
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELACI — CONTAS DE GOVERNO

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro
Exercício: 2017

1. Introdução
Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos

de verificação e analise seguindo o Plano Anual de Auditoria Interna de nosso Município — PAAI 2017, que

evidencia vários itens a serem analisados conforme um cronograma estabelecido. O nosso PAAI contempla

vários itens da Tabela referencia 1 constante na IN 43, por este motivo quando realizamos a análise dos

itens do PAAI já estamos analisando também itens que foram descritos no RELOCI do Município. Fato este

que fez com que repetíssemos os itens analisados tanto no RELOCI como no RELACI.

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.

Os itens aqui descritos não 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 e

acompanhados.

1. Item de Abordagem Prioritária - 1.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária
Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra

Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos 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.
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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 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)As acões de recuperacão de créditos em instâncias administrativas e iudiciais, e os resultados alcancados:

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 notincações encaminhadas aos contribuintes (cobrança administrativa),
informamos que os mesmos, após retorno da segunda via das notincações 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 notiflcações 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 (notificação 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 Escal quando foi o caso.

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 JURÍDICA DAQUELE EXERCÍCIO 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 REPRESENTACOES E LUIZ ANTONIO TREVISAM
VEDOIN, que este setor aguarda resposta do processo 11160/2017, para prosseguimento.

Processos: 12951/2016
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 atraves de pagamento ou parcelamento.
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Em relação aos debitos 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 atraves de processo administrativo.
Após esse trâmite, os fiscais 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 às demais modalidades de cobrança.

Proposições/Alertas:
Encaminhamos ao Senhor Prefeito Municipal o Memo. 013/2018 — Processo: 847/2018, informando sobre a falta de retomo dos processos
de cobrança administrativa ao setortributário 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.

Situação:
Quanto aos primeiro e segundo itens — atendida.
Quanto ao terceiro item — Em andamento

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

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

orçamentários ao relatórios suplementares e especiais, destinados aos órgãos do relatório contábil —
Poder De tesouraria Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder contábil. Tesouraria —

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

Aba:
Movimento
Financeiro.

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 — (20/11/2017)
Dezembro/2017: R$ 220.000,00 — (19/12/2017)

Observamos que em janeiro, março e junho/2017 os repasses ocorreram após o dia 20 do mês.

Orientamos ao setor de tesouraria que observe o prazo estabelecido no artigo 168 da CF 88 — Situação: Atendida
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1.3.Gestão patrimonial

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos 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 setor Tributário

tributários— 011834/17 art. 11. tributários de competência do ente da federação. Administrativa,cobrança regular extrajudicial eProcesso Judicial
administrativo

: 10.370/17

Processos
Judiciais:

8311/2017
16091/2015
209/2017

11.533/2017

Foi enviado ao Setor Tributário o processo número 011834/2017, solicitando informações sobre a cobrança de Dívida Ativa e dos
Demais Créditos Tributários de competência do Ente da Federação.

Em relação ao ISS Variável, são enviados DAM's em branco aos contribuintes por e-mail, quando solicitado pelo próprio contribuinte,
tomador de serviços ou seus respectivos contadores, através do e-mail cadastroeconomico©santateresa.es.qov.br.

O setor de fiscalização Tributária e o responsável por abertura de procedimentos Escalizatórios e autos de infração.
Quanto ao ISS Fixo, este é lançado e cobrado assim que são formalizadas as inscrições no Cadastro Econômico, sendo cobrado
proporcionalmente, quando é o caso, considerando que o vencimento anual do mesmo ocorre sempre a partir de julho (15/07), sendo
este o vencimento da cota única ou 1ª parcela, desde que solicitado através de processo administrativo, conforme o código Tributário
Municipal (LC 001/2010).

Em relação ao ITBI: São lançados conforme solicitados pelos contribuintes, e quando não ocorre o pagamento, a guia homologada é
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 através 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
setortributário providencia o cancelamento das mesmas através de processo administrativo aberto geralmente em janeiro do ano
subsequente.

Quanto a Dívida Ativa, em relação aos débitos no exercício de 2017, foi iniciado o procedimento para cobrança administrativa (envio
das notiflcações individuais através 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 Escalização tributária não retornou com nenhum dos processos de cobrança administrativa para que o setor

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

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 notincação 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 8737/2017 8904/2017
8729/2017 8758/2017 8738/2017 8905/2017
8730/2017 8759/2017 8739/2017 8906/2017
8731/2017 8760/2017 8740/2017 8907/2017
8732/2017 8761/2017 8741/2017 8908/2017
8733/2017 8735/2017 8742/2017 8909/2017
8734/2017 8736/2017 8743/2017 8910/2017

1 1 743/2017

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 notificações e no edital, quando
o mesmo for publicado.

Houveram execuções ajuizadas e cobrança extrajudicial, mas nenhuma oriunda dos referidos processos citados acima:

Processos de cobranca judicial: Processo Administrativo: 10.370/17
Contribuinte so Judicial
Adelson Luiz Victor 5000006-92 2017.8.08.0044
Biotica Estudos e
Projetos Ltda

5000005-10 2017.8.08.0044

Estevão Bertúcio Loss 5000008-62 2017.8.08.0044
Jose Lemes Pereira 5000007-77 2017.8.08.0044
Santa Teresa Cartório
do a Ofício

5000009-47 2017.8.08.0044

N2 Construções Civis
Ltda

5000010-32 2017.8.08.0044

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 Escal, e os creditos ajuizados em 2017.

Processos de cobranca Extrajudicial: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

Proposições : Observamos no exercício de 2017 que não houve nenhum tipo de cobrança extrajudicial dos processos administrativos
abertos neste exercício referente a cobrança administrativa, pelo fato de o setor de Escalização tributária não retornar com os mesmos,
com as notiâcações devidamente entregues ou pelo menos com as que foram entregues, para que fosse dada continuidade nos demais
tipos de cobrança: Via Edital, Extrajudicial e Judicial.
O fato já foi comunicado a secretaria da Fazenda e ao Prefeito Municipal através do processo: 847/2018.
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Situação: Pendente de Regularização em relação aos processos de cobrança administrativa que não retornaram da Escalização
tributária.

1.4 Limites Constitucionais e Legais
Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra

Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle
analisados

Foram CRFB/88 Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção RREO Foram
Educação analisados os, e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite Anexo 8 utilizados

1.4.1 RREO 212, de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita Verincados após o
— Bimestralmen resultante de impostos, compreendida a bimestralmente fechamento

aplicação mínima te proveniente de transferências, na manutenção e para dos
desenvolvimento do ensino, considerando recursos tempestivament bimestres, os

Anexo 8 aplicados a totalidade de despesas liquidadas e, se fosse o RREO
compatíveis à função de governo, conforme Lei de caso, cumpriro publicados
Diretrizes e Bases da Educação — LDB. limite. pelo pelo

setor contábil,
para

acompanham
ento dos
limites.

De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6" bimestre/2017 foi de 30 90% - Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

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

142 remuneração RREO Inciso XII do magistério da educação básica em efetivo Verificados o fechamento
dos profissionais Bimestralmen do ADCT. exercício. bimestralmente dos bimestres,do magistério te para os RREO

tempestivamente, publicados peloAnexo 8 se fosse o caso, pelo setor
cumprir o limite. contábil, para

acompanhame
nto dos limites.

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

Código
Ponto de
controle

Processos
Administra

tivos
analisados

Base
legal

Procedimento Universo do
Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada
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1.4.3
Educação
Pertinência

Relatórios de
Liquidação
do Sistema

contábil,
contendo
todas as

liquidações
realizadas na

Função:
Educação

Sub Função:
Adm. Geral
Ed. Especial
Ens.Fundam.
Educ.lnfantil

EJA

F. Recursos:
MDE

Fundeb 40%
Fundeb 60%

Lei nº
9.394/19
96 (LDB),
arts. 70 e

71.

Avaliar se as despesas consideradas como aplicação
na manutenção e no desenvolvimento do ensino

atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e
71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento

dispensado às transferências de recursos para os
fundos Hnanceiros dos regimes próprios de

previdência (repasse Hnanceiro para cobertura de
déficit previdenciário), os quais não devem ser

considerados para Hns de aplicação.

Relatórios de
liquidação dos

Bimestres:
1ª Bim/17
2ª Bim/17
3ª Bim/17
4ª Bim/17
5ª Bim/17
6ª Bim/17

Relatórios de
liquidação dos

Bimestres:
1ª Bim/17
2ª Bim/17
3ª Bim/17
4ª Bim/17
5ª Bim/17
6ª Bim/17

Foram analisados o RREO e também os relatórios de Liquidações (bimestralmente). Foi verincado que neste período as despesas
foram liquidadas com:

Contratação Pessoal e Vencimentos,
Obrigações Patronais,
Diárias

xxxxxxxx

Material Consumo,
Serviços PJ e PF
Equipamento Material Permanente
Subvenções Sociais
Indenizações e Restituições

Nas Sub Funções:
Administração Geral,
Educação Especial
Ensino Fundamental,
Educação Infantil,
Educação Jovem e Adultos
Educação Especial

Não foram computadas como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, As despesas liquidadas nas Sub Funções:
Administração Geral (122): Fonte Recursos FNDE, Recursos Ordinários, e Recursos Convênios transporte escolar.
Ensino Superior1364): Recursos Ordinários e Royalties do Petróleo.
Educação Infantil: Rec. FNDE (3107)

Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

anaHsados

Foram CRFB/88, Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços RREO Foram
analisados os art. 77, públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a Anexo 12 utilizados após

144 Saúde— RREO inciso III, 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos Verificados o fechamento
aplicação mínima Bimestralmen do ADCT municípios, da totalidade da arrecadação de impostos bimestralmente dos bimestres,

te c/c LC e das transferências que compõem a base de cálculo para os RREO
141/2012 conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012. tempestivamente, publicados peloAnexo 12 , arts. 6" se fosse o caso, pelo setore 7ª- cumprir o limite. contábil, para

acompanhame
nto dos limites.
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De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6" bimestre/2017 foi de 20 52% - Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

anaHsados

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

pertinência do Sistema 141/2012 disposições contidas nos artigos 3" e 4º da LC sistema contábil sistema
contábil, , 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dos Bimestres: contábil dos
contendo arts. 3" e dispensado às transferências de recursos para os Bimestres:
todas as 4". fundos flnanceiros dos regimes próprios de 1ª Bim/17

liquidações previdência (repasse Enanceiro para cobertura de 2ª Bim/17 1'J Bim/17
realizadas na deficit previdenciário), os quais não devem ser 3ª Bim/17 2ª Bim/17

Função: considerados para Hns de aplicação. 4'J Bim/17 3ª Bim/17Saúde 5” Bim/17 4ª Bim/17
6ª Bim/17 5ª Bim/17Sub Função: 50 Bim/17

Adm. Geral
At. Básica

As.HospitaIar
e Ambul.

