pelas partes em 30/11/2017, Hcando todo o período
de janeiro a novembro sendo utilizado o imóvel sem nenhum
convênio vigente.

O município cede espaço dentro do prédio da prefeitura para o seu
funcionamento, custeando inclusive despesas com telefone fixo
(valor máximo: 300,00), telefone móvel (valor máximo 100,00),
combustível (500 Iitros)e pessoal (1 auxiliar de serviços gerais para
a limpeza e conservação das dependências do escritório local da
Incaper), com vigência até 31/12/2020.

O município possui convênio:
De cooperação técnica com O Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Convênio 009/2013), e cede espaço dentro
do prédio da prefeitura para o seu funcionamento, custeando
inclusive despesas de água, energia, telefone e pessoal, com
vigência até 02/08/2018.

O município possui convênio:
De cooperação técnica com a Aderes, Bandes, Banestes e
Sebrae, cujo objetivo e a adesão ao programa Nosso Credito e
Creditar, e cede espaço dentro do prédio da prefeitura para o seu
funcionamento, custeando inclusive despesas de água, energia,
telefone e pessoal, com vigência até 14/06/2018.

O município possui Termo de Cooperacão Tecnica (nº 002/2014)
com o Serviço Social da Indústria — SESI e Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, e custeia despesas de aluguel
de imóvel, água, energia, telefone e pessoal, com vigência até
11/05/2022.

O Município cedeu o imóvel aonde
funcionava a Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura para o Batalhão da
Polícia Militar, até que o prédio aonde
funcionava a Polícia seja devidamente
reformado, pois não havia mais
condições de permanência no local.
Há em andamento o processo interno
nº 10.862/2016 para regularizar a
situação, mais até o momento não há
nenhum documento assinado entre as
partes.

Pendente
referente
termo de

permissão de
uso do imóvel
público entre
o município e

a Policia
Militar.
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O Município cedeu imóvel aonde funcionava o Polo de Ecoturismo
de Santa Teresa para a 8ª Cia Independente da Polícia Militar, pois
a mesma não possuía mais condições de permanência no imóvel
onde estava instalada e o mesmo foi interditado pelo Corpo de
Bombeiros. Desde 2016 o imóvel foi cedido sem que tenha sido feito
contrato, termo, convênio ou ajuste para este Hm. Desde 09/2016
esta em tramitação o processo 10.862/16 para regularizar a
situação.
Em março de 2017 o prefeito municipal permitiu a utilização do
espaço público através do Decreto nº 202/2017, enquanto estaria
sendo elaborado o Termo de Permissão de Uso, porém, até o
momento não foi formalizado nenhum convênio, acordo, ajuste ou
congênere.

Há em andamento o processo interno nº 10.862/2016 para
regularizar a situação, mais até o momento não há nenhum
documento assinado entre as partes.

2.2.27 O Município de Santa Teresa não possui Estatais sobre o seu -
comando.

2.2.29 Foi realizado um contingenciamento prudencial no Orçamento de Não foi expedido nenhum outro ato de
2017 de todas as Secretarias Municipais, no percentual de 20%,
conforme MEMO CGAB Nº 02/2017 do dia 05/01/2017.Para o
desbloqueio a secretaria deve solicitar por escrito à SMFA a qual
encaminhará para conhecimento e autorização do Sr. Prefeito
Municipal.

O valor do Contingenciamento na Prefeitura correspondeu ao
montante de R$ 8.868.067,01.

Já no Fundo Municipal de Saúde este valor correspondeu ao
montante de R$ 4.045.892,34.

Durante a execução orçamentária em 2017, os valores foram
desbloqueados.

Não verificamos Ato de Limitação de Empenho e Movimentação
Financeira por parte do Município, mais acompanhamos a realização
da Receita juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda e
observamos a diminuição da despesa em face da não arrecadação da
receita orçada, conforme descrevemos abaixo:

A Receita estimada não foi efetivamente arrecadada:
Rec. Estimada: R$ 67.209.796,75
Rec. Estimada Atualizada: R$ 67.684.496,75
Receita Realizada: R$ 65.456.450,84
-) Déficit Orçamentário: R$ 2.228.045,91

Em relação à Despesa:
Despesa Fixada: R$ 67.209.796,75
Despesa Fixada Atualizada: R$ 70.054.938,68
Despesa Realizada: R$ 62.374.521,50
-) resultado Orçamentário Despesa: R$ 7.680.417,18

Receita Realizada: R$ 65.456.450,84
Despesa Empenhada: R$ 62.374.521,50
Superávit Orçamentário: R$ 3.081.929,34

Quanto as Disponibilidades Enanceiras, o município encerrou o
exercício com o saldo no valor de R$ 7.005.978,32 assim distribuídos:

Prefeitura: R$ 5.038.966,58
Saúde: R$ 1.834.222,58
Câmara Municipal: R$ 132.789,16

limitação de empenho e movimentação
Enanceira.

Porem houve o acompanhamento por
parte da UCCI e da Secretaria
Municipal da Fazenda na contenção
das despesas em fase da não
arrecadação das receitas, evidenciados
no Balanço Orçamentário e nos
relatórios da LRF.
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Codigo Achados Proposrçoes/Alertas Situação
2.3.3 Quanto a UG Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal, os Em relação aos Consórcios, não está Em relação ao

demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, havendo a consolidação das Fundo
flnanceiraePatrimonial. informações em tempo hábil para o Municipalde

cumprimento da exigência. Saúde e
A princípio, solicitamos informação junto ao Tribunal de contas do Câmara foi
ES para entender melhor o que signinca a consolidação com os Na IPC 010 não demonstra a forma de atendida.
Consórcios Públicos. Essa consolidação com os Consórcios não é
igual à consolidação que o município faz com a câmara municipal,
que é através de importação de arquivos de sistema contábil.

Neste caso, os consórcios devem enviar além da prestação de
contas (notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc...) os
balancetes mensais por elemento de despesas para que a
contabilidade do município possa verificar e fazer a comprovação e
aprovação no sistema contábil.

No momento em que o município faz o repasse Hnanceiro para o
consórcio, ele já fez a execução orçamentária. Se o consórcio não
prestar contas, esta informação não poderá compor a LRF. Em
relação à LRF, os valores do Consórcio devem ser informados
separadamente.

O município possui 3 consórcios:
- Consórcio Público da Região Polinorte — Cim Polinorte;
- Cointer Ceasa Noroeste; Consórcio Público Intermunicipal para o
Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos
Hortigranjeiros.
- Consórcio Público Resíduos Sólidos — Condoeste.

O nosso município ainda não faz a Consolidação orçamentária,
Hnanceira e patrimonial de acordo com o que determina a Portaria
72 da STN. Porém, estamos solicitando aos consórcios que nos
enviem a documentação da forma que determina a portaria.

como o ente consorciado deverá
prestar contas ao município, quais
documentos deverão ser apresentados
como forma de aprovação e
comprovação.

Em várias oportunidades entramos em
contato por telefone com o próprio
Tribunal de contas e não conseguimos
um consenso da forma correta de exigir
a informação dos consórcios para que
ocorra a consolidação do ente e do
município.

Ainda temos muito que caminhar para
que a consolidação dessas
informações ocorra de forma concisa e
tempestiva.

Estamos trabalhando junto a Secretaria
Municipal da Fazenda e Gabinete do
Prefeito Municipal enviando ofícios e e-
mails aos consórcios solicitando os
balancetes mensais como prova de
prestação de contas.

Em relação aos
Consórcios

não foi feita a
consolidação
no sistema
contábil em

2017.

A portaria STN Nº 72, de 1º de fevereiro de 2012, que estabelece normas gerais de consolidação das contas dos
consórcios públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os
pressupostos da responsabilidade fiscal, e sua observância obrigatória para todos os entes da federação.

Conforme esta mesma portaria (STN -Nº 72/2012), o instrumento de repasse aos consórcios é exclusivo aos contratos
de rateio firmados, no qual os entes consorciados comprometem-se a transferir recursos financeiros para a realização
das despesas dos consórcios públicos. Seus Créditos estarão consignados nas Leis Orçamentárias Anuais e deverão
ser objeto de controle contábil específico.

O Município de Independência participa dos seguintes consórcios públicos:

- Consorcio publico intermunicipal para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros —
Cointer;
- Consórcio Público para 0 Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do
Estado do Espírito Santo.
- Consórcio Público da Região Polinorte — Cim Polinorte;

Durante o exercício de 2017 efetuamos os repasses com instrumentos de contrato de rateio e a contabilização foi
realizada tempestivamente. Porém por inobservância da IPC —Nº 10 (Contabilização de consórcios públicos) deixamos
de realizar a contabilização das contas de controle da seguinte forma:
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Contabilização da Prestação de contas nos Entes Consorciados e nos Consórcios Públicas

19. Os lançamentos de Controle [Ie Prestação CIE! Contas, grupo 8.5, são Iguais nos Entes
Consorciados & nos. Consorcios Públicos.

