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  TABELA 6 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE 
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DE GOVERNO - MUNICÍPIO 
 

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

Entidade: Santa Teresa-ES 

Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro 

Exercício: 2018 

 
1.RELATÓRIO 
 
1.1 Introdução 

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o 

artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de controle interno realizou, no exercício 

supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, 

seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

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

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

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

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

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

deste Município. 

Muitos 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 ou até 

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

Governamental de conformidade) foram realizados através de verificações.  

Sugerimos a este Tribunal, que se houver a possibilidade, separe os Relatórios de Controle Interno (Reluci e 

Relaci) que são enviados junto com os relatórios contábeis, criando um sistema de envio direto pela própria 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Unidade Central de Controle Interno, pois essa dependência de um setor para poder enviar a PCA atrapalha e 

compromete o outro setor. Em muitos casos, ainda estamos em apuração de fatos e coleta de informações e a 

contabilidade já necessita antecipar o envio de suas peças para gerar as inconsistências e ir acertando.  

O ideal seria que os dois fossem separados e cada um cumprisse com suas obrigações e prazos 

separadamente. 

1. Item de Abordagem Prioritária 

1.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

 
Código 

Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativ
os analisados 

Base 
legal 

Procedimento Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.1.1 Prestação de 
contas anual – 
execução 
orçamentária 

 

 
 

Processos:  
 
16.288/2018 
16287/2018 
16269/2018 

LC 
101/20
00 art. 
58. 

Avaliar se a prestação de contas anual do chefe 
do Poder Executivo evidencia o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização 
das receitas e combate à sonegação, as ações de 
recuperação de créditos nas instâncias 
administrativa e judicial, bem como as demais 
medidas para incremento das receitas tributárias 
e de contribuições. 

Receitas do 
exercício 2018; 
 
Cobrança 
Administrativa, 
extrajudicial e 
Judicial; 

Relatórios e 
informações do 
setor contábil e 

do setor 
Tributário. 

 

1)Em relação ao primeiro questionamento: A Receita Orçada não foi efetivamente Arrecadada: 

 Rec. Estimada: R$ 75.243.995,00 

 Rec. Estimada Atualizada: R$ 76.844.481,95 

 Receita Realizada: R$ 82.551.754,64 

 (-) Superávit Orçamentário: R$ 5.707.272,69 
 
2)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 fiscais, acompanhamento das contribuições das empresas, 
acompanhamento de abertura e fechamento de empresas, orientação de contribuintes quanto à legislação, lavratura notificações e de 
autos de infração nos casos de descumprimento da legislação. 

Através do processo interno número 16.288/2018 o setor de fiscalização Tributária nos encaminhou relatórios contendo as ações fiscais 
realizadas no exercício de 2018. 

Listagem de credenciamentos: Com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica fez-se necessário realizar o credenciamento dos 
contribuintes para migração dos dados do cadastro econômico/eventual para a Nota Fiscal de Serviço. Foram realizados 456 
credenciamentos de maio/18 a dezembro/18. 

Esses contribuintes aderiram ao sistema da NF Eletrônica através do site oficial do município. 

O decreto Nº 145/2018 normatiza a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica – NFS–e e a transmissão da declaração eletrônica 
mensal do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, para as instituições financeiras.  

A NF Eletrônica se tornou obrigatória a partir de 01/07/2018. 

 
Foram realizadas 144 notificações que solicitou documentos a serem examinados: 
- Livro de Registro do ISS 
- Notas Fiscais 
- Extrato do Simples Nacional ou DAM 
- Recolhimento do ISS (período)  
 
Foram expedidos 21 autos de Infração. 
 

3)As ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, e os resultados alcançados: 

No exercício de 2018 foram realizadas cobranças administrativas, Judiciais e extrajudiciais:  
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Quanto às ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, encaminhamos ao Setor Tributário do Município o 
processo interno nº 16.287/2018 solicitando informações a respeito dos processos de notificações (cobranças administrativas), Cobrança 
via Edital, cobrança Extrajudicial e Cobrança Judicial. 

Em relação à Dívida Ativa: De acordo com informação do setor tributário, a cobrança administrativa é feita através de processo de 
notificação formal ao contribuinte, realizado e remetido aos fiscais tributários para a referida entrega da notificação, com prazo para 
devolução a Tributação Municipal, para então realizar a cobrança via Edital. 

Os contribuintes são inscritos em dívida ativa conforme vencimento do imposto anualmente. 

O que ocorre é que no exercício de 2018 o setor Tributário precisou terminar o procedimento de cobrança iniciado em 2017, tendo em 
vista que o setor ainda esta enviando contribuintes para protesto oriundos dos procedimentos de 2017. 

Para 2018 foi iniciado procedimento de cobrança administrativa através do processo 14.366/2018 ainda não concluído. 

Ainda foram encaminhados a cobrança judicial