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

gica

F. Recursos:
Saúde-

Rec.Prõprios

Foram analisados o RREO e também os relatórios de Liquidações (bimestralmente). Foi verincado que neste período as despesas
foram liquidadas com:

Contratação Pessoal e Vencimentos,
Obrigações Patronais,
Indenizações e Restituições

xxxxxxxxxx

Diárias,
Material Consumo,
Serviços PF e PJ,
Equipamento e Material Permanente,
Rateio pela participação em Consórcios Públicos
Subvenção Social
Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita,

Nas Sub Funções:
Administração Geral,
Atenção Básica,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial,
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária,
Vig. Epidemiológica.

As despesas liquidadas na Sub Função Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302) no valor de R$ 466.291,74, referente a empenhos
de 2016, não foram computadas no cálculo dos 15% no 5º Bimestre (Liquidações de Restos a Pagar).
As despesas liquidadas nas Fontes de Recursos do SUS e Demais Recursos Vinculados a Saúde também não contam para a
aplicação do limite.

Proposições:
No 2" Bimestre/17, observamos o pagamento de uma despesa referente ao auto de infração de Cronotacõgrafo vencido, liquidada na
fonte de recursos próprios — sub função assistência hospitalar e ambulatorial (302) — R$ 1.209,60.
Entendemos que esta despesa não pode ser considerada como aplicação na Educação. Comunicamos a secretaria para atentar as
despesas que são consideradas como aplicação conforme artigos 70 e 71 da Lei 9.394/1996 LDB.
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No entanto, refazendo o cálculo e descontando a despesa, pudemos observar a despesa não impactou no percentual aplicado na
educação, não alterando seu valor.
Informamos ao setor contábil que proceda a conflguração do relatório da LRF para que a liquidação da despesa seja conflgurada em
subelemento que não seja computado no índice de aplicação em saúde.

No 4" Bimestre/17, observamos o 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, 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$ 6.282.535,66/33063.959,42
=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.

Situação: Para as multas de transito foram abertos Processos Administrativos Disciplinares para apuração dos fatos e possível
ressarcimento ao erário.

Quanto às multas por atraso de pagamento dos encargos, está sendo apurado atraves do processo interno
14.536/2017.

Código
Ponto de
controle

Processos
Administra

tivos
analisados

Base
legal

Procedimento Universo do
Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada
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1.4.6
Despesascom

pessoal—
abrangência.

Relatórios de
empenho do

sistema
contábil

contendo os
elementos de

despesa:

Ser.Terceiros
P. Jurídica

Ser.
Terceiros PF

Obras e
Instalações

Serviços de
Consultoria

LC
101/2000
, art 18.

Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive
mão de obra terceirizada que se referem à

substituição de servidores, foram consideradas no
cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na

LRF.

Relatórios de
liquidação do

sistema contábil
do:

1º Semestre/17

2ª Semestre/17

Separados pelas
UG's:
Saúde

Prefeitura

Relatórios de
liquidação do

sistema
contábil do:

1º Semestre/17

2ª Semestre/17

Separados
pelas UG's:

Saúde
Prefeitu ra

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 configure 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.

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

Proposições: 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.

Situação: Contratação realizada em caráter emergencial conforme ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93.

Está em andamento o processo 14.880/2017 que se refere ao processo seletivo simplincado para contratação de médico do trabalho.

cumprir o limite.

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

Foi analisada LC Avaliar se os limites de despesas com pessoal Foi analisada Foi analisada
Despesas com A RGF 101/2000 estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram A RGF A RGF

1.4.7 pessoal — limite Anexo 1 — arts. 19 e observados. Anexo 1 — Gasto Anexo 1 —Gasto com 20. com Pessoal Gasto comPessoal. Verificada Pessoal
bimestralmente Verincada

para bimestralmente
tempestivamente, para
se fosse o caso, tempestivamen

te, se fosse o
caso, cumprir o

limite.

De acordo com a LRF:
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LRF :Altiqo 19: 60% LRF: Artiqo 20: 6% Legislativo 54% Executivo

Conforme o artiqo 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 artigo 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 verincado, 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.

Situação: Cumpriu

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

Foi analisada Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam Foi analisada Foi analisada
Despesas com A RGF LC 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no A RGF A RGF
pessoal — limite Anexo 1 — 101/2000 caso de ocorrência, se as vedações previstas no Anexo 1 _ Gasto Anexo 1 _

1,4,10 prudencial— Gasto com , artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram com Pessoal Gasto comvedações Pessoal alt.22,par observadas. Verificada Pessoa|ágfªfº bimestralmente Verincadaúnico. para bimestralmente
tempestivamente, para
se fosse o caso, tempestivamen
cumprir o limite. te, se fosse o

caso, cumprir o
limite.

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 verincado, o limite Prudencial.

Situação: Cumpriu

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

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

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
extrapolação dº Anexo 1 — art.23 c/c LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas Anexo 1 _ Anexo 1 _

1.4.11 limite - Gasto com CRFB/88, saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, 55 3ª e Gasto com Gasto com
providências Pessoal art. 169, 4º da CF88) foram adotadas. Pessoa| Pessoa|med|dasyde ª? 3ª e Verincada Verincadacontençao - bimestralment bimestralment

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

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

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 verincado, o limite Máximo.

Situação: Cumpriu

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

Transferências Foi calculado Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal Receita Balancete da
1.4.14 para 0 sobre o CRFB/88, obedeceram os dispositivos contidos no ê 20 do artigo Realizada do Receita 2016.

Poder Balancete da art. 29- 29-A da CRFB/88. exercício anteriorLegislativo Receita do A, ê 2ª. — 2016.
Municipal exercício de

2016.

Cálculo do Duodécimo 2017:
Receita do Exercício de 2016:

Receita Tributária R$ 4.666.309,61
Cota parte FPM R$16.285.768,61
Cota Parte do ITR R$59.563,79
ICMS Desoneração R$133.223,40
Cota Parte do IPVA R$13.186.221,27
Cota Parte ICNS Fundap R$1.627.650,18
Cota Parte IPI R$866.221,23
Cota parte CIDE R$51.843,84
COSIP R$781.372,07
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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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

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

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 ficaria a maior do que o valor orçado. Sendo assim,
as 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.

Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

Dívida pública — Foi analisado LC Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município Foi analisado 0 Foi analisado o
1.4.15 extrapolação de o RGF — 101/2000 ultrapassou o respectivo limite ao nnal de um RGF — Anexo II RGF — Anexo II

limite no decorrer Anexo II , art. quadrimestre. Em caso positivo, Demostrativo da Demostrativo
da execução Demostrativo 31 e veriflcar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até Dívida da Dívida
orçamentária — da Dívida Resoluçã o término dos três quadrimestres subsequentes, Consolidada Consolidada

redução do valor Consolidada o reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e Líquida do 1º e 2ª Líquida do 1º e
excedente Líquida cinco por cento) no primeiro. Quadrimestres/2 2"nº 017. Quadrimestres/40/2001 2017.Senado PosteriormenteFederal. foi analisado o Posteriormente

demonstrativo do foi analisado odº Exercício. demonstrativo
do Exercício.

Verincamos o Demonstrativo da Dívida Consolidada no 1º Quadrimestre/2017 e verincamos que não foi ultrapassado o limite de 120%
definido na resolução 40/2001do Senado Federal.

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
definido pelo Senado Federal.
2" Quadrimestre/2017:
Dívida Consolidada: R$ 1.762.662,20 (1,72%)
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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
conforme determina o Manual dos Demonstrativos Fiscais — MDF — 7ª Edição — Pagina 551.

O município não ultrapassou o limite dennido pelo Senado Federal ao Final dos Quadrimestres de 2017.

Dívida Consolidada Líquida traz como valor zero (R$ 0,00), pois os recursos são suflcientes para comporta-Ia,

Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

Foi analisado Avaliar se houve contratação de operações de credito Foi analisado 0 Foi analisado o
o RGF — por antecipação de receita orçamentária no RGF — Anexo IV RGF — Anexo

Operação de Anexo IV exercício. Existindo, veriflcar se o saldo devedor das Demostrativo das IV
Credito por Demostrativo Resoluçã operações de crédito por antecipação de receita Operações de Demostrativo

1.4.16 antecipação de das 0 nº orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por Crédito do das Operações
receita Operações 43/2001 cento) da receita corrente líquida. Exercício de Creditoorçamentária de Crédito do Exercício

do
— limite Senado

Federal,
art. 10.

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

2. Itens de abordagem complementar - .1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual -
PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOA

Código
Ponto de
controle

Processos
Administra

tivos
analisados

Base
legal

Procedimento Universo do
Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada

LDO — limitação
de empenho.

Processo:
003790/2016

Lei
2.647/2016

Dispõe sobre
as diretrizes

para a I
elaboração

da lei
orçamentária

para o
exercício de
2017, e dá

outras
providências

LC
101/2000

, art.
4º, inciso

,aHnea
“bu

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha
dispositivo estabelecendo critérios e forma de

limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses
previstas na alínea b do inciso II do artigo 4",

no art. 90 e no inciso II do ê 10 do art. 31, todos da
LRF.

Lei 2.647/2016
Artigo 22

Lei 2.647/2016
Artigo 22

Situação: Atendida

A LDO para 2017 possui em seu artigo 22 dispositivo estabelecendo critérios para limitação de empenho
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LDO — controle Processo: LC Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Lei 2.647/2016 Lei 2.647/2016
de custos 003790/2016 101/2000 dispositivo estabelecendo normas relativas ao Artigo 50 Artigo 50

e Lei , art. controle de custos e à avaliação dos resultados dos
213 Avaliação de 2647/2016 4º, inciso programas Enanciados com recursos dos orçamentos.

Resultados de LDO 2017 I, alíneaprogramas. “e“.
A LDO para 2017 possui em seu artigo 50 ê único, dispositivos que estabelecem controle de custos e Avaliação permanente dos
Programas priorizados.
Situação: Atendida

LDO — condições Processo: LC Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Lei 2.647/2016 Lei 2.647/2016
para 003790/2016 101/2000 dispositivo estabelecendo condições e exigências Artigo 28 Artigo 28

2.1.4 transferências de Lei , art. para transferências de recursos a entidades públicas
recursos a 2647/2016 4º, inciso e privadas.
entidades LDO 2017 I, alíneaprivadas. “f”.

A LDO 2017 possui em seu artigo 28 dispositivo estabelecendo condições de transferências de recursos a entidades privadas.
Situação: Atendida

LDO — Anexo de Processo: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Lei 2.647/2016 Lei 2.647/2016
Metas Fiscais — 003790/2016 LC Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais e Anexos e Anexos

abrangência Lei 101/2000 relativas a receitas e despesas, resultados nominal e
215 2647/2016 , art. primário, montante da dívida pública, dentre outras

LDO 2017 4ª, êê 1" informações, na forma estabelecida pela LRF.
e 2ª.

Situação: Atendida

O anexo de metas fiscais estabelece metas anuais relativas a:
- Receitas e Despesas;
- Resultado Nominal e Primário;
- Montante da Dívida Pública.

LDO — Anexo de
Metas Fiscais —

conteúdo

Processo:
003790/2016

Lei
2.647/2016
LDO 2017

Portaria
STN nº

637/2012

Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo
de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício

foram elaborados em observância ao Manual de
Demonstrativos Fiscais editado pela STN.