Controle- de Prestação de Contas

D: 8.5.2.1.0'.ÚÚ.ÚÚ Execução da Prestação de Contas de Consórcio Público — A comprava.r

C: 8.5.2.3 000.00 Execução da Prestação de (Sontag de Consórcio Público — .ª aprovar

Controle de Prestação de Contas
D: 8.5.2.3.Ú.ÚD.DD Execução da Prestação de Contas cie Consórcio Púªalico — .ª. aprovar

C: 8.5.2.4.Ú.ÚÚ.ÚÚ Execução da Preatação de Contas de Consórcio Público — Aprovados

Este fato ocasionou deixarmos de enviar informações ao arquivo BALEXOC — das contas de Governo — consolidação do
exercício de 2017.

Porém, durante o exercício foi comprovado pelos consórcios através de envio físico dos Balancetes da Despesa (Fato
este cobrado pelo município através de ofícios e devidamente protocolado aos consórcios).

Ainda para uma melhor elucidação durante a análise de conferência da Prestação de Contas Anual exercício 2017, foi se
detectado o erro da NAO contabilização no grupo de Contas 8.5 e pedimos aos consórcios que nos emitissem as
comprovações de repasse anuais e sua devida execução como forma de demonstrar ainda mais nossa veracidade.

Segue tabelas abaixo separadas por consórcios e seus repasses:

TABELAS 1 - Consórcio Público para 0 Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce
Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE) — Contrato Nº 003/2017, Valor R$ 12.000,00(Doze mil reais).

Segue abaixo Orçamento e Balancete anual/2017
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MUNICIPIO DE COLATINA

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAD DGCE OESTE DO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO

11 422.3121'0001-00

Balancete dº Execucao (Ia DESPQE-a - BALEXD
Referêncm: Exercicio de 201?

_. a | Elemenw de Des .: :.uncrzada | EP'pE"'2—:c | Sªldº º; | uau aac— | Sªlm ª 1 ag.-nuam: | Emenhm ;»; a . ,o ,, :? .Icém“ gc IDescnjáa Cirªauc | No Pennac | Até Fe'i | Dºª-'n | N: “ainda ' .-'v.. _ one I ªª
FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PRO RIOS ' SAUDE
ORGAO

LI ND. DRÇAMENTNI'IA:

. . J
#- â—N. B.

"ENC—ª: D

.CH' .CCÍ'du

1: __ »
1,2515113: 2r5.688 50

||: 11:43 '. umaRNIEAHEICC E 'E'
' 1

cd1.11.155.150 1101 D.no| 11.-)5| II.-2111

TolgldoProJuln'hIWIdmde' nª má Uá nª nª 11-15
Toul da Unidade Olunmhna: 1.540.555 ' 1.255.311 1.411.458 50 125930511 28.111? :1: 1251131z z1| 1.216.595,55 41 121,35
Toulanrgsn- 111501562? 125531193 15:31 AES SD 1 259901111 231111 15 1251121221' 1211359555 1112125
TouIc-ml 11015523 125431150 1.151.455 50 1.259.903." 29.151 :1-:| 1350.9122” IZHSMGSI 11121135

Sistema MPConmb - Mutt Project Software e Conwa'lwm
wuwn'JIC-rQe-c: :o'n t ' - ' 1 33 9—“9E
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Estado do Espírito Santo

' *--«'— D MUNICIPIO DE COLATINA
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DDCE ÚESTE DO ESPIRITD SANTO
ESPIRITO SANTO
11 422.312i000'l-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Balancete de Execucao da Despesa , BALEXO
Referência: Exercício de 2017

Elemenl: de 995265; Aumnzaca lar—pena:: | Em, dª l L,.“ can -aça'!iem3 | Entpenhsdo .:
Ec: . , ::,ªª.maICcclgc |Des:n_:ão | Crçsno | final | No Parma | Auê Pe'incal lN-apen'ada .-'-'e —a-icnc|

Srsrema MPCmumb , Mult Project Software e Conwfrana
wwh'n'JtmIÉC' com br . Tale-ºn:: », “'

& BOI; 001
“rpa: E ' DE,-PES: mutio-,Ja-rn'lrúo; FIM.;HCEIRG: Jéh'ia; ZE'JTFIOS DE .,Jí'o:sun,; r ,»

[ir-'“": “&,ch CONSORCIO PUBLICO DA REGIAÚ DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO Filtro dci Rela'tc'i iD
iªi—estada de cºntas da Execucãu das Despesas por“ Fun(âu & SubrFuncâcv
variada: :017 - Arua] - Exe ;ciu

Despesas - Agrupadosior Centro de Custos - Função - Sub-Função
Centro Custos: SANTA TERESA

Funcão.....: 17 SANEAI'ENTO
Sub-Funcao: 512 55neenen».o Bázico ª.)"lsaroElemento de [Ji-Spºsa Enpêllhns Liquidacões pagamentos333mlmo |:: “ 513339035300 "LTERIaL a“ 133390354".- szavzws 9.05 1 1333903500 uma: se 353,01 5 e33390 ou 743,99 13 1333390470u 75333909300 3 ,. a 35, ,e

Tota] , subruncàoi 15.917,73 11.917,73 14.917,73
fatal - Função: 14.917,73 24.917,73 24.917,73

TutaL , Centro de custos: 24.917,73 23.917,73 24.917,73
Total Geral: 24.927,73 24.927,73 24.913,73

Restos a Pagar (Processados & Não Processados) - ªgrupados por Centro de Custos - Função - Sub-Função
(Entra CIISEDSJ SANT-'I TERESA

Funtão. . . : l“ SANEAMENTO
Sub-Funcào: Sil Saneamento Básico U'bano

nestas a Pagâr Procesiadns Restos a Pagar Não ProcessadosElemento de Despesa Pagos Eanceladns Liquida das tant. [qu) Pagos (ant . (Pag)333503509 SER» 0,06 0,06 559.37 BJJE 550,37 6,06333983583 mm , mas «,na BAQ,56 5,35 310,56 6,39TotaL - SuDFunÇio: anos 0,50 391,03 BND 891,63 «3,313Total . Fuwcâo: a,:m «,no em,“ e.“ 591,53 emum . cam de Custos: la,-m «,na em,“ n.ºs 591,5; mm
Total Geral: 0,60 0.00 891,03 0.00 891.05 0.00

Nota Eíp imª .a: Durante eiE'CÍCID ce 201? roran' crecilanoe ra conta corrente cg concoeste RS 2-1 000 00 A me e criam mil reais] pTGv'EIliEY'IES os repasses pe'ªlneme & contrato de rateio
co Mªm ' o de Santa Teresa Respectivos valores são ire'entes os contratos de rateio ce 201.6 & 201? crecitados ra conta co Gortloeste 'espectru'amente nos dias DE! ce ]Gnel'o tie 2017 e

cemcns'mtivo20 de Noz on'lyo de 201.7 Son'aco os repasses de 2017 co'n salco adm: nao de 2016 Barsàrcio nas & e “ate |: confo'n'e elucidado no respee

!rp Canta!) - nuit Project Software e Cniisuftorlfr
w...ru1tpu—oje:t.:om.b- - "el: (ari 3333-0353

TABELA 2- Consórcio Público Intermunicipal para fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos
Hortigranjeiros — Cointer — Contrato de Rateio Nº 002/2017 — Valor R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
Segue abaixo Orçamento e Balancete anual/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

COINTER—EDMS. FUEL. INTERFUN. FÚRT— PRÚDI. CMER'C. PROD. HCIFLT ::E- : 1 ºf 1COLATINA Biti: BT.-'E'ÉIEII'HB
ESPÍRITD SANTO

59 . 595 . EQLHÉIE'EIL-QB

QUI-IURD DE DETúLHiIª'IENTÚ Dh DESPESÉ.
Re-Fezªància: Exercício mi?