Lei 2.647/2016
e Anexos

Lei 2.647/2016
e Anexos

- IV — Evolução do Patrimônio Liquido.

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

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

- 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.

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

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

2.1.7

LDO — Anexo de
Riscos Fiscais —

abrangência

Processo:
003790/2016

Lei
2.647/2016
LDO 2017

LC
101/2000

, art.
4", 5 3ª.

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha
Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos

contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas públicas, informando as providências a
serem tomadas, caso esses passivos e riscos se

concretizassem.

Lei 2.647/2016
e Anexos

Lei 2.647/2016
e Anexos

Situação: Não atendida

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

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
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LDO — Anexo de
Riscos Fiscais —

conteúdo
2.1.8

Processo:
003790/2016

Lei
2.647/2016
LDO 2017

Portaria
STN nº

637/2012

Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e
Providências que integrou a LDO aprovada para o

exercício foi elaborado em observância ao Manual de
Demonstrativos Fiscais editado pela STN.

Lei 2.647/2016
e Anexos

Lei 2.647/2016
e Anexos

zero.

Situação: Não atendida
O modelo do relatório seguiu o Manual dos Demosntrativos Fiscais da STN, porém os valores estão zerados

O demonstrativo foi elaborado conforme o manual da STN, Porém os valores dos passivos contingentes e outros riscos apresentou valor

Programação
orçamentária—

disponibilização
de estudos e
estimativasde

receitas.

Enviado para
Câmara

atraves do
ofício CGAB
nº 344/17 e

ao Ministério
Público

atraves do
Ofício CGAB
nº 345/2017

LC
101/2000
,art. 12,

5 3ª.

Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição
dos demais Poderes e do Ministério Público, no

mínimo trinta dias antes do prazo nnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,

os estudos e as estimativas das receitas para o
exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e

as respectivas memórias de cálculo.

Ofício: 344/17
e ofício 345/17

Ofício: 344/17
e ofício 345/17

Foi encaminhado a Câmara municipal através do ofício CGAB nº 344/2017 e ao Ministério Público atraves do Ofício CGAB nº 345/2017
Situação: Atendida

LOA — Processo: Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da LOA — Lei LOA — Lei
demonstrativo 012257/2016 LC programação orçamentária com os objetivos e metas Orçamentária Orçamentária

da LOA — Lei 101/2000 estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte Anual Anual
2111 compatibilidade Orçamentária , art. integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para 0 Lei: 2.657/16 Lei: 2.657/16dos Anual 5º, inciso exercício. Anexo : Anexo :

orçamentos com Lei: 2657/16 |. Demonstrativo de Demonstrativoobjetivos e Compatibilazaçã demetas da LRF o Compatibilazaç
Orçamento/Meta ão

s Fiscal 2017 Orçamento/Met
as Fiscal 2017

A LOA 2017 — Lei 2.657/2016, Contém 0 anexo
“Compatibilização do Orçamento/Metas Fiscais 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

2113 LOA — reserva de LOA — Lei 101/2000 contingência, com forma de utilização e montante Anual Anual
contingência Orçamentária , art. dennidos e compatíveis com a LDO. Lei: 2.657/16 Lei: 2.657/16Anual 5º, inciso Artigo 5". Artigo 5".Lei: 2.657/16 lll. LDO- Lei LDO- LeiArtigo 5". 2.647/16, artigo 2.647/16, artigoLDO- Lei 20 5 1" 20 5 1ª

2.647/16,
artigo 20 ê 1ª

5ª a forma de utilização.

Situação: Atendida
A LDO traz em seu artigo 20 ê 1ª a forma de utilização.

A LOA contemplou dotação para a reserva de Contingência — valor: R$ 500.000,00 — Ficha: 476 do orçamento 2017 e denne em seu artigo

LOA — previsão
de recursos para

pagamento de
precatórios

2.1.14

Processo:
012257/2016

E
Processo

003790/2016

LOA 2017 e
LDO 2017

CRFB/88,
art. 100,

5 5ª.

Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA,
de dotação necessária ao pagamento de débitos
oriundos de sentenças transitadas em julgado,

constantes de precatórios judiciários
apresentados até 1" de julho, na forma do artigo 100

da CRFB/88.

LOA 2017 e LDO
2017

LOA 2017 e
LDO 2017

Rua Dar/y Nenªy Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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Existe dotação orçamentária prevista na LOA 2017:
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.
Situação tendida

LOA — Verincado no LC Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida Foi verificado a Foi verincado a
programação portal da 101/2000 a programação Hnanceira e o cronograma de publicação no publicação no

2.116 financeira e transparência , art. execução mensal de desembolso. portal da portal dacronograma de : 8ª. transparência:Ab transparência:Adesembolso. www.santater a orçamento, ba orçamento,esa.es.gov.br LOA (em LOA (em
09/01/18) 09/01/18)

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

As atas se LC Avaliar se foram realizadas audiências públicas - -
Transparência na encontram 101/2000 durante o processo de elaboração e discussão dos

2.117 gestão anexadas , art.48, projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA.
nos parágrafo

processos único.
012201/17 e
14.196/2017

Foram realizadas 04 audiências públicas para a Elaboração do 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.
Também foi criado o site: ppa.santateresa.es.gov.br que ficou no ar no período de: 01/06/17 a 08/07/17.
Situação: Quanto a elaboração da LDO não houve nenhuma audiência pública.

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária
Amostra

Código
Ponto de
controle

Processos
Administra

tivos
analisados

Base
legal

Procedimento Universo do
Ponto de
Controle

Selecionada

2.2.1
Anexo de Metas

Fiscais —
cumprimento de

metas Escais.

Foram
analisados

bimestralmen
te os

relatórios do
sistema
contábil:

- Empenhos
- Resultado
Nominal e
Primário

- Balancetes
da receita e

LC
101/2000

, art.
9".

despesa.

Avaliar se, após a identificação do descumprimento
de meta Hscal ao nnal de determinado bimestre, em

decorrência da não realização de receitas, foram
adotadas as medidas de limitação de empenho e

movimentação Enanceira, nos trinta dias
subsequentes.

Relatórios
contábeis após o
fechamento dos

bimestres.

Relatórios
contábeis após
o fechamento
dos bimestres

Não houve realização da Receita estimada, pois o valor arrecadado flcou a menor em R$ 2.228.045,91

Não foi expedido nenhum outro ato de 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

Receita Realizada: R$ 65.456.450,84
Despesa Empenhada: R$ 62.374.521,50

Rua Dar/y Nerty 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

Superávit Orçamentário: R$ 3.081.929,34
Não Atingiu a meta bimestral de arrecadaçãoPonto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

2.2.2 Instituição, 011813/17 Avaliar se foram instituídos, previstos e Processos Processos
previsão e 011834/17 101/2000 efetivamente arrecadados todos os tributos de administrativos administrativos

Execução de , art. 11. competência do ente da Federação. encaminhados a encaminhadosreceitas. Balancete da Escalização a fiscalização
Receita As providências adotadas no âmbito da fiscalização tributária. tributária.

das receitas e combate à sonegação.
Processos de Processos de

As ações de recuperação de créditos em instâncias cobrança cobrança
administrativas e judiciais, e os resultados extrajudicial e extrajudicial ealcançados. judicial. judicial

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
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 fiscalização das receitas e combate à 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 flscais, 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) 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 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.
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(notif|cação 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 notificados.

Em relação aos debitos retirados, são 76 processos que foram para protesto, porém foram entimados, 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.
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Em relação ao debitos no exercício de 2017,

Em 2017, foi iniciado o procedimento para cobrança administrativa (envio das notincações 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.

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

2) Esta informação já está comtemplada no item 1.1.1 — Situação: Atendida

3) Esta informação já está comtemplada no item 1.1.1 — Situação: Item 3 em 2017 não houve seguimento dos trabalhos para efetivar as
cobranças judiciais e extrajudiciais.

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 8737/2017 8905/2017
8729/2017 8758/2017 8738/2017 8906/2017
8730/2017 8759/2017 8739/2017 8907/2017
8731/2017 8760/2017 8740/2017 8908/2017
8732/2017 8761/2017 8741/2017 8909/2017
8733/2017 8904/2017 8742/2017 8910/2017
8734/2017 8735/2017 8743/2017 11743/2017

8736/2017

Encaminhamos ao Senhor Prefeito Municipal o Memo. 013/2018 — Processo: 847/2018, informando sobre a falta de retorno dos
processos de cobrança administrativa ao setortributário 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.

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

2.2.3 Renúncia de - Lei REFIZ LC Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou - Lei REFIZ - Lei REFIZ
receitas— 2.672/2017 101/2000 benefício de natureza tributária da qual decorra 2672/2017 2672/2017

estimativa de , art. 14. renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do - Processo: - Processo:
impacto - Processo: impacto orçamentário-flnanceiro no exercício em que 002476/2017(Ref002476/2017(R

orçamentário- 002476/2017 deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se iz) enz)
Enanceiro. Refiz) atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias

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

E anexos_ -Lei 2.679/17 -Lei 2.679/17-Lel 2679/17 LDO 2018 LDO 2018
LDO 2018

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 paDescrigão % % % %Pgtº 30 60 120
Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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& prest. prest. prest.
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

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

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

2.2.4 Renúncia de Processo LC Existindo renúncia de receita cuja condição de Processo Processo
receitas— nº002476/201 101/2000 equilíbrio tenha sido a adoção de medida de nº002476/2017 nº002476/2017

eficácia da 7 , art. 14, compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da
concessão ou ê 2ª. LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação do
ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo

incentivo. 14, só entrou em vigor quando efetivamente foram
implementadas as medidas de compensação.

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.
Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados

2.2.5 Renúncia de Lei nº 2.672 CRFB/8 Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, Lei nº 2.672 de Lei nº 2.672 de
receitas de 8,art. redução de base de cálculo, concessão de credito 19/05/2017 19/05/2017

19/05/2017 150, ê presumido, anistia ou remissão, relativos a
6". 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.

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
Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do Amostra
Código controle Administra legal Ponto de Selecionadativos Controle

analisados
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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- econômico, Recuperação de Contribuintes
resultados /Legislaç atenderem às justificativas apresentadas para sua Creditos Fiscais - que aderiram

Processo ão concessão, as metas resultados esperados REFIZ ao Programa
14.577/2017 especínc consignados nas leis que autorizaram os incentivos,
Que trata da a. bem como, se atenderam os princípios aplicáveis à
semana de administração pública consagrados no artigo 37 daconciliação CRFB/88.
Processos

000164/18 e
2592/18 que

traz
informações
referente ao

resultado
alcançado

mm 0 RFFI7
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 nnal 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 fiscal.