Fich: lFr'SIEL-z—nent'n Ele::rícín- IPM—.= | 'l'ilú"
Unidas]: CE:-.aral SBICZÉmªl - (QINTER-EDNS. FUEL. IHTERKN. FÚRT. PROD. CCÉ'HERC. FRDCI. HÚRT

III—gim Bim - (DIhTER-EÚNS. FUEL. INTERFLH. FORT. PROD. CDNERÉ. PRQ"). HÚRT
Unidad: ºrçamentária 81161 - (DETER-EDMS. PUEL. INTERâ'Vuh. FGRT. PROD.. CDFERC. PROD. HÚRTP"aje-.=-,".ª.-.ívíd=de| (GIHTER:| .= 289%? 2.999.9592 .= 2EEÉ' 5.85%:an2] F 220? E',2€ªE F 229? 1352319: .= 2EEIÉ SIE-.EÉE'JIÉ15 .= 2591 inEEE F : 229? JB.E€É,EE5 0 226? 4.629,29»7 C 229? 5192252?? 25Eª1 Eçª?Ci . 2EEªE' 1.9?9,2E:. ' 226? 1.239,29»|: 229? 1.2?2'32?? 229? i?£ª?€',2?& 22125 3.999,22!

156.526,56

819%.61161.Zâ.121.l3l30ª_.l-.BBZ - .:PQI'D E (ªPâEITãEãÚ % PEQ'uEhI-EIE FRDDIJTEIFJESD" 13.3 - =*" 'L IÉfE. 229? J2É,EÉ
225“? 126,93?
229? 125,2?
226? 225,2?1? F BLEÉSZBÉ 225? 1.5“?É,EÉTatil Prnjeto :tícidide 1.439,93

Pªojetafntiwidadm BIBBÚ.61191.gã.999.9999.9.999 - REEER'U'A DE EDNTIEEHCIAe It“-EEE? :; DE CÚ'.T2'.5 -'. |2292 | 12.9?É,.ÉÉ'Tati]. LLWÉ,”Tatil .:; Uni-13d: :?“EIMFÉI'FÍZ 313.666,53Total do Orgão 22.999,99Tatil :: Unidãde Genmª: 212.836,56Total GEPE]. 22.69'5,”

Sistema“ fªlr-ªfonfatl - Mult Praject Snftwre & [Sansui tor ia
.:.m. "HJ". tpw—aject . ca'! . :r - Telefone : 'ª 3335-8395

Rua Dar/y Nenªy Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
Te/eFaX: (27) 3259-3900 — CNPJ.” 27.167,444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

COINTER-[UNE. DUEL. INTERHJN. FORT. DRUD. (MEM. PROD. I-DRT Filtrº do Relatório Página: Baum
P-ezTacic de Chat:: a= Emu“ air. Em:pe:a: x- Função : Skszunfae “Fº ªªª 355955; “"ª-º ªUE'FU'ªªºz FTF-“CE:??- Dªntª
Pe'íbdor :o: - Anu:1 - E—er—z. :

SANTA TEREZA

Despesas Agrupa-rias por Centro (Ie Custos - Função - Sub Função
Centro de [Lista: Prefeitura Municipalde Teresa
Função 20 Agricultura
Sul: Função: 122 Administl atão Geral Eiemento de Despesa Empenhado Liquidado Pago

Vencwantos & Vantagers incas . Pessoal (|le 1.266,88 1.256,88 1.266,88385,8 385,22 385,82Eente'içaij « . "' 843,34 843,54 843,34Diarias - Pessoa| CiviI 20,40 28,40 20,40Mate'íal »;I—z CCInSLmD 795,32 795,32 735,32Serviços de Conseltcría 138,18 1.703,18 1.703,18
Outros Semi-ços c_ 'ºeircs - Pessoa ªisica 482,50 482,90 482,90
C: utros Senriços ce ires - Pessoa JUS-dica 12.342,10 12.342,10 12.342,10Ciarigações —I'IbLtá' Ccmt'ibutivas 46,41 46,41 46,41
Equisemewtase Materiais Pe'Manente 113,65 113,55 113,63

TOTAL- SUBFUNÇÃO 18.000,00 18.000,00 18.000,00TOTAL- FUNÇÃO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL — CENTRO DE CUSTO 18.000,00 18.000,00 18.000,00TOTAL GERAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00

GILSON. ANI—DMC: DE SALES AMARC JORGE FAJSTIINC: “DN-CIM RATAul
ªrea?-dente do (sintE' Gerente do lªr-a_et: Ceasa Noroeste

“IILDEMAQ AINTCINIIO B:)"I'TI

CO "nador CRC-ES 7.420

TABELA 3- Consórcio Público da Região Polinorte — Cim Polinorte, Contrato de Rateio Nº 001/2017, Valor de R$
870.227,68 (Oitocentos e setenta mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), tendo no exercício
repassado R$ 713.636,89(Setecentos e treze mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). Sendo este
valor dividido em:

. Contrato de Rateio Nº 001/2016 — FR: 1201: Valor R$ 18.973,89 (Exercício anterior);

. Contrato de Rateio Nº 001/2017 — FR: 1201: Valor R$ 244.463,30;

. Contrato de Rateio Nº 001/2017 — FR: 1203: Valor R$ 450.199,75.

Segue abaixo Orçamento e Balancete anual/2017
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SEDE :“Xr .;
ESPÍRITQ SANTÚ

vazam,

IBI RÃCU Data :
LiZfEIªBB'l- El?

QUADRÚ DE DETLIILHAHENTD Dª. DESPESA
Referência: Exercício 231?

Fivzhil FjEIElenento De::ríçªn lFxcmtel 'u'nla"
Unidad: Gesto—:|

III—gim

Unidad: Úrçirlenirial
P "0 j ata.-'ªtiuid :d ! |
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35 3563332
BEEEJEE

51. ABE.
In. |.

IE?? IE: 1
1:91 251.331, '

Tatil Pri: j =th Mix-idas: 54. 353.734: 53-
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SAÚDE

E

& = ' - ==::«3:.L CS.—':L na? 5:..eee-,ae: : na; ns Lage; : maze 1533232e = aeee %%%&?!= = na? 39.we_ee5 = aeee nae-eege=. = aeee :se.eae,ae15 = nee-e s:.avsga“1: = Jeea 16.932,211: = 3259532 uma se.:aeae aeTotal Fru-'no ,ãtix'ídiee 1. DE .115, 3?
P"0j!'.a.fªti'.'id lá!! 553391 Hªmª]. .19.121. mi...? .Wª - EWPRRE EÚWPÃRTI LEAD-1515| = |.-..e3:ae I'; :;L _ .:::-: sanz-:. lacaz | :.:».ae aeTatil Fru-'em Rti'aídic»: Lªlª-8:33
p"UjE—;&fªti';'id :âEI 399991 .GBBÚÚI Lªlª. 121. 01331 Jhm - FÚRNÁÇM E um: ITâE-EÚ DE RECLRSÚS HUNãhQS

ul = IBEBEENG'E Io. ""“: DE " I.-- :_-= " ;_aznzc; Imara | 3532232Tail Prnjeto :.t: id=-:= 36.668,61“!
Pªujetm' ªti'x'id lá!! 3999551 .ºml .16.131.l313431 .2 .W5 - SIST EME DE EESTÃQ E I" FÚRIULCÃÚ E"I 555"an .15| = Iaiase' ae lema:: =: .:-=:z|:a:c; Ina—:- | 115.932,35Total Prnjet-J Atx-ida:: uam-,ela
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Total Gi Unidade Drzimntírii $.BSÚ.W£>BÚ
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Total n:: Unidade Gestora $.BEB.WB;.BB

Tatil Etr al 5.656.333,63

sistem .lfPCantab — Mutt Project suftnwrªe & Consultoria
.au. "ul-_ : r,:j ec t .cor . :r Tele-f Dne: [27' " 3318-8393
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Exercício de 2017
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2.3.4 Conforme relatório do sistema Tributário, observamos que foi
Cancelada no exercício de 2017 o valor de R$ 601.718,39.

Porem, fomos informados em agosto de 2017 pela servidora que
trabalha no setor Tributário que verificou um valor grande referente
a Multas de Inscrição que não conflgura com a realidade.

Ao realizar o cálculo mensal da Dívida Ativa, a multa de inscrição de
alguns contribuintes inscritos em Dívida Ativa Não Tributária estava
muito superior a 20%, conforme determina o art. 330 da LC
001/2010 (Código Tributário Municipal).
Os debitos que foram atualizados são objeto de execução fiscal.

Mediante este fato, foi aberto o processo 10.659/2017 relatando os
fatos.

Foi aberto um chamado (SAC 054112/2017) junto a empresa
fornecedora do sistema Tributário, solicitando o acerto, a
prontamente verincou e identincou a necessidade do acerto, visto
que o valor indevidamente calculado gerou informação irreal no
valor da Dívida Ativa do Município.

A solução encontrada indicada pela empresa para sanar esta
irregularidade, foi baixar o valor indevido utilizando a coluna outras
baixas ou Cancelamento.

O valor indevido foi identincado no montante de R$ 587.457,50 e foi
devidamente cancelado.

Portanto, do saldo apresentado no relatório de Cancelamento de
Dívida Ativa que demonstra o valor de R$ 601.718,39, deve-se
considerar como acerto de valor indevido R$ 587.457,50, restando
como Cancelamento real por Prescrição, Lançamentos Indevidos ou
decisões Judiciais o Montante de R$ 14.260,89.

Cancelamentos de Dívida Ativa e/ou Demais Creditos Tributários:

Contribuinte Motivo Valor
Antonio P. Mischiatti Prescrição 2.070,82
Gilmar A. Campista Prescrição 850,51
Francisco A. Carlini Prescrição 65,38
Emiliano J.Ferrari Lanç.indev 444,57

Idaury Casotti Lanç.indev 173,74
Nilza Reich Nunes Dec.]udicial 7.412,99

Amar Art.Beleza ltda Prescrição 1.660,21
Cleto Schneider ME Prescrição 379,08
Acadmemia Movim. Prescrição 382,36
Home Computers Prescrição 382,36

Amar Art.Beleza ltda Prescrição 120,52
Sonia Oliveira Cappi Prescrição 318,35
Total .................................................. 14.260,89

Contribuinte Motivo Valor
Alcides Silvestre Lançamento 201.588,16

Joel Pagung Indevido no 227,20
Edvaldo Rondelli Sistema 137.838,05

José F.G.Bringhenti TfibUÍáfiº 247.804,09
Total ......................................................... 587.457,50

Todo o Processo de acerto no saldo da Dívida (atraves do
Cancelamento) foi encaminhado a Secretária Municipal da Fazenda,
Procuradoria Jurídica Municipal e Prefeito Municipal para
conhecimento, manifestação e autorização.

Atendida
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Este primeiro acerto se deu por um erro na rotina de calculo da
dívida ativa, em específico no cálculo de multa de inscrição.

Também foi realizado estorno na conta (outras baixas) no valor de
R$ 324.029,45, referente a lançamento indevido no momento do
fechamento mensal que foi identificado como “Registrou duas
vezes a atualização de multas e juros de alguns contribuintes“.

Quadro 3:
Cancelamento Tributário:

Conta
1913.99.00.99.9 Multas e juros de mora da dívida

ativa de outros tributos
1913.11.00.00.0 Multas e juros de mora da dívida

ativa de IPTU
1913.13.00.00.0 Multas e juros de mora da dívida

ativa de ISS
1931.99.00.99.9 Receita da Dívida Ativa Tributária

— Demais Tributos
1913.99.00.00.1 Multas e juros de mora da dívida

ativa de honorários advocatícios
Valor R$ 324.029,45

O valor de R$ $ 324.029,41 (trezentos e vinte e quatro mil,
vinte e nove reais e quarenta e um centavos), correspondente a
outras baixas foi retratado no processo administrativo Nº
10946/2017, e se tratou de uma falha tecnica (Sistema Tributário)
na rotina de fechamento mensal da dívida ativa gerando duplicidade
entre as contas.
Ao identificar o erro os procedimentos cabíveis foram apurados e
solucionados atraves de estornos no qual se apresentou no relatório
de fechamento outras baixas.

Quando a servidora do setor tributário identificou, ao gerar o
fechamento do mês 07/2017, que os valores não estavam de acordo
com a realidade do saldo, imediatamente protocolou dois processos
internos (10.659/2017 e 10.946/2017) relatando o ocorrido e
solicitado providencias urgentes para a regularização.

Fato que foi atendido pela empresa fornecedora do software
tributário, conforme podemos demonstrar atraves do documento
abaixo relacionado:
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Gestãº Publicª Integrªdª tecnologia do Iníormoçoo poro e Cidadania

Comercial Nº 570652017 Domingos Martins ES. 10 de agosto.

Ilma. Senhora.

A Empresa E&L vem informar que em atendimento realizado ao Sistema de Adminietração de
Receitas Tributárias Prefeitura Municipal de Santa Teresa foi identinoado algumas Impedlllvas
para o fechamento da Divida Ativa Tributária e Não Tributária de .Julho de 201? conforme segueabaixo:
'l- Quanto a Dívida Ativa Não tributária:

Um erro na rotina de calculo da Divida Ativa, em especifico no cálculo de multa de inscrição, gerou
uma atualização superior ao real, essa atualização foi contabilizada no fechamento da Divida Ativa
no exercício de 2017. Corn a correção do cálculo da multa de inscrição. e Atualização ficou
negativa. para o próximo mês do fechamento.

2- Quanto a Dívida Ativa Tributária:

A Rotina de levantamento dos valores para o fechamento da Dívida Ativa? registrou "duas vezes" a
atualização de multas e juros de alguns contribuintes, o problema na rotina foi corrigido, contudo
esse excesso de atualização também foi contabilizado no exercicio de 2017. Lembrando que
nessa situação. os valores da Dívida Ative para operações que envolvem o contribuinte (emissão
de DAMs, Parcelamentos. Anulações, etc...). a prefeitura não sofreu nenhum prejuizo. o erro
ocorreu apenas no registro do fechamento de 2017.

As soluçõee encontradas para que as duas situações em questão fossem resolvidas foram:

Situação 1: O erro no calculo de Multa de Inscrição foi corrigido pela técnica Laura Alvarenga.
Quanto ao valor contabilizado indevidamente., o mesmo deve ser baixado, utilizando das colunas
"Outras baixas" ou "Cancelamentos“. O retatúrio com a listagem dos contribuintes entregue a
Prefeitura Municipal no valor de reiteração de dívida não tributária é de R$ 587.457,50 _,. , _ _
Solução 2: Os contribuintes foram Identificados e o problema na rotina foi corrigido, mas como o
valor da atualização foi registrado em duplicidade no fechamento, o mesmo neue ser baixado,
utilizando das colunas "Outras baixas" ou "Cancelamentos".. O relatório com a listagem dos
ººmrIbUIntªª EHTFBQUe a Prefeitura Municipal no valor de alteração de divida tributária e de R$ªai-029,41 .

Sem mais. nos colocamos a inteira disposição.

, ,ª"; É
wir—ª

= !

Georgina Isabel B. M. da Rocha Hammer
Gerente de Atendimento

lime. Senhora Maria Aparecida Buzzeto Silva
Setor de Tributos
Prefeitura Municipal de Santa Teresa

WE; , ..,-w. ww .eu-«..: w.— ”."—A..“. .. ,.,»
Av. Koehler. 238 — Centro — Domingos tªlorllns - ES — CEP: 29.2:50-000 — leleiox: (231 3268—3l23 - vnvw.el.com.br



2.4. Limites Constitucionais e Legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Codigo Achados Proposrçoes/Alertas Situação
2.4.2 Os Precatórios Judiciais que foram incluídos A lei nº 2.677/2017 Hxa a quantia para Atendida

No orçamento vigente (2017) foram pagos em sua totalidade pagamento de sentença judicial
neste mesmo exercício. transitada em julgado, considerada de

pequeno valor as que tenham valor
Quanto aos demais precatórios, foram transitados em julgado dois igual ou inferior ao do maior benefício
processos que foram recebidos após 01/07/2017 e então serão do regime geral de previdência social,
reconhecidos no Balanço de 2018 e incluídos no orçamento de que terá prazo para pagamento de até
2019 para que sejam empenhados, liquidados e pagos. 60 dias contados da entrega da

requisição por ordem do Juiz
Anderson Scardua Fardin e Outra — processo: 0000680- competente, ao Procurador Geral do
51 .2013.8.08.0027 — valor: R$ 70.188,74. Município, independente de

precatório.
A Madeira Indus. Comercio Ltda — processo: 0001180- Se o valor da execução ultrapassar
42.2008.8.08.0044 — valor: 106.459,21. aquele estabelecido, far-se-á por meio

de precatório.
2.4.4 Conforme relatório do exercício de 2017: Não ultrapassou o imite dennido pelo Atendida

RCL: R$ 64.592.720,60 senado Federal (120% da RCL)
Dívida Consolidada Líquida: R$ (0,00)

Como demonstrado no anexo II da RGF — Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida:
- Disponibilidade de Caixa Bruta (Prefeitura e Saúde): R$
6.871.526,43
- Restos a Pagar Processados (Prefeitura e Saúde): (R$
4.165.888,55) = R$ 2.705.638,88

A disponibilidade de R$ 2.705.638,88 e sunciente para cobrir a
Dívida Consolidada no valor de R$ 1.642.921,13, portanto, no
referido relatório, a Dívida Consolidada Líquida traz como valor
zero (R$ 0,00), pois os recursos são suficientes para comporta-Ia,
conforme determina o Manual dos Demonstrativos Fiscais — MDF —
7ª Edição — Pagina 551.