A'|uizados Sem ação 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 fiscais, 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 final do exercício, os valores que integraram o referido REFIZ foram:
Total da Dívida Total da Dívida

atualizada
R$ 372.173,66R$ 349.004,34

Total da dívida Valor do Desconto
parcelada com o (anistia)
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 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 oficial 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 e 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
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seus membros. Eficiência e 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:

Descrigão % % % %_9_P tº ª ª ª
Vista 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

Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo Administrati legal Ponto de Selecionadacontrole vos Controle
analisados

Execu ãº de Lei2.657/16 CRFB/88, Avaliar se houve realização de despesas ou a Relatório Relatório
d ç 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 credltos, . adicionais. adicionais.
orçamentarlos

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, e que não há suplementação de um elemento de despesa par outro, mais sim a movimentação entre mesmas
Echas, porém de fontes distintas.

A movimentação de credito e a movimentação entre as mesmas fichas do orçamento, suplementando de uma fonte de recursos para
outra.

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

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo Administrati legal Ponto de Selecionadacontrole vos Controle
analisados
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2.2.13

Creditos
adicionais

autorização
legislativa para

abertura

Foi analisado
_ o relatório de

créditos
adicionais:

suplementar
es e

especiais e
As Leis

individuais.

Avaliar se houve abertura de crédito adicional
CRFB/88, suplementar ou especial sem prévia autorização
art. 167, legislativa e sem indicação dos recursos
inciso V, correspondentes.

c/c art. 43
da Lei nº
4.320/64.

Relatório de
Todo o

exercício de
2017 e todas

as Leis de
abertura de

créditos
adicionais de
2017 (tanto
Prefeitura

como Saúde).

Relatório de
Todo o

exercício de
2017 e todas

as Leis de
abertura de

créditos
adicionais de
2017 (tanto
Prefeitura

como Saúde).

Alem da Lei orçamentária anual — Lei nº 2657/2016, os créditos adicionais (Suplementares ou Especiais) foram abertos através das
Leis descritas abaixo:Lei EL FR: Valor

2.689 Especial 1.602 24.300,00
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

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

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati legal Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

Creditos Foram Lei Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou Exercício Exercício
adicionais— analisados 4.320/196 especiais) autorizados por lei foram abertos 2017 2017

2.2.14 decreto relatórios de 4, mediante edição de decreto executivo.
ex e cutivo créditos 42.

adicionais do
sistema
contábil

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

e transferências

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo Administrati legal Ponto de Selecionadacontrole vos Controle
analisados

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

2.2.15 _ tgansposição único art. 167, programação para outra ou de um órgão para outro, único único
remanejamento |nc|so VI. sem preVIa autonzaçao Ieglslatlva.
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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.
Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati legal Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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 Escal 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

Verincamos 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 deflcit orçamentário.
Não houve suplementação entre as Unidades Gestoras do Município
Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati legal Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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 inciso IX.
de

fundosde
qualquer
natureza

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.
Situação: Atendida

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati legal Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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, ê decorrentes de guerra, comoção interna ou

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

Não houve abertura de nenhum credito extraordinário no exercício de 2017.
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Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati legal Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

Transparência Verificação 0 Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em Portal da Portal da
na gestão — site oflcial do LC meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes Transparência. Transparência.

2.2.21 instrumentos município — 101/2000, instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Período: Período:
de Portal da alt. Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres 07/2017 07/2017

planejamento Transparênci 48 e arts. Prévios emitidos por Orgão de Controle Interno e
e a. 52 a 58 Extemo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram

demonstrativos da LRF. observadas as disposições contidas nos artigos 52Escais a 58 da LRF.
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.

O 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 é a mesma que possuímos atualmente.

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

Ponto de Processos Base Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati legal Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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

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

Transparênci 52 a 58a. da LRF.

Esta publicado no site oflcial do município WW.santateresa.es.gov.br na Aba Transparência — portal da transparência — Receita —
Acesso Rápido — Arrecadação de Receitas;
Na Aba Repasses: Acesso Rápido:
Transferências Federais;
Convênio Concedidos e Recebidos;
Transferências extraorçamentárias e Intraorçamentárias;

Quanto as Despesas: na Aba Transparência — portal da 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, a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando
for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

O 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 é a mesma que possuímos atualmente.

Estamos trabalhando para a migração das informações e melhorias no novo Portal
Situação: Atendida
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Código
Ponto de
controle

Processos
Administrati

vos
analisados

Base legal Procedimento Universo do
Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada

2.2.23

Transparência
na gestão
Prestação de
contas

Ofício:
225/2017

que
encaminhou
a PCA 2016
a Câmara
Municipal.
Relatórios

impressos e
Mídia Digital
arquivadas

no setor
contábil.

LC

101/2000,
art. 49.

Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo
Hcaram disponíveis, durante todo o exercício, no
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições dal
sociedade.

Prestação
de Contas

Anual
2016.

Prestação
de Contas

Anual
2016.

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

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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

2.2.25 Orçamentáriae 28 06 2016) Manualde Nacional. RREO RGF do 2ºRelatóriode Demonstrat RGF Semestre/201Gestão Fiscal - ivos Fiscais ?
elaboração (MDF)

Os Demonstrativos Escais (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).
Situação: Atendida

- Convênio nº
004/2017,

Incaper
- Convênio
009/2013
Sebrae

-Cooperação
técnica com

a Aderes,
Bandes,

Banestes e
Sebrae

- Termo de
Cooperação
Técnica (nº
002/2014)

SESI/SENAI

LRF.

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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

2.2.26 despesas Polícia Militar art. 62. Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da
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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, ficando 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 Servico 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 AderesI BandesI Banestes e Sebrae, cujo objetivo é 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 Técnica (nº 002/2014) com o Servico Social da Indústria — SESI e Servico 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 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.

Proposições: 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.

Situação: Pendente referente termo de permissão de uso do imóvel público entre o município e a Policia Militar.

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

Concessão de - Avaliar se houve concessão de privilégios Hscais para - -
privilégios Hscais empresas públicas ou sociedades de economia mista

2.2.2? para empresas CRFB/88,a não extensivos ao setor privado.
públicas ou It. 173, êsociedades de 2”.

economia mista.

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

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados
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2.2.29
Déficit MEMO LC

orçamentário — CGAB Nº 101/2000,
medidas de 02/2017 art.contenção 9".

Balanço
Orçamentári

o 2017

Balancete da
Receita e
Despesa

LRF

Fluxo de
Caixa

Avaliar se foram expedidos atos de limitação de
empenho e movimentação Enanceira, nos casos e

condições estabelecidas em lei, com vistas à
contenção de deflcit orçamentário e Enanceiro.

Relatório do
Sistema
contábil

contendo o
valor de

bloqueio e
desbloqueio

das dotações.

Relatórios
Contábeis do
exercício de

2017:
Balanço

Orçamentário

Balancete da
Receita e
Despesa;

LRF;
Fluxo de

Caixa

Relatório do
Sistema
contábil

contendo o
valor de

bloqueio e
desbloqueio

das dotações.

Relatórios
Contábeis do
exercício de

2017:
Balanço

Orçamentário

Balancete da
Receita e
Despesa;

LRF;
Fluxo de

Caixa

Foi realizado um contingenciamento prudencial no Orçamento 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 verincamos 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

2.3. Gestão patrimonial

Código
Ponto de Processos Base legal
controle Administrati

vos
analisados

Procedimento Universo do
Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada
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2.3.3 Evidenciação de Foram Lei Verincar se os demonstrativos contábeis consolidam a Valores Processos de
resultad05- verincados 4.320/1964 execução orçamentária, Hnanceira e patrimonial das repassados Prestações
consolidação os ,art. 85 / LC unidades gestoras que integram o ente da federação, aos de Contas de

documentos 101/2000, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos. Consórcios Consórcios.e processos arts. 50 e Públicos.
descritos 51
abaixo: IPortarias

STN nº 72
e

437/2012.
Documento e processos verincados:
Foram enviados pelos Consórcios Balancetes por elemento de despesa - Processos:

Consórcio Público da Reqião Doce do Oeste do Espírito 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 Reqião 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.

Quanto a UG Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal, os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária,
Hnanceira e Patrimonial.

A princípio, solicitamos informação junto ao Tribunal de contas do ES para entender melhor o que significa a consolidação com os
Consórcios Públicos. Essa consolidação com os Consórcios não e igual à consolidação que o município faz com a câmara municipal,
que e através de importação de arquivos de sistema contábil.

Neste caso, os consórcios devem enviar alem da prestação de contas (notas flscais, 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. Porem, estamos solicitando aos consórcios que nos enviem a documentação da forma que determina a portaria.

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, Hnanceira e contábil, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade flscal, e
sua observância obrigatória para todos os entes da federação.
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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.

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:

Contabiiização da Prestação de contas nos Entes Consorciados e nos Consórcios Públicas

19. Os lançamentos de Controle de Prestação de Contas, grupo 8.5, São iguais nos Eintes
Consorciados e nos Consórcios Públicos.

Controle de Prestação de Contas
D: 8.5.2.1.Ú.ÚÚ.OD Execução da Prestação de Contas de Consórcio Público — A comprova-.*

C: 8.5.2.3 .DDÚ'UÚ Execução da Prestação de Contas de Consó rcio Publico — A aprovar

Controle de Prestação de Contas
D: 8.5.2.3.Ú.ÚD.ÚD Execução da Prestação de Contas de Consó rcio Publi-:o — A aprovar

C: 8.5.2.4.D.DÚ.ÚÚ Execução da Prestação de Contas de Consó rcio Publi-:o — 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
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.

Proposições: Em relação aos Consórcios, não está havendo a consolidação das informações em tempo hábil para o cumprimento da
exigência.

Na IPC 010 não demonstra a forma de 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.

Situação: Em relação ao Fundo Municipal de Saúde e Câmara foi atendida.

Em relação aos Consórcios não foi feita a consolidação no sistema contábil em 2017. Estamos em fase de regularização.

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados
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2.3.4 Dívida ativa e Item Avaliar se houve comprovação do fato motivador para Relatório do Processos:
demais creditos analisado CRFB/88, o cancelamento de dívida ativa e/ou demais creditos Sistema 8699/2016

tributári05- atraves de art. 37 c/c tributários, se houve previsão legal para a prática Tributário de 1458/2017
cancelamento informações LC desses atos e se o impacto econômico-Hnanceiro não Dívida Ativa 3302/2017

solicitadas 101/2000, comprometeu metas de resultados previstas na LDO. Cancelada. 7179/2017no art. 11. 7179/2017Processo 3997/2017interno: 284/201711835/2017 12254/2017
1452/2017
7296/2017

14582/2016

10659/2017
10.946/17

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 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 identiôcado 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,
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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 especínco 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 identincado 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 ejuros 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 identincou, 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 documento abaixo
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2.4. Limites Constitucionais e Legais
Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle

analisados
2.4.2 Dívida pública - Relatório de LC Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante Relatório de Balanço

precatóriOS- Precatórios 101/2000, a execução do orçamento que nele foram incluídos Precatórios Patrimonial
Integração na do setor art. 30, ê integram a dívida consolidada, para flns de aplicação do setor

dívida Jurídico 7". dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 Jurídico Anexo II daconsolidada do Senado Federal. RGF — DívidaBalanço ConsolidadaPatrimonial Líquida.
Os Precatórios Judiciais que foram incluídos
No orçamento vigente (2017) foram pagos em sua totalidade neste mesmo exercício.