2.4.5 Não foi ultrapassado o Limite definido pelo Senado Federal nos Só conseguimos imprimir os relatórios Atendida
exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, do sistema contábil para verincação a
2014,2015, 2016 e 2017. partir de 2007, que foi quando houve

mudança de sistema contábil.
2.4.6 Não houve realização de operação de crédito até o momento. - -
2.4.7 Não houve realização de operação de crédito até o momento. - -
2.4.8 Não houve realização de operação de crédito até o momento. - -
2.4.9 O município sancionou a Lei 2.672/2017, que dispõe sobre o Artigo150—CF88: Atendido

Programa de recuperação de créditos Escais — REFIS, com data ê 6" Qualquer subsídio ou isenção,
de 19/05/2017, que inclui os débitos tributários ou não tributários redução de base de cálculo,
de pessoas jurídicas ou físicas junto ao município, constituídos ou concessão de crédito presumido,
não, inscritos ou não em Dívida Ativa, mesmo que discutidos anistia ou remissão, relativos a
judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo, em fase de impostos, taxas ou contribuições, s_ó
execução Escal já ajuizada, inclusive aos débitos que tenham sido poderá ser concedido mediante lei
objeto de parcelamento em programa de recuperação de credito específica, federal, estadual ou
fiscal, cancelado por falta de pagamento. municipal, gue regule
Também se aplica aos débitos que se encontram em cobrança exclusivamente as matérias acima
extrajudicial, bem como os débitos parcelados e em dia. Aplica-se enumeradas ou o correspondente
também a totalidade dos débitos tributários ou não tributários tributo ou contribuição, sem prejuízo
apurados, inclusive os tributos e contribuições administrados por do disposto no art. 155, ê 2", XII,
órgãos municipais, entidades ou arrecadados mediante convênios. g. (Redação dada pela Emenda
Os débitos tributários poderão ser pagos ou parcelados: Constitucional nº 3 de 1993)
Com percentual de redução, conforme o caso, no valor das multas
de mora, multa de inscrição e juros de mora. Arti 0155 - 2ª - XII — G:

9) regular a forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e
benefícios Escais serão concedidos e
revogados.

2.4.10 Não houve realização de operação de crédito até o momento. - -
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2.4.11 Não houve realização de operação de credito ate o momento.
2.4.12 Foram observados os relatórios da Dívida Fundada e o da Receita

Corrente Líquida do 1º Semestre/2017 e verincamos que o valor
não excedeu a 11,5% da RCL.
RCL: R$ 62.862.542,40
Amortização de dívida com o PASEP e INSS: R$ 86.000,00
Percentual: 0,14 %
No 2" Semestre/2017 o valor também não excedeu a 11,5% da
RCL.
RCL: R$ 62.862.542,40
Amortização de dívida com o Parcelamento Escelsa e URBIS
(INSS): R$ 138.593,83
Percentual: 0,22 %
Exercício 2017: 0,36%

- Não excedeu

2.4.13 Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de
valores — Anexo 3 da RGF referente o 1º Semestre/20167
verincamos que no município não houve concessão de garantias.
No 2" Semestre/2017, também foi verincado o Demonstrativo das
Garantias e Contra garantias de valores — Anexo 3 da RGF e
verincamos que não houve concessão de garantias.

2.4.14 Não houve realização de operação de credito ate o momento.
2.4.15 Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de

valores — Anexo 3 da RGF referente o Exercício/2017 verincamos
que no município não houve concessão de garantias.

2.4.16 Não houve realização de operação de credito ate o momento.
2.4.17 Não houve realização de operação de credito ate o momento.
2.4.18 Não houve realização de operação de credito ate o momento.

1.3 Da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Fiscal

O presente relatório analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira do Município de Santa

Teresa (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal), parte integrante da Prestação de

Contas Anual em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº. 43/2017 do Tribunal de Contas do

Estado do Espírito Santo, acompanhado dos demais documentos pertinentes à prestação de contas.

O resultado constante dos documentos que compõe a Prestação de Contas do Exercício de 2017,

composto de suas peças analíticas, sintéticas e complementares, tem como objetivo oferecer uma ampla

visão da situação econômico financeira do Município de Santa Teresa, que reflete a ação administrativa do

Governo Municipal.

A Execução Orçamentária foi efetuada de acordo com o orçamento programa, aprovado pela Lei nº.

2657/2016, atendendo o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal

e Legislação Complementar.

Prefeitura Municipal Saúde Câmara Municipal
Orçamento 2017 R$ 44.340.335,07 R$ 20.229.461,68 R$ 2.640.000,00

Total R$ 67.209.796,75
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Na função de Controle Interno, consideramos para a análise elaborada os instrumentos de programação e

execução orçamentária do exercício de 2017 que orientaram toda a movimentação orçamentária e

financeira, tais como, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual de acordo com as

metas e diretrizes previstas para o exercício.

Gestão Orçamentária

A Lei Municipal 2.657/2016 de 15 de Dezembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual) determinou a previsão

anual para as receitas e despesas do exercício de 2017, ficando estabelecidas das seguintes formas:

Consolidado Previsto/ Fixado Atualizada Realizada
Receitas/2017 R$ 67.209.796,75 R$ 67.684.496,75 R$ 65.456.450,84

Despesas/2017 R$ 67.209.796,75 R$ 70.054.938,68 R$ 62.374.521,50

Assim, constatamos que no orçamento previsto não foi arrecadado 100,00% da receita prevista; não houve

excesso de arrecadação.

Demonstração da Receita 2017 - Anexo XII Consolidado
Receita Prevista R$ 67.209.796,75
Receita Prevista/Atualizada R$ 67.684.496,75
Receita Arrecadada R$ 65.456.450,84
Déficit Arrecadação (R$ 2.228.045,91)

As despesas inicial/prevista eram R$ 67.209.796,75 e foram atualizadas/autorizadas no valor de R$

70.054.938,68, conforme Balanço Orçamentário 2017. O montante empenhado foi de R$ 62.374.521,50 e

representou uma economia orçamentária no valor de R$ 7.680,417,18.

Demonstração da Despesa 2017 - Anexo XII Consolidado
Despesa Autorizada R$ 70.054.938,68
Despesa Realizada (R$ 62.374.521,50)
Economia Orçamentária R$ 7.680,417,18
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Comparando a Receita Realizada e a Despesa Executada, pudemos constatar um resultado orçamentário

positivo no valor de R$ 3.081.929,34.

Resultado da Execução Orçamentária - 2017 - A_nexo XII Consolidado
Receita Arrecadada R$ 65.456.450,84
(-) Despesa Realizada (R$ 62.374.521,50)
Resultado Orçamentário (Superávit) 2017 R$ (3.081.929,34)

Podemos observar que mesmo a Receita não se concretizando, houve uma diminuição na despesa pelo

motivo do não atingimento da meta fiscal de arrecadação.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O acompanhamento dos gastos em educação nos termos do artigo 212 da Constituição Federal que

determinam aos municípios a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de

impostos e transferências de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, tomando como

base os valores registrados nos balancetes do exercício de 2017, constatou a movimentação que resultou

no seguinte resultado:

> As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) representaram 30,90% dos

Impostos e Transferências Constitucionais e Legais;

> Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério (ensino fundamental e educação
infantil) representaram 70,37% da receita vinculada ao FUNDEB, cuja aplicação mínima é de (60% do

FUNDEB);

Estes indicadores demonstram que o Município está cumprindo as determinações estabelecidas no art. 212

da Constituição Federal e a Lei nº. 11.494 de 20 de iunho de 2007, que instituiu o FUNDEB e as exigências
constitucionais.

GASTOS COM SAÚDE

De acordo com as informações contábeis extraídas dos balancetes, no exercício de 2017, do total da

despesa com saúde, 20,52% com recursos de impostos e transferências constitucionais, inclusive o limite

constitucional estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 29 e outros recursos transferidos pelo Governo
Estadual e Federal.
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DESPESAS COM O PESSOAL (CONSOLIDADA)

Merece também destaque a despesa com o PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS, que no exercício de 2017

atingiu a importância de R$ 31.646.996,17 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil,
novecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), correspondendo ao Poder Executivo o
percentual de 48,98 % da Receita Corrente Liquida (R$ 64.592.720,60), portanto dentro dos limites

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Analisando a despesa Consolidada (Prefeitura, Saúde e Câmara), a importância foi de R$ 33.229.780,45,

correspondendo ao percentual de 51,43% da Receita Corrente Liquida

Consoliªo % Prefeitura % Saúde % Câmara %

Percentuais Máximos LRF 60,00 % 54,00 % 6,00 %
Percentuais Atingidos 51,43% 38,61 % | 10,37 % 2,45%

EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISPONIBILIDADES

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos contas movimento, transferidas do exercício de 2016, que

totalizaram a importância de R$ 4.412.190,70 (quatro milhões, quatrocentos e doze mil, cento e noventa

reais e setenta centavos), passou para o exercício seguinte o saldo de R$ 7.005.978,32 (sete milhões, cinco

mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) demonstrado da seguinte forma:

__Balanco Financeiro - A_nexo X_Iu | Consolidado
Saldo em Espécie do Exercício Anterior - 2016 R$ 4.412.190,70(+) RECEITAS - 2017 R$ 84.780.923,59
Receitas Orçamentárias R$ 65.456.450,84
Recebimentos Extra Orçamentárias + TransferênciasFinanceiras Recebidas. R$ 19.324.472,75
(-) DESPESAS 2017 R$ 82.187.135,97
Despesas Orçamentárias R$ 62.374.521,50
Pagamentos Extra Orçamentários + TransferênciasFinanceiras Concedidas. R$ 19.812.614,47

Saldo 2017 Disponível para o exercício seguinte R$ 7.005.978,32
Saldo Financeiro Prefeitura: R$ 5.038.966,58
Saldo Financeiro Saúde: R$ 1.834.222,58
Saldo Financeiro Câmara: R$ 132.789,16
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EXECUÇÃO PATRIMONIAL

Na Execução Orçamentária e Financeira do exercício em análise, o Município de Santa Teresa teve no

exercício corrente um resultado positivo com o superávit patrimonial no valor de R$ 2.261.341,30 (dois

milhões, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos), adiante

demonstrado, passando para um ativo real liquido ao final do exercício de R$ 176.984,697,41 (cento e três

milhões, cento e quatro mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos).

Saldo Patrimonial Consolidado
Saldo Patrimonial Ex. Anterior - Anexo XIV - ARL - 2016. R$ 203.104.812,23
(+) Resultado Econômico Exercício - Anexo XV R$ 2.261.341,30
(-) Ajuste de exercício anteriores da conta: 1.1 .3.0.0.00.000 - Demais Créditos e

Valores a Curto Prazo) R$ 24.734.855,18 (Saúde) - R$ 3.646.600,94 (Prefeitura)

já evidenciados e relatados nos RELUCI da Saúde e da Prefeitura R$ 28.381 .456,12
(=) Saldo Patrimonial Ex. Apurado- ARL- Anexo XIV 2017. R$ 176.984.697,41

Total do Ativo Real R$ 183.368.973,12 Total do Passivo Real R$ 6.384.275,71
Ativo Real Líquido R$ 176.984.697,41

Obs.: A explicação referente ao ajuste de exercício anteriores da conta: 1.1.3.0.0.00.000 - Demais Créditos

e Valores a Curto Prazo já se encontra relatada nos RELUCI na Prefeitura Municipal e no Fundo Municipal

de Saúde na Execução Patrimonial - Demonstração das Variações Patrimoniais - Outras Informações
Patrimoniais.

REAVALIÇÃO PATRIMONIAL

A composição patrimonial deste Município, na forma do item II, do art. 106, da Lei Federal Nº. 320/64 era

feita por seus valores históricos, pois até 2012 não havia sofrido até então qualquer tipo de reavaliação e/ou

depreciação, ficando a movimentação do Patrimônio adstrita ao controle da entrada e saída dos bens por

aquisição ou baixas na alienação. Em 2013, foi realizada a reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais

e a partir daí mensalmente, os Bens Móveis são depreciados — Decreto 267/2012. Até o momento, não foi

feita nova Reavaliação Patrimonial.

Mensalmente o Setor de Patrimônio emite os relatórios de Entradas e Saídas de Bens Móveis e o Resumo

do Inventário de Bens Móveis e é feita a conferência com os valores registrados na Contabilidade.

Constatamos que os valores registrados nos dois setores estão batendo e os referidos relatórios se

encontram anexados na Prestação de Contas Anual do Município de Santa Teresa-ES.
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Consolidado & &
Saldo da Conta Bens Móveis R$ 19.287.913,70 R$ 20.680.625,10
(-) Depreciação (R$ 6.249.080,12) R$ (8.263.542,05)
Bens Móveis R$ 13.038.833,58 R$ 12.417.083,05

Bens Móveis Consolidado
Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2016 R$ 19.287.913,70

(+) Doações Recebidas Bens Móveis - Anexo XV Variações R$ 272.420,64

(+) Transferências recebidas de Bens Móveis - Anexo XV Variações R$ 150,00

(+) Aquisições Bens Móveis - Relatório de Liquidações (Prefeitura e Saúde) R$ 1.060.355,25

(+) Aquisições Bens Móveis - Câmara R$ 103.010,83

(-) Perdas involuntárias com Imobilizado - Anexo XV Variações (R$ 11.971,24)

(-) Baixa Depreciação Acumulada da Conta Bens Móveis - Anexo XV Variações (R$ 3.055,73)

(+) Doações Concedidas de Bens Móveis - Câmara (R$ 28.198,35)

Saldo Contas Bens Móveis antes da Depreciação R$ 20.680.625,10

(-) Depreciação Acumulada da conta Bens Móveis - Anexo XV Var. R$ (8.263.542,05)

(=) Saldo Exercício Apurado - Anexo XIV 2017 R$ 12.417.083,05

Valorda Conta Bens Móveis:

Prefeitura: R$ 17.731 .376,26 — R$ (7.387.855,84) (Depreciação) = R$ 10.343.520,42

Saúde: R$ 2.531.499,81 — R$ (817.538,68) (Depreciação) = R$ 1.713.961,13

Câmara: R$ 417.749,03 — R$ 58.147,53 (Depreciação) = R$ 359.601,50
Total: R 12.417.083 05

Em relação aos Bens Imóveis, também mensalmente o Setor de Patrimônio emite os relatórios de Entradas
e Saídas de Bens Imóveis e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis e é feita a conferência com os valores

registrados na Contabilidade. Constatamos que os valores registrados nos dois setores estão batendo e os

referidos relatórios se encontram anexados na Prestação de Contas Anual do Município de Santa Teresa-
ES.

2016 2017
Saldo da Conta Bens Imóveis R$ 155.667.657,97 R$ 154.871 .170,57
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Bens Imóveis Consolidado

Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2016 R$ 155.276.252,59

(-) Perdas Involuntárias de Bens Imóveis R$ (889.950,00)

(+) Doações recebidas Bens Imóveis R$ 0,00
(+) Aquisições - Relatório Setor de Patrimônio (Prefeitura) R$ 484.867,98
(+) Aquisições — Câmara Municipal R$ 0,00
(=) Saldo Exercício - Anexo XIV 2017 R$ 154.871 .170,57 R$ 154.871.170,57

Valores que compõe o valor da conta Bens Imóveis:
Prefeitura: R$ 151.800.375,22
Saúde: R$ 2.338.727,65
Câmara: R$ 732.067,70
Total: R$ 154.871.170,57

Os serviços de controle de estoques estão institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO,

cujas entradas e saídas são devidamente registradas em cada operação, emitindo ao final de cada

exercício um relatório completo da movimentação, cujo trabalho temos acompanhado a sua execução.

Mensalmente também, o setor de almoxarifado envia relatórios de Entradas e Saídas de Almoxarifado e
Materiais Permanentes e o Resumo do Inventário.

2016 2017
Saldo da Conta Estoques R$ 681.599,15 R$ 823.420,16

Estog ues Consolidado

Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2016 R$ 681.599,15
(+) Aquisição no Exercício - Relatório de Liquidação - Prefeitura/Saúde R$ 4.892.668,85

(+) Aquisições no exercício - Cãmara R$ 8886384
(-) Uso de Material de Consumo - Anexo XV - prefeitura, Saúde e Câmara. R$ (4.750.847,84)

(-) Uso de Material de Consumo - Anexo XV - Câmara. R$ (8886384)
(=) Saldo Exercício Apurado - Anexo XIV 2017 R$ 823.420,16

Valorda Conta Estogues:

Câmara: R$ 0 00

Prefeitura: R$ 623.537,95
Saúde: R$ 199.882,21

Total: R 823.420 16
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RESTOS A PAGAR

Evidenciamos no Balanço Financeiro inscrições e pagamentos de Restos a Pagar conforme descritos
abaixo:

Restos a Pagar Nao Processados Inscricao 2017 R$ 639.698,74
R$ 1.056.034,22Restos a Pagar Processados Inscrição 2017

Restos a Pagar Nao Processados Pagos R$ 618.979,72
R$ 1.303.660,75Restos a Pagar Processados Pagos

Prefeitura:

Houve cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 341.860,35 conforme Decreto
303/2017 e 568/2017.