Quanto aos demais precatórios, foram transitados em julgado dois processos que foram recebidos após 01/07/2017 e então serão
reconhecidos no Balanço de 2018 e incluídos no orçamento de 2019 para que sejam empenhados, liquidados e pagos.

Anderson Scardua Fardin e Outra — processo: 0000680-51.2013.8.08.0027 — valor: R$ 70.188,74.
A Madeira Indus. Comércio Ltda — processo: 0001180-42.2008.8.08.0044 — valor: 106.459,21.

A lei nº 2.677/2017 Hxa a quantia para pagamento de sentença judicial transitada em julgado, considerada de pequeno valor as que
tenham valor igual ou inferior ao do maior benefício do regime geral de previdência social, que terá prazo para pagamento de até 60
dias contados da entrega da requisição por ordem do Juiz competente, ao Procurador Geral do Município, independente de precatório.
Se o valor da execução ultrapassar aquele estabelecido, far-se-á por meio de precatório.

Situação: Atendida

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

2.4.4 Dívida pública — RGF Anexo Resolução Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Exercício de Exercício de
evidenciação no II nº Estado/Município ultrapassou o limite e o valor 2017 2017

RGF Demonstrativ 40/2001do excedente está sendo reduzido na forma do inciso I,
o da Dívida Senado do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente,
Consolidada Federal, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo)

Líquida art. 4", está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a
inciso III. que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101,

de 2000;

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 é sunciente para cobrir a Dívida Consolidada no valor de R$ 1.642.921,13, portanto, no referido
relatório, a
conforme determina o Manual dos Demonstrativos Fiscais — MDF — 7ª Edição — Pagina 551.

Não ultrapassou o imite dennido pelo senado Federal (120% da RCL)

Dívida Consolidada Líquida traz como valor zero (R$ 0,00), pois os recursos são suflcientes para comporta-Ia,

Situação: Atendida

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados
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Dívi da ública Relatórios Resolu ãº Avaliar se o Estado/Município, mesmo não Exercícios: Exercícios:
_ extra %Ia ãº contábeis: ,, ç apresentando, no exercício de 2001, dívida 2007, 2008, 2007, 2008,
de limiIt)e çno Anexollda 40/2001do consolidada líquida superior aos limites 2009, 2010, 2009, 2010,
decorrer da RGF— Senado estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3", nos 2011, 2012, 2011, 2012,
execu ãº DemonstrativFederal exercícios subsequentes a 2001 incorreram no 2013, 2014, 2013, 2014,2.4.5 ç , . o da Dívida ' ,, descumprimento desses limites. Em caso positivo, 2015, 2016 e 2015, 2016 eorçamentana — . 4, . . . . ,, ,- Consolldada. . avaliar se a regra do |nc|so I, do artlgo 4, esta 2017 2017reduçao do . . |nc|so IV, . . ,.LIqUIda. , sendo apl|cada a partlr do exerc|c|o que ocorreuvalor excedente alinea b. .

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

Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do AmostraCódigo controle Administrati Ponto de Selecionadavos Controle
analisados

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

2.4.6 Demonstrativ art. 36. controle, na qualidade de benenciário do empréstimo. 2017.
instituição º das
flnanceira Operações
controlada de Créditº

Não houve realização de operação de crédito em 2017.
Operação de RGF — Resolução Avaliar se foi realizada contratação de operação de RGF do -
credito instituição Anexo IV — nº crédito em que seja prestada garantia ao exercício de

2.4.7 nnanceira Demonstrativ 43/2001do Estado/Município por instituição Hnanceira por ele 2017.controlada o das Senado controlada.
Operações Federal,
de Credito art. 17.

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

2.4.8 Operação de RGF — Resolução Avaliar se o Estado/Município contratou operação de RGF do -
crédito- Anexo IV — nº crédito no exercício, estando impossibilitado de exercício de

vedações Demonstrativ 40/2001 realizartal operação em decorrência do 2017.
o das d descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º

Operações o Senado da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
de Credito Federal,

art. 5".
Não houve realização de operação de crédito em 2017.

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

o Senado
Federal,
art. 5º.

O município sancionou a Lei 2.672/2017, que dispõe sobre o Programa de recuperação de créditos Escais — REFIS, com data de
19/05/2017, que inclui os débitos tributários ou não tributários de pessoas jurídicas ou físicas junto ao município, constituídos ou não,
inscritos ou não em Dívida Ativa, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo, em fase de execução Escal já
ajuizada, inclusive aos debitos que tenham sido objeto de parcelamento em programa de recuperação de crédito fiscal, cancelado por falta
de pagamento.
Também se aplica aos debitos que se encontram em cobrança extrajudicial, bem como os débitos parcelados e em dia. Aplica-se também
a totalidade dos débitos tributários ou não tributários apurados, inclusive os tributos e contribuições administrados por órgãos municipais,
entidades ou arrecadados mediante convênios.
Os débitos tributários poderão ser pagos ou parcelados:
Com percentual de redução, conforme o caso, no valor das multas de mora, multa de inscrição e juros de mora.

Situação: Atendida
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2.4.10 Operação de RGF — CRFB/88,a Avaliar se houve realização de operações de crédito RGF do -
Crédito - Anexo IV — rt. 167, em valor superior ao montante das despesas de exercício de

Despesas de Demonstrativ inciso III. capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6", 2017.
capital o das da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Operações
de Credito

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

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

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

2.4.12 Operação de Relatórios Resolução Avaliar se o comprometimento anual com Exercício Exercício
crédito — 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 o da Dívida art. 7", (onze inteiros e cinco décimos por cento) da

Consolidada inciso II. receita corrente líquida.
Liquida

excedeu a 11,5% da RCL.
RCL: R$ 62.862.542,40

Percentual: 0,14 %

RCL: R$ 62.862.542,40

Percentual: 0,22 %
Exercício 2017: 0,36%
Situação: Atendido

Amortização de dívida com o PASEP e INSS: R$ 86.000,00

No 2" Semestre/2017 o valortambem não excedeu a 11,5% da RCL.

Amortização de dívida com o Parcelamento Escelsa e URBIS (INSS): R$ 138.593,83

Foram observados os relatórios da Dívida Fundada e o da Receita Corrente Líquida do 1º Semestre/2017 e verincamos que o valor não

2.4.13 - Anexo 3 da
OPeraçao de RGF LCcrédito— _-
concessão de (333233 e 2313800,
garantiase Garantia de ' '
contragarantias Valores

Avaliar se houve concessão de garantias pelo
Estado/Município a operações de crédito interno e
externo. Existindo, veriflcar se foram observadas
as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.

1ª e 2ª
Semestres de

2017

1ª e 2ª
Semestres de

2017

que no município não houve concessão de garantias.

verificamos que não houve concessão de garantias.

Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de valores — Anexo 3 da RGF referente o 1º Semestre/20167 verincamos

No 2" Semestre/2017, também foi verincado o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de valores — Anexo 3 da RGF e

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.. Demonstratl do observadas.
garantias vo das Senado

Operações Federal,
de Credito art. 18.

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

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 Garantla e do . . , .
e d0|s por cento) da rece|ta corrente liqUIda.de Contra Senado

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

no município não houve concessão de garantias.
Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de valores — Anexo 3 da RGF referente o Exercício/2017 verincamos que
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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.

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

2.4.17 O era ãº de RGF—Anexo LC Avaliar se houve contratação de operação de RGF do -p, . ç IV — 101/2000, crédito por antecipação de receita exercício deCredlto por . , . , . . . .. - Demonstratlv art. orçamentarla no exerclclo. EXIstlndo, avallar se 2017.anteclpaçao de . , . .. o das 38, foram observadas as eXIgenclas contldas nosrecelta - . . . . .
, . Operaçoes |nc|sos |, |nc|sos I, II e III, do artlgo 38 da LRF.orçamentana , .de Credlto II e III.

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

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

Não houve realização de operação de crédito em 2017.

Também foram realizadas ações de controle interno que compreenderam:

/ Elaboração de instruções normativas (incluindo novas versões);

Em relação a Instruções Normativas dos diversos sistemas administrativos, esta UCCI apoiou e orientou a
elaboração das IN's abaixo relacionadas:
Ações que foram definidas no PAAI 2017 — Plano Anual de Auditoria Interna da Prefeitura Municipal de
Santa Teresa.

de irregularidades ou ilegalidades
encaminhamento de denúncia e comunicado

Ação a ser Prazo Descrição da ação Avaliação
realizada

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre o AÇÃO CUMPRIDA
almoxarifado - recebimento, registro, armazenamento e Em 28/03/2017SAL distribuição de bens. Decreto nº 224/2017
Sistema de 31/12/2017 O Município de Santa Teresa não possui
previdência sistema de previdência própria
própria
Sistema de 31/12/2017 IN - 05/2014 - Versão 02 Dispõe sobre o AÇÃO CUMPRIDA
controle interno - atendimento às Equipes de Controle Externo. Em 10/05/2017
SCI IN - 07/2014 - Versão 02 Dispõe sobre o Decreto nº 284/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 10/05/2017
Decreto nº 284/2017
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Sistema de 31/12/2017 IN - 03/2014 - Versão 02 Dispõe sobre AÇÃO CUMPRIDA
planejamento, disciplinar a elaboração, aprovação e Em 19/06/2017orçamento e execução do PPA. Decreto nº 351/2017
projetos — SPL
Sistema de 31/12/2017 IN - 13/2014 - Versão 02 Dispõe sobre AÇÃO CUMPRIDA
administração e fornecimento, uso, guarda e conservação de Em 31/07/2017
recursos equipamentos de proteção individual. Decreto nº 395/2017
humanos/
medicina do IN - 14/2014 - Versão 02 Dispõe sobre os
trabalho-SRH procedimentos nos casos de acidente de

trabalho dos servidores.
AÇÃO CUMPRIDA
Em 31/07/2017
Decreto nº 395/2017

Sistema de Sistema que |N - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
esporte e lazer - "ãº CONST—ªm rotinas e atividades da Secretaria de Esporte e Em 14/08/2017
SEL nas

resoluções
227/2011 e
257/2013,
mas foram
elaboradas
por serem
unidades
executoras do
orçamento
municipal.

Lazer Decreto nº 409/2017

Sistema de
controle
patrimonial - SPA

31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre os
procedimentos para registro e controle de
bens imóveis

IN - 05/2014 - Versão 02 Dispõe sobre os
procedimentos para a desapropriação de bens
imóveis
IN - 02/2014 - Versão 03 Dispõe sobre os
procedimentos para registro e controle de
bens móveis
IN - 03/2014 - Versão 03 Dispõe sobre os
procedimentos para realização de inventários
anuais de bens móveis e imóveis

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/08/2017
Decreto nº 417/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/08/2017
Decreto nº 417/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/08/2017
Decreto nº 417/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/08/2017
Decreto nº 417/2017

Rua Dar/y Nerty 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

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre o AÇÃO CUMPRIDA
administração e processamento da folha de pagamento dos Em 17/08/2017recursos servidores. Decreto nº 418/2017
humanos/ setor
de recursos IN - 02/2014 - Versão 02 Dispõe sobre a
humanos-SRH contratação de servidores efetivos, AÇÃO CUMPRIDAcomissionados e contratados. Em 17/08/2017

Decreto nº 418/2017
IN - 03/2014 - Versão 02 Dispõe sobre a
concessão de férias aos servidores efetivos,
comissionados e contratados. AÇÃO CUMPRIDA

Em 17/08/2017
IN - 04/2014 - Versão 02 Dispõe sobre a Decreto nº 418/2017
concessão de licença assiduidade, adicional
por tempo de serviço e gratificaçãoassiduidade. AÇÃO CUMPRIDA

Em 17/08/2017
IN - 05/2014 - Versão 02 Dispõe sobre a Decreto nº 418/2017
concessão de licença sem vencimento,
remunerada, mandato classista.

IN - 06/2014 - Versão 03 Dispõe sobre a AÇÃO CUMPRIDA
concessão de licença para tratamento de Em 17/08/2017saúde. Decreto nº 418/2017
IN - 07/2014 - Versão 02 Dispõe sobre a
concessão de ascensão e promoção funcional.

AÇÃO CUMPRIDA
IN - 08/2014 - Versão 02 Dispõe sobre Em 17/08/2017
avaliação de desempenho dos servidores Decreto nº418/2017
efetivos em estágio probatório e estáveis.

IN - 09/2014 - Versão 02 Dispõe sobre AÇÃO CUMPRIDA
exoneração dos servidores efetivos e Em 17/08/2017
comissionados e da rescisão de contrato. Decreto nº 418/2017
IN - 10/2014 - Versão 02 Dispõe sobre
aposentadoria dos servidores efetivos,
comissionados e contratados. AÇÃO CUMPRIDA

Em 17/08/2017
Decreto nº 418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017
Decreto nº 418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017
Decreto nº 418/2017

Sistema de saúde 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 03 Dispõe sobre a AÇÃO CUMPRIDA
pública-SSP distribuição de medicamentos na Farmácia Em 14/09/2017
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Básica. Decreto nº 448/2017

Sistema de
turismo e cultura -

Sistema que
não constam

IN - 05/2017 - Versão 01 Dispõe sobre as
rotinas e atividades do Museu da Cultura e

AÇÃO CUMPRIDA
Em

STC nas Imigração Italiana Decreto nº 449/2017
resoluções
227/2011 e
257/2013,
mas foram
elaboradas
por serem
unidades
executoras
do
orçamento
municipal.

Sistema 31/12/2017 IN - 02/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
financeiro-SFI rotinas e procedimentos para requisição, Em 07/11/2017

concessão e pagamento de Diárias. Decreto nº 506/2017

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
educação -SED rotinas e procedimentos para aplicação Em 07/11/2017

recursos, de qualquer origem, destinados à Decreto nº 507/2017
aquisição e distribuição de gêneros para
Alimentação Escolar.

IN - 02/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimento para regulamentação
do Transporte Escolar AÇÃO CUMPRIDA

Em 07/11/2017
Decreto nº 507/2017

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
desenvolvimento rotinas e procedimentos para auxílio às Em 08/11/2017
econômico Associações de Produtores Rurais que Decreto nº 509/2017
(agricultura) - participam do Programa de Aquisição deSDE Alimentos - PAA

IN - 02/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimento para atendimento do
Programa de Fortalecimento da Agricultura AÇÃO CUMPRIDAFamiliar - PRONAF Em 08/11/2017

Decreto nº 509/2017

Sistema de saúde 31/12/2017 IN - 03/2015 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
pública - SSP rotinas e procedimentos da Vigilância Sanitária Em 08/11/2017

Decreto nº 511/2017

Sistema de saúde 31/12/2017 IN - 06/2016 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
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pública-SSP rotinas e procedimentos dos trabalhos da Em 08/11/2017
Atenção Primária à Saúde Decreto nº 512/2017

Sistema de 31/12/2017 IN - 02/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
planejamento, rotinas e procedimentos para celebração de Em 14/11/2017
orçamento e Convênios e Instrumentos Congêneres Decreto nº 516/2017
projetos - SPL

Sistema de 31/12/2017 IN - 08/2017 - Versão 01 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
planejamento, rotinas e procedimentos para celebração de Em 14/11/2017
orçamento e parcerias entre a Administração Municipal e as Decreto nº 517/2017
projetos — SPL Organizações da Sociedade Civil

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2015 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
tecnologia da rotinas e procedimentos padrões de controle a Em 27/11/2017
informação-STI serem adotados para a Manutenção e Decreto nº 537/2017

Disponibilização da Documentação Técnica

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
contabilidade - rotinas e procedimentos para emissão, Em 15/12/2017
SCO liquidação, anulação e cancelamento de Decreto nº 572/2017

empenho, inscrição de valores em Restos a
Pagar.

IN - 03/2014 - Versão 02 Dispõe sobre os
procedimentos e normas de geração e
consolidação dos Demonstrativos Contábeis.

IN - 06/2014 - Versão 02 Dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados quando da
geração e publicação dos demonstrativos da
Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF.

IN - 07/2014 - Versão 02 Dispõe sobre
disciplinar procedimentos para o registro e
controle contábil do Patrimônio.

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017
Decreto nº 572/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017
Decreto nº 572/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017
Decreto nº 572/2017
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Sistema jurídico- 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as AÇÃO CUMPRIDA
SJU rotinas de trabalho objetivando os Em 21/12/2017

procedimentos de controle dos Processos Decreto nº577/2017
Administrativos e Judiciais.

IN - 02/2014 - Versão 02 Dispõe sobre os
procedimentos relativos a Débitos Inscritos em
Dívida Ativa e Não Pagos através de
Execuções Judiciais ou Protesto. AÇÃO CUMPRIDA

Em 21/12/2017
IN - 03/2014 - Versão 02 Dispõe sobre as Decreto nº 577/2017
rotinas de trabalho objetivando os
procedimentos de controle para realização de
sindicâncias Internas.

AÇÃO CUMPRIDA
Em 21/12/2017
Decreto nº 577/2017

Sistema de Sistema que IN - 01/2014 - Versão 03 Dispõe sobre os AÇÃO CUMPRIDA
turismo e cultura -
STC

não constam
nas
resoluções
227/2011 e
257/2013,
mas foram
elaboradas
por serem
unidades
executoras
do
orçamento
municipal.

procedimentos da Promoção e
Desenvolvimento do Turismo e da Cultura no
Município de Santa Teresa

Em 28/12/2017
Decreto nº 590/2017

Sistema de
turismo e cultura -
STC

Sistema que
não constam
nas
resoluções
227/2011 e
257/2013,
mas foram
elaboradas
por serem
unidades
executoras
do
orçamento
municipal.

IN - 03/2015 - Versão 02 Dispõe sobre os
procedimentos de Uso e Permissão para
utilização dos serviços oferecidos pela
Biblioteca Pública Municipal

AÇÃO CUMPRIDA
Em 28/12/2017
Decreto nº 591/2017
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« Análise processual por amostragem em Licitações, Dispensas, Inexigibilidades e Convênios;

Em relação às Auditorias, foram selecionados processos por amostragem referente a Licitações, Dispensas,
Inexigibilidades, Convênios e Patrimônio conforme abaixo:

Prefeitura M unici al:Tipo: Processo: Objeto
Pregão 199/2017 e Contratação de empresa especializada no fornecimento de Marmitas e
Presencial 211/2017 refeições para atender a diversas secretarias do município, para 013/2017 exercício de 2017

Valor: R$ 136.754,50
Pregão Presencial 1563/2017 Contratação de empresa especializada na locação de veículos tipo
18/2017 ônibus e van, para o transporte de universitários que estudam nas

faculdades de Colatina (Unesc, Castelo Branco e Unopar).
Valor: R$ 197.898,00
Empenho: R$ 98.949,00, referente a 50% do valor Iicitado

Pregão 161/2017 Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros
Presencial Alimentícios, material descartável, Agua e Gás de Cozinha para
09/2017 atender aos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social,

para o exercício de 2017.
Valor: R$ 113.580,27

Pregão Eletrônico 1220/2017 Aquisição de material de beleza para atender às necessidades do
12/2017 Centro de Referência de Assistência Social — CRAS para a realização

das oficinas de embelezamento pessoal, tendo em vista a
necessidade de uma oficina completa, que possibilite aos usuários
uma melhor qualidade de aprendizado nas oficinas.
Valor: R$ 10.674,08

Inexigibilidade de 78/2017 Aquisição de Passagens Rodoviárias destinadas aos usuários do
Licitação Programa de Atendimento a População de Rua.

Valor: R$ R$ 2.211,00
Dispensa de 1032/2017 Referente à aquisição de peças destinadas a reparos a serem
Licitação efetuados nos veículos de transporte escolar, considerando que os

veículos devem oferecer condições de segurança e conforto para os
alunos e usuários, e considerando que os veículos necessitam
regularmente de manutenção a fim de manter seu bom funcionamento.
Valor: R$ 17.439,08

Pregão 5430/2017 Contratação de empresa especializada em serviços de licença e uso
Presencial de software de sistemas para Gestão Pública.49/2017 Valor: R$ 325.000,00
Pregão 001411/2017 Referente à contratação de empresa para aquisição de pneus
Presencial automotivos novos destinados ao uso de toda frota do Município no27/2017 exercício de 2017.

Valor: R$ 268.908,00
Inexigibilidade de 002318/2017 Contratação de Serviço de Publicidade para o dia internacional daLicitação mulher.

Valor: R$ 7.500,00

Patrimônio 014122/2017 Patrimônio Imobiliário (Bens Móveis e Imóveis)
Municipal
Convênio de 13.206/2015 O Convênio teve como objetivo a contratação de uma equipe
Repasse multiprofissional, tais como auxiliares de serviços gerais (03),
Financeiro nº cozinheira (01), professora de artesanato (01) e professor de
02/2016 entre 0 informática (01) para atender aos alunos do Centro de Atendimento
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Município e a Educacional Manoel Valetim, com vistas à inclusão das pessoas
Associação com deficiência na rede regular de ensino.
Pestalozzi de Valor: R$ 108.197,28
Santa Teresa.
Convênio de 9535/2016 Repasse financeiro para a realização da XXV Festa do Imigrante
Repasse Italiano de Santa Teresa no valor de R$ 93.990,00.
Financeiro nº
17/2016 entre o
município e o
Círculo Trentino
di Santa Teresa.

Fundo Municipal de Saúde:Tipo: Processo: Objeto
Dispensa de 1542/2017 Referente à aquisição de Medicamentos em caráter emergencial
Licitação destinados a suprir a demanda da Farmácia Básica Municipal, por um

período de aproximadamente três meses, até que se fosse concluído o
processo para aquisição de medicamentos para o exercício de 2017.
R$ 268.554,00

Dispensa de 8164/2017 Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades
Licitação da farmácia básica para exercício financeiro de 2017.