Houve cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 322,66 conforme Decreto 568/2017.

Saúde:

Foram cancelados Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2016, conforme Decreto 569/2017 —

Valor: R$ 7.568,14.

Não houve Restos a Pagar inscritos na Câmara Municipal.

DÍVIDA FUNDADA

Os valores registrados em Dívida Fundada pertencem ao Balanço da Prefeitura Municipal, não tendo dívida

fundada no Fundo Municipal de Saúde e na Câmara Municipal.

Os valores que compõem a Dívida Fundada se referem a:

o Parcelamento de INSS no valor de R$ 519.779,70

o Parcelamento do PASEP no valor de R$ 322.451,77

o Parcelamento Escelsa no valor de R$ 178.055,22

o Parcelamento INSS processo Urbis no valor de R$ 622.634,44

Total ......................................................................... R$ 1.642.921,13
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Os demais valores que compõem o anexo XVI — Demonstrativo da Dívida Fundada se referem a:

o Provisão para Indenizações Civis: R$ 195.893,42 — Longo Prazo (Não está transitado em

julgado).

DIVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante do Município é composta basicamente por:

- Restos a Pagar Processados do exercício atual e de exercícios anteriores:

2015: R$ 1.464.462,87 (Fundo Municipal de Saúde)

2016: R$ 1.645.391,46 (Fundo Municipal de Saúde)

2017: R$ 383.055,12 (Fundo Municipal de Saúde) — R$ 672.979,10 (Prefeitura Municipal)

- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual:

2017: R$ 499.502,22 (Fundo Municipal de Saúde) — R$ 140.196,52 (Prefeitura Municipal)

Totalizando o valor de R$ 4.805.587,29

- Consignações:

INSS Servidor: R$ 31.897,72 (Fundo Municipal de Saúde) — R$ 129.950,06 (Prefeitura Municipal)

IRRF: R$ 30.852,58 (Fundo Municipal de Saúde)

ISS: R$ 4.038,44 (Prefeitura Municipal)

Pensão Alimentícia: R$ 418,54 (Fundo Municipal de Saúde)

Totalizando o valor de R$ 197.157,34

- Depósitos e Cauções: R$ 1.688,53 (Prefeitura Municipal)

Não há Dívida Flutuante na Câmara Municipal.
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DIVIDA ATIVA

De acordo com o relatório do Setor Tributário, os valores apurados referentes a Dívida Ativa Tributária

e Não Tributária estão descritos abaixo:

. Dívida Ativa Tributária: R$ 2.739.868,83

. Dívida Ativa Não Tributária: R$ 2.046.391,26

. Total Dívida Ativa: R$ 4.786.260,09Dívida Ativa %
Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2016 R$ 3.888.254,79
(+) Inscrição no Exercício - Dívida Ativa Tributária R$ 1.193.918,61
(+) Inscrição no Exercício - Dívida Ativa Não Tributária R$ 960.885,61
(-) Baixa por Cancelamento - Anexo XV (já citado no item 2.3.4 tabela

referencial - RELUCI) R$ (14.260,89)
(-) Baixa por acerto de saldo lançado indevido (já citado no item 2.3.4

tabela referencial - RELUCI) R$ (587.457,50)
(-) Outras Baixas (já citado no item 2.3.4 tabela referencial - RELUCI) R$ (324.029,45)

(-) Baixa por Recebimento R$ (191.419,41)
(-) Desconto referente REFIZ R$ (139.631,64)
(=) Saldo Exercício Apurado - Anexo XIV 2017 R$ 4.786.260,09

Os valores registrados em Dívida Ativa pertencem ao Balanço da Prefeitura Municipal.

Conforme relatório do sistema Tributário, observamos que foi Cancelado no exercício de 2017 o valor de

R$ 601.718,39 conforme descritos abaixo:

R$ 14.260,89 — Dívia Ativa Cancelada

R$ 587.457,50 — Dívida Ativa Cancelada — Lançamento Indevido

Porém, fomos informados em agosto de 2017 pela servidora que trabalha no setor Tributário que verificou

um valor grande referente a Multas de Inscrição que não configurava com a realidade.

Ao realizar o cálculo mensal da Dívida Ativa, a multa de inscrição de alguns contribuintes inscritos em

Dívida Ativa Não Tributária estava muito superior a 20%, conforme determina o art. 330 da LC 001/2010

(Código Tributário Municipal).
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Os débitos que foram atualizados são objeto de execução fiscal.Mediante este fato, foi aberto o processo
10.659/2017 relatando os fatos.

Foi aberto um chamado (SAC 054112/2017) junto a empresa fornecedora do sistema Tributário, solicitando

o acerto, a prontamente verificou e identificou a necessidade do acerto, visto que o valor indevidamente

calculado gerou informação irreal no valor da Dívida Ativa do Município.

A solução encontrada indicada pela empresa para sanar esta irregularidade, foi baixar o valor indevido
utilizando a coluna outras baixas ou Cancelamento.

O valor indevido foi identificado no montante de R$ 587.457,50 e foi devidamente cancelado.

Portanto, do saldo apresentado no relatório de Cancelamento de Dívida Ativa que demonstra o valor de R$

601.718,39, deve-se considerar como acerto de valor indevido R$ 587.457,50, restando como
Cancelamento real por Prescrição, Lançamentos Indevidos ou decisões Judiciais o Montante de R$

14.260,89.

Cancelamentos de Dívida Ativa e/ou Demais Créditos Tributários:

Quadro 1:

Contriwinte Motivo Valor
Antonio P. Mischiatti Prescrição 2.070,82
Gilmar A. Campista Prescrição 850,51
Francisco A. Carlini Prescrição 65,38
Emiliano J.Ferrari Lanç.indev 444,57Idaury Casotti Lanç.indev 173,74
Nilza Reich Nunes Dec.judiciaI 7.412,99

Amar Art.Beleza ltda Prescrição 1.660,21
Cleto Schneider ME Prescrição 379,08
Acadmemia Movim. Prescrição 382,36
Home Computers Prescrição 382,36

Amar Art.Beleza ltda Prescrição 120,52
Sonia Oliveira Cappi Prescrição 318,35

Total .................................................. 14.260,89

Quadro 2:
Cancelamento Não Tributário: Conta: 1815.99.00.00.1 — outras multas ejuros de mora da
Dívida Ativa de outras receitasContriwinte Motivo ValorAlcides Silvestre 201.588,16Joel Pagung Lançamento 227,20

Edvaldo Rondelli Indevido no Sistema 137.838,05
José F.G.Bringhenti Tributário 247.804,09

Total .................................................. 587.457,50
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Todo o Processo de acerto no saldo da Dívida (através do Cancelamento) foi encaminhado a Secretária

Municipal da Fazenda, Procuradoria Jurídica Municipal e Prefeito Municipal para conhecimento,

manifestação e autorização.

Este primeiro acerto se deu por um erro na rotina de calculo da dívida ativa, em específico no cálculo de

multa de inscrição.

Também foi realizado estorno na conta (outras baixas) no valor de R$ 324.029,45, referente a lançamento

indevido no momento do fechamento mensal que foi identificado como “Registrou duas vezes a atualização

de multas e juros de alguns contribuintes”.

Quadro 3:

Cancelamento Tributário:

Conta
1913.99.00.99.9 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos
1913.11.00.00.0 Multas ejuros de mora da dívida ativa de IPTU
1913.13.00.00.0 Multas e juros de mora da dívida ativa de ISS
1931 .99.00.99.9 Receita da Dívida Ativa Tributária — Demais Tributos
1913.99.00.00.1 Multas e juros de mora da dívida ativa de honorários

advocatíciosValor R$ 324.029,45
O valor de R$ 324.029,41 (Trezentos e vinte e quatro mil, vinte e nove reais e quarenta e um centavos),

correspondente a outras baixas foi retratado no processo administrativo Nº 10946/2017, e se tratou de uma

falha técnica (Sistema Tributário) na rotina de fechamento mensal da dívida ativa gerando duplicidade entre

as contas.

Ao identificar o erro os procedimentos cabíveis foram apurados e solucionados através de estornos no qual

se apresentou no relatório de fechamento outras baixas.