R$ 132.400,80
Pregão Eletrônico 10623/2016 Aquisição de material médico hospitalar (insumos de insulina), para as
117/2016 Unidades Básicas de Saúde.

R$ 64.190,00

Obs: As auditorias e análises desses itens foram descritas no RELACI das Contas de Gestão da Prefeitura

Municipal e do Fundo Municipal de Saúde.

Todas as Auditorias realizadas foram encaminhadas para conhecimento ou justificativa dos servidores e

secretários envolvidos e por fim, após todas os trâmites, para conhecimento do Sr. Prefeito Municipal.

Os processos se encontram publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.qov.br na Aba

Transparência — Portal da Transparência — Controle Interno — Acesso Rápido — Auditorias e Inspeções.

Porém informamos que estamos em fase de transição do Portal pelo motivo de mudança da empresa que

fornece o sistema. Então é possível que a publicação desses relatórios sofra alguma alteração no endereço
eletrônico informado.

« Análise por amostragem em processos de Adiantamento para viagem e suprimento de fundos, e
diárias;
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Em relação às Inspeções, foram selecionados processos por amostragem referente às Diárias de
Servidores (realizado através de 2 inspeções no exercício), Suprimento de Fundos e Adiantamento de

Viagens conforme abaixo:

Prefeitura Municipal:Tipo: Processo: ºpjeto
Adiantamento 009744/2017 Averiguar a regularidade da prestação de contas, conforme legislação
de Viagens vigente e normativos internos a respeito das concessões de

adiantamentos a servidores de diversas secretarias do município.
Foram analisados 3 processos de adiantamento de viagens os quais geraram a despesa no valor de: R$
1.109,80.

Tipo: Processo: Objeto
Diárias de 000509/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 000022/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 005993/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias
Municipal de 000021/17
Assistência 006003/17
Social (1 ª 006024/17
Inspeção). 006137/17

005291/17
005490/17
000076/17
003913/17
004576/17
001794/17

Diárias de 003515/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 003781/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 004362/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 001577/17
Administração 004794/17
(1 ª Inspeção).
Diárias de 005586/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 002064/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 004960/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 004076/17
Agricultura (1 ª 004072/17
Inspeção). 001566/17

001295/17
005587/17
002891/17

Diárias de 003603/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 005060/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de
Articulação
Institucional e
Política (1ª
Inspeção).
Diárias de 006276/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
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Servidores da 006275/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Unidade Central 002000/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
de Controle
Interno (1ª
Inspeção).
Diárias de 004855/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 003451/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 001058/16 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 013756/16
Educação (1 ª 004467/17
Inspeção). 006328/17

006555/17
006168/17
005577/17
000904/17
013545/16

Diárias de 005522/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 004342/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 006348/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 005141/17
Esportes e
Laser (1ª
Inspeção).
Diárias de 006506/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 006366/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 006287/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal da
Fazenda (1ª
Inspeção).
Diárias de 005700/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 005699/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 004890/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal do 005388/17
Gabinete (1ª 004787/17
Inspeção). 004828/17

005129/17
005030/17
003460/17
001971/17

Diárias de 001946/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 006357/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Procuradoria 006354/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Jurídica (1ª
Inspeção).
Diárias de 002847/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 005332/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 005061/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 004394/17
Meio Ambiente
(1 ª Inspeção).
Diárias de 006403/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 006393/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 005811/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
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Municipal de 004649/17
Obras (1ª 006248/17
Inspeção). 005849/17

001808/17
Diárias de 006599/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 001346/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 001341/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 004140/17
Planejamento e
Assuntos
Estratégicos (1ª
Inspeção).
Diárias de 006838/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 002667/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 004375/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 006420/17
Transporte (1ª 004119/17
Inspeção). 003075/17
Diárias de 002930/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 006937/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 006062/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 002932/17Turismo e
Cultura (1ª
Inspeção).
Diárias de 005214/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema
Servidores da 003780/17 Financeiro, principalmente no que se refere aos requisitos para à
Secretaria 005216/17 solicitação da Diária e posterior Prestação de Contas das Diárias.
Municipal de 005215/17
Saúde (1ª 004987/17
Inspeção). 006046/17

006028/17
004045/17
003844/17
002725/17
002726/17
002477/17
000579/17
000740/17
002196/17
001211/17
000138/17
003334/17
001828/17
000109/17
006211/17
004933/17

Esta primeira inspeção nos processos selecionados de Diárias das diversas secretarias municipais

contemplou o valor de R$ 14.475,00 em gastos com diárias e nos demonstrou a necessidade de realizar a

alteração na versão 01 da IN 02/2014 do Sistema Financeiro, que tem por finalidade disciplinar as rotinas e
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procedimentos para requisição, concessão e pagamento de diárias para deslocamento dos servidores da

Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES.

|. Permitir um melhor controle sobre os gastos com diárias no Município;

II. Garantir maior segurança e transparência no processo de autorização de diárias.

As maiores divergências encontradas, foram:

« O prazo para a solicitação das diárias que normalmente não foram solicitadas com antecedência
mínima de 5 dias;

« Falta de Assinatura do Prefeito Municipal autorizando a realização da Diária.
« Falta de Comprovação da Realização da Diária, através de certificados ou outros documentos que
comprovem a participação do servidor.

Os processos com o relatório conclusivo de Inspeção em Diárias foi encaminhado para cada Secretário (a)
responsável para que houvesse adequação ao que determina a norma vigente.

Também foi iniciado o processo de nova versão referente a Instrução Normativa 02/2014, a qual foi
elaborada conforme Decreto nº 506/2017 de 07/11/2017.

Em um segundo momento, realizamos nova Inspeção em processos de diárias, com o intuito de verificar se
as orientações dadas anteriormente foram cumpridas. O valor gasto com diárias nesses processos foi de R$
6.560,00.

Tipo: Processo: Objeto
Diárias de Servidores 10669/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 12933/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de 12934/17 principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Assistência Social (2ª 12767/17 Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Inspeção). 13034/17 Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da

referida norma.
Diárias de Servidores 12939/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 12619/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de 12086/17 principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Educação (2ª 11761/17 Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Inspeção). 12430/17 Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da

referida norma.
Diárias de Servidores 12468/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 11946/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de 13279/17 principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Administração e 12458/17 Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Recursos Humanos 12457/17 Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da
(2ª Inspeção). referida norma.
Diárias de Servidores 13324/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Articulação Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Institucional e Política Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da
(2ª Inspeção). referida norma.
Diárias de Servidores 12380/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do

Rua Dar/y Nerty 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

do Gabinete (2ª 12534/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Inspeção). principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da

Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da
referida norma.

Diárias de Servidores 12591/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 12162/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Planejamento (2ª Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Inspeção). Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da

referida norma.
Diárias de Servidores 13078/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 11080/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de Turismo 12313/17 principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
(2ª Inspeção). 12352/17 Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior

Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da
referida norma.

Diárias de Servidores 12530/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 11820/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de 12455/17 principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Agricultura (2ª 12529/17 Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Inspeção). 12661/17 Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da

12567/17 referida norma.
Diárias de Servidores 12381/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 12528/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal de principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
Transportes (2ª Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior
Inspeção). Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da

referida norma.
Diárias de Servidores 009553/17 Verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 02/2014 do
da Secretaria 11.589/17 Sistema Financeiro — Versão 02 — Decreto: 506/2017,
Municipal da Saúde 12.890/17 principalmente no que se refere aos requisitos para à solicitação da
(2ª Inspeção). 12.967/17 Diária, data do empenho, pagamento das diárias e posterior

12.578/17 Prestação de Contas das Diárias conforme anexos II e III da
12.891/17 referida norma.
11.636/17
12.250/17

Quanto a solicitação da diária, muitos servidores não estão cumprindo o que determina a Instrução
Normativa, art. 8º, inciso I:

Segundo artigo 89 - Inciso I:
As solicitações de diárias deverão ser ºrotocolizadas com antecedência mínima de 03 dias úteis da data
da viagem. Havendo a necessidade de solicitar diárias em caráter de urgência, fora do prazo estabelecido,
deverá o servidor juntar á solicitação uma [ustificativa fundamentada.

Nesta segunda Inspeção detectamos que os processos de diárias estão sendo solicitados contendo mais
informações para sua caracterização e inclusive acompanhadas de comprovantes de convites, e-mails,
folders e inscrições que dão mais veracidade a solicitação, conforme determina o art. 10º & 1º:

Art. 10º - 5 1 º - O motivo da viagem deve ser preenchido de maneira clara e objetiva, sendo comprovado
pelo relatório de Diária (Anexo II) a ser entregue pelo servidor depois de concluído sua missão ou
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participação no evento a chelia imediata, o qual deverá ser remetido a Contabilidade para arquivamento no
processo originário, ficando isento da apresentação do relatório de diária (anexo II) o Prefeito Municipal.

I. O relatório de diária deverá ser atestado por um membro responsável pela organização do evento,
nos casos em que não há comprovação de participação através de certificados. (Ex. Reuniões), nesse caso
o servidor deverá levar o Anexo II no momento da viagem, para posteriormente no prazo estabelecido
preenche-Io e prestar contas junto ao processo que originou o pedido de diária.

Porém, não está sendo informado no formulário se houve prestação de contas da diária anterior
em nenhum dos processos analisados, conforme determina o art. 10º % 3ª:

5 3ª - Quanto a liberação de novo requerimento de pedido de diária, este deverá ser atestado pelo
Secretário da Pasta, afirmando que houve a devida prestação de contas pelo servidor da diária anterior
conforme relatório de Diária (Anexo II - Servidores em geral), ou Relatório de Viagem (Anexo III -
Motoristas).

Também verificamos que as secretarias ainda estão utilizando o formulário antigo de solicitação.

Em alguns processos também não foi anexado comprovantes de participação no evento através do
preenchimento do relatório de diária que será devidamente atestado pela chefia imediata, conforme
determina o art. 10º & 2º da norma:

Art. 10º - 5 2ª - O Benericiãrio deve comprovar sua participação em eventos, reuniões, cursos, palestras,
etc., mediante apresentação de documentação que evidencie sua participação, como certificados, listagem
de frequência de todos os dias e turnos do evento, crachás, atestados e relatório de diária (anexo II).

Orientamos que sejam alocados no processo, sempre que possível, documentos que comprove o período
de afastamento do servidor no evento, em detrimento da diária solicitada, tais como: certificados, listagem
de frequência, crachás, atestados. Não sendo possível, que seja preenchido o anexo II devidamente
preenchido e assinado para posterior alocação no processo de prestação de contas conforme Instrução
Normativa.

Também ficou demonstrado que em muitos processos os empenhos foram realizados após a data da
realização do evento, o que é vedado conforme artigo 60 da Lei 4.320/64.

De acordo com a Lei 4. 320/64 — artigo 60 é vedado a realização de despesa sem prévio emºenho.

Praticamente todos os processos analisados tiveram seu pagamento posterior a data da realização do
evento, estando em desacordo com o art.?9 do Estatuto do servidores — Lei 1.800/2007:

Art. 79 — O Servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto
do território Nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e
locomoção.

Orientamos as secretarias que tenham em seu quadro de funcionários, servidor responsável pelo
acompanhamento dos processos de diárias, desde a solicitação, e posterior comprovação através dos
relatórios e comprovantes de acordo com o disposto no artigo 10º da Instrução Normativa.
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Tipo: Processo: Secretaria Servidor Responsável
Suprimento de Fundos 001125/17 Educação Ronaldo Sergio Dondoni
Suprimento de Fundos 000023/17 Assistência Social Iraci Pasquina Carlini Cruz
Suprimento de Fundos 000344/17 Esportes e Lazer Gessoni Coelho Lima
Suprimento de Fundos 000493/17 Obras Odair Antonio Scalzer
Suprimento de Fundos 000787/17 Planejamento Cassiani Angeli
Suprimento de Fundos 001039/17 Administração Vanessa Pizziolo Coqueto
Suprimento de Fundos 000493/17 Fazenda Nelson Scheneider Dalmonech

A análise realizada por esta UCCI teve como principal objetivo verificar a aplicação do uso do recurso
financeiro destinado às despesas abrangidas pela Lei 1.607/2005 e por se tratar da primeira inspeção
relacionada a este tema, explanar, opinar e orientar aos servidores quanto ao uso devido do Suprimento de
Fundos.

O valor gasto com suprimento de Fundos referente aos processos acima analisados foi de R$ 8.008,00.

Verificamos que nas diversas Secretarias, em relação ao responsável pelo Suprimento de Fundos, ainda há
muito que se caminhar para que os servidores tenham o verdadeiro conhecimento e comprometimento com
os referidos gastos, uma vez que todas as inspeções tiveram itens citados e desconformes de acordo com a
Lei 1.607/2005.
Diante do Exposto, encaminhamos para as secretarias e servidores responsáveis pelo Suprimento de
Fundos os relatórios contendo a análise deste setor, solicitando esclarecimentos e justificativas e contendo
orientações para as adequações no que determina a Lei 1.607/2005 (Concessão de Adiantamento a
Servidor), que serão objeto de monitoramento pela UCCI.

Tendo em vista a necessidade de orientar sobre a Lei 1.607/2005, foi realizada uma reunião no salão de
reuniões da Prefeitura Municipal no dia 17/08/2017 com os Secretários e Responsáveis pelo Suprimento de
Fundos para tratar dos itens relacionados à concessão de Adiantamento a Servidor, os quais já se
encontram orientados e informados sobre a referida Lei.

Enviamos o presente relatório do trabalho realizado pela Unidade Central de Controle Interno para ciência
do Senhor Prefeito Municipal.

Todos os processos se encontram publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.qov.br na Aba
Transparência — Portal da Transparência — Controle Interno — Acesso Rápido — Auditorias e Inspeções ou
Relatórios (documentos).

Já, em uma 2ª Inspeção em Suprimento de Fundos, foram analisados os processos conforme abaixo:
Tipo: Processo: Secretaria Servidor Responsável

Suprimento de Fundos 010680/17 Educação Ronaldo Sergio Dondoni
Suprimento de Fundos 010751/17 Administração Vanessa Pizziolo Coqueto

O valor gasto com suprimento de Fundos referente aos processos acima analisados foi de R$ 1.032,90.

A análise realizada por esta UCCI teve como principal objetivo verificar a aplicação do uso do recurso
financeiro destinado às despesas abrangidas pela Lei 1.607/2005 e por se tratar da primeira inspeção
relacionada a este tema, explanar, opinar e orientar aos servidores quanto ao uso devido do Suprimento de
Fundos.
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Após a análise observamos que nos referidos processos de Suprimento de Fundos não houve informação
prévia do setor competente sobre a regularidade dos servidores, afim de atender o art. 6º da Lei Municipal
1.607/2005 que traz as situações onde não poderá ser concedido o Suprimento de Fundos a...

Artigo ôº Não se concederá suprimento de fundos:

lll - A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua
aplicação;

A falta dessa informação está também em desacordo com o Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2014 do
Sistema Financeiro que diz que o servidor solicita o suprimento de fundos, via processo, ao chefe imediato
e este emite ao Secon (Setor de Contabilidade) para regularidade do servidor, que encaminha ao ordenador
de despesa para sua autorização.

Orientamos que nas próximas solicitações de suprimentos, o processo seja encaminhado ao Secon (Setor
de Contabilidade), a fim de obedecer ao art. 6 da Lei Municipal 1.607/2005, e 0 artigos 6º da Instrução
Normativa.

Verificamos que a Prestação de Contas analisada por esta Unidade Central de Controle Interno, está de
acordo com a Lei Municipal de nº 1.607/2005.

« Cursos e Capacitações

Esta UCCI participou de cursos e capacitações no decorrer do exercício buscando aprimorar os
conhecimentos nas seguintes áreas:

o Curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e Entidades — carga Horária 24 horas

o Auditoria Interna Governamental — carga horária 16 horas

o II Fórum Estadual de Controle Interno do Estado do ES — carga horária 8 horas

o Elaboração do Orçamento Público — carga horária 16 horas

o Jurisprudência do TCEES aplicada a Administração Pública — carga horária 16 horas

o Prática Processual e Responsabilização perante o TCEES — carga horária 8 horas

o Educação Tributária Contribuindo Positivamente na Arrecadação Municipal — carga horária 4 horas

o Licitações Públicas — carga horária 8 horas

o Planejamento de Contratações Públicas — carga horária 8 horas

o Gerenciamento de Diárias e Suprimento de Fundos — carga horária 16 horas

o Encontro de Mobilização — Governo do Estado — carga horária 4 horas

o Inovações na PCA — IN 43/2017 — Relatórios de Controle Interno a serem enviados na PCA 2017 —

carga horária 16 horas.
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1. Auditorias e outros procedimentos realizados

Não foram realizadas Auditorias referente aos itens citados na Tabela referencial 1 das Contas de Governo,

identificados como Tipo de Procedimento sugerido: Auditoria

Foram realizadas as verificações acima descritas, as quais constam no PAAI 2017 de nosso Município

como demais itens analisados. As auditorias realizadas foram descritas no RELACI da Prefeitura Municipal

e do Fundo Municipal de Saúde e não se referem aos itens procedimentos acima descritos.

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos sofrem alterações em

função de fatores que inviabiliza a sua realização na data estipulada como: trabalhos especiais,
treinamentos e cursos, atendimento ao Tribunal e outros órgãos de controle externo, assim como atividades

não previstas.

3 — Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos
instaurados na UG

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado

no exercício de 2017 no Fundo Municipal de Saúde.

Houve a instauração de processo administrativo em relação à Inexigibilidade de Licitação já evidenciado

no RELACI da Prefeitura Municipal conforme descrito abaixo:

Nº do processo: 2318/2017 Fornecedor: S/A A GAZETA (Vídeo Express Ltda)

Objeto: Contratação de Serviço de Publicidade para o dia internacional da mulher

Fundamento legal: Inexigibilidade - Art. 25 Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

O processo em questão foi selecionado para ser auditado e verificamos que a modalidade de contratação

estava em desacordo com a Lei 8.666/93 que conforme o artigo 25 inciso II veda a inexigibilidade para

serviços de publicidade e divulgação-'

Também foram verificados outros pontos como:

Ausência de elementos essenciais no termo de referência;

1 OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de serviços de apoio ao evento do
dia internacional da mulher”

O setor demandante deve confeccionar o Termo de Referência (TR) para aquisição de material ou

contratação de serviços, informando o objeto que se pretende adquirir e a especificação detalhada.
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Ausência de justificativas na escolha dos fornecedores e de precos:
Não houve por parte dessa comissão a inclusão de documentos que justificassem que o valor pago pelo

serviço prestado era compatível ao praticado no mercado, conforme exigência legal do artigo 26, parágrafo

único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93.

Art. 26 (...) Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será

instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

II - razão da escolha do fornecedor ou executante

III -justificativa do preço.

Pelos motivos acima expostos, Encaminhamos o processo ao chefe do Executivo para ciência dos fatos

apurados e para que fossem adotadas as de medidas administrativas, onde seja garantidos a ampla defesa

e o contraditório, com a finalidade de apuração da responsabilidade de quem deu causa a essas possíveis

irregularidades, sem prejuízo, ainda, se constatado lesão ao erário, da abertura do devido processo de

tomada de contas especial conforme preconizam os Artigos 9º, mª e 11º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI

Nº 02/2014 — Tomada de contas.

Foi instaurado um processo de sindicância que foi analisado pela comissão nomeada através da Portaria nº
388/2017 de 20/12/2017.

A comissão realizou todos os procedimentos de sindicância através do processo 13.019/2017(processo que

gerou o procedimento Administrativo) e 2318/2017(processo de pagamento a empresa Vídeo Express),

através de declarações e oitivas dos envolvidos no processo.

Foram realizadas várias reuniões e lavradas as Atas para apuração dos fatos contidos no processo, e aos
23 dias do mês de fevereiro de 2018 lavrou a última Ata contendo o Termo de Remessa e encerramento

dos Trabalhos, contidos as folhas 61 a 70 do processo 13.019/2017.

“A comissão concluiu que não vislumbrou por parte de nenhum envolvido no processo, má fé e que a

proposta da administração era criar um evento para enaltecer a figura da mulher”...

Cabe destacar que o serviço foi realmente prestado conforme fotos e mídias anexadas ao processo

(folhas 54 a 59) e que o material foi anexado pela própria comissão através de buscas junto aos arquivos

em redes sociais, visto que foi solicitado ao fiscal do contrato e o mesmo não entregou o material.

Considerando que o serviço foi contratado e executado no valor total de R$ 7.500,00 conforme comprovado

em documentos a comissão entendeu que não houve dano ao erário, mais sim uma sucessão de falhas
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que desencadearam nos equívocos que culminaram na contratação do serviço de forma irregular.

Com base nos destaques do relatório final (folha 69), observamos a necessidade URGENTE de maiores

orientações junto aos setores desta administração ao que se referem as contratações sem o devido

planejamento e a elaboração dos termos de referência que norteiam qualquer processo de compra e

aquisição de bens e serviços para que equívocos possam ser evitados e a administração possa atender

satisfatoriamente o art. 37 da Constituição Federal, obedecendo aos princípios da Legalidade,
lmpessoalidade, Moralidade, publicidade e Eficiência Desta forma esta comissão orienta que a Gestão

Pública busque capacitar e orientar seus servidores para que possam desenvolver suas atividades com
eziciência e eficácia ”.

O processo foi encaminhado para conhecimento e ciência dos servidores envolvidos e ao Sr. Prefeito

Municipal que acatou o parecer da comissão.

Não houve encaminhamento ao Tribunal de Contas, pois o valor do processo foi inferior a 20.000 VRTE e

foi concluído que não houve dano ao erário. O relatório completo se encontra no RELACI da Prefeitura

Municipal — Contas de Gestão.

Santa Teresa-ES, 15/03/2018

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral Interno

Bruno Zagheti de Aguiar
Audior Público Interno
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