Quando a servidora do setor tributário identificou, ao gerar o fechamento do mês 07/2017, que os valores

não estavam de acordo com a realidade do saldo, imediatamente protocolou dois processos internos

(10.659/2017 e 10.946/2017) relatando o ocorrido e solicitado providencias urgentes para a regularização.

Fato que foi atendido pela empresa fornecedora do software tributário, conforme podemos demonstrar através do
documento abaixo relacionado:
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Produções çle Software .
Beªtª” Pªbl'ºª Integrªdª Tecnologia da Informação poro e Cídodcínlo

Comercial Nº 570553201? Domingos Martins ES, 10 de agosto.
Ilma. Senhora.

A Empresa E&L vem informar que em atendimento realizado ao Sistema de Administração deReceitas Tributárias à Prefeitura Munícipei de Santa Teresa foi identificado algumas ímpedltlvas
para o fechamento da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária de Jutho de 201? conforme segueabaixo:
1— Quanto a Dívida Ativa Não tributária:

Um erro na rotina de calculo de Dívida Ativa. em específico no cálculo de multa de Inscrição, gerou
uma atualização superior ao real, essa atualização foi contabilizada no fechamento da Dívida Ativa
no exerclolo de 201? Corn a correção do cálculo da multa de ineorição. e Atualização Ficounegativa. para o próximo mês do fechamento.
2- Quanto a Dívida Ativa Tributária:

A Rotina de levantamento dos valores para o fechamento da Dívida Ativa, registrou "clues vezes" a
atualização de multas e juros de alguns contribuintes. o problema na rotina foi corrigido, contudo
esse excesso de atualização também foi contabilizado no exercicio de 2017. Lembrando que
nessa situação, os valores da Dívida Ativa para operações que envolvem o contribuinte (emissão
de DAMS, Parcelamentos. Anulações. etc...). a prefeitura não sofreu nenhum prejuízo. ou erroocorreu apenas no registro do fechamento de 2017.
As soluções encontradas para que as duas situações em questão fossem resolvidas foram:
Situação 1: O erro no calculo de Multa de Inscrição foi corrigido pela técnica Laura Alvarenga.
Quanto ao valor contabilizado indevidamente.. o mesmo deve ser baixado, utilizando das colunas
“Outras baixas" ou "Cancelamentos". O relatório com a listagem dos contribuintes entregue a
Prefeitura Municipal no valor de alteração da dívida não tributária é de R$ 587.457,50 7_
Solução 2: Os contribuintes foram identificados e o problema na rotina foi corrigido, mas como o
valor da atualização foi registrado em duplicidade no fechamento. :: mesmo de'-fe ser baixado.
utilizando das colunas "Outras baixas" ou "Cancelamentos". O relatório com a listagem dos
cªªtgªgigtes entregue a Prefeitura Municipal no valor de alteração da dívida tributária é de R$ _3 . , 1."= ....... ___.

Sem mais. nos colocamos a inteira disposição.

fª. l
kªli/(€- ªvi—""]

Georgina Isabel B. M. ?:Ia Rocha Hammer
Gerente de Atendimento

Ilma. Senhora Maria Aparecida Buzzeto SilvaSetor de Tributos
Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Av. Koehler, 2.33 — Centro - Domingos Martins f ES - CEP: 29260000 - Telefax: (2?] 3253-3123 — mw.el.oom.br
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RESULTADOS FISCAIS

Arrecadação — Meta gimestral

A meta bimestral de arrecadação não foi atingida em 2017. O valor previsto foi de R$ 67.684.496,75 e o

valor realizado no exercício foi de R$ 65.456.450,84 gerando um déficit orçamentário na arrecadação no

montante de R$ 2.228.045,91.

Porém, das despesas atualizadas/autorizadas no valor de R$ 70.054.938,68, foi empenhado o montante de

R$ 62.374.521,50 e representou uma economia orçamentária no valor de R$ 7.680,417,18.

Comparando a Receita Realizada e a Despesa Executada, pudemos constatar um resultado orçamentário

positivo no valor de R$ 3.081.929,34.

Resultado da Execução Orçamentária - 2017 - A_nexo XII Consolidado
Receita Arrecadada R$ 65.456.450,84
(-) Despesa Realizada (R$ 62.374.521,50)
Resultado Orçamentário (Superávit) 2017 R$ (3.081.929,34)

Podemos observar que mesmo a Receita não se concretizando, houve uma diminuição na despesa pelo

motivo do não atingimento da meta fiscal de arrecadação.

Resultado Nominal

O objetivo da apuração do Resultado Nominal e medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida. No exercício, o

resultado nominal representa a diferença do saldo da dívida fiscal líquida de 31 de dezembro do exercício

de referência em relação ao saldo de 31 de dezembro do exercício anterior.

A meta do Resultado Nominal estabelecida na LDO para o exercício de 2017 foi de (R$ 97.211,54) e o valor

apurado no Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária publicado no dia 16/02/2018 foi de

(R$ 2.265.148,52).
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Resultado Primário

O Resultado Primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras).

Resultados Primários superavitários indicam capacidade de amortização e pagamento de serviços da

dívida, contribuindo assim para redução da dívida líquida.

A meta do Resultado Primário estabelecida na LDO para o exercício de 2017 foi de R$ 331.851,50 e o valor

apurado no Anexo VI do Relatório Resumido da Execução Orçamentária publicado no dia 16/02/2018 foi de

(R$ 3.397.112,44).

ºperações de Crédito, Alienação de Ativos, Garantia e Contra Garantia de Valores

Não foi realizada nenhuma Operação de Crédito, Alienação de Ativos e nem foi concedido Garantia e

Contra Garantia de Valores pelo Município no exercício de 2017.

Dívida Consolidada Líguida

Analisando O Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida — Anexo II da RGF, do exercício de 2017

pudemos constatar:

RCL: R$ 64.592.720,60

Dívida Consolidada Líquida: R$ (0,00)

- Disponibilidade de Caixa Bruta (Prefeitura e Saúde): R$ 6.871.526,43

- Restos a Pagar Processados (Prefeitura e Saúde): (R$ 4.165.888,55) = R$ 2.705.638,88

A disponibilidade de R$ 2.705.638,88 é suficiente para cobrir a Dívida Consolidada no valor de R$

1.642.921,13, portanto, no referido relatório, a Dívida Consolidada Líquida traz como valor zero (R$ 0,00),

pois os recursos são suficientes para comportá-Ia, conforme determina o Manual dos Demonstrativos Fiscais

— MDF — 7ª Edição — Pagina 551.
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ohnoncowsouunnntknnnnlocu(Mjfu—lu
Registra os valores do exerctcio anterior e do exercício de referência até o
qtlarlrimestre correspondente, da diferença entre a. Dívida Consolidada [valor [SIH
Imita I] tr as; ÚtllíIUÇI—ÉIÉZS [mItir da Iinha Il].

Sc ti ti;-.II'LIÚ ti;-L linha DEDUÇÚES (II] deste LIQUID]!SIFEIIIÃ'UL] Itu" HllpUFIUL' em SEIIEILJ da

linha "DIRIIDE'L CÚNSDLIDADA". o valor da linha DÍM'IDPL CÚNSGLIDADÁ LIQUIDA
[DCL] [Illj : [I — Ilj será igual & [Új "zero".

[l' Ug'aItir FEEÉÃHTEÉEIÍ] “nessa IIT'II'tí—l deverá Hill" igllHI HD divulgado nn .ªtmt-r—«Lra ."":
UDZHIJIISIZ'ÇIII",-”l'! tlu Í'I.L.'HII.ÉI£ItI-Ú Iªá-IlllIÉIZáãI Lit] Relatório “Mântuª“ [Ia Emmçàti
Úl'Çanientária.

CONCLUSÃO

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

Amaro, Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, relativa ao exercício de 2017.

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 algumas constatações já
evidenciadas nos itens 1.1.1, 1.1.3, 1.3.6, 1.4.5, 1.4.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.26, 2.2.29, 2.3.3.

Quantos aos itens: 1.4.8, 1.4.9, 1.4.12, 2.1.1, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.15, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.12, 2.220, não

foram possíveis de serem analisados por parte desta UCCI.

Também não foram objeto de análise os itens que se referem à RPPS, pois o município não possui Regime

Próprio de Previdência.

Procuramos no presente RELATÓRIO enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício

encerrado, com clareza e objetividade, nos colocando à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Informamos que esta PCA está passível de análise e parecer perante o órgão de controle externo.

Santa Teresa, 14 de Março de 2018.

Margareti Aparecida Novelli Cosme

Controlador Geral Interno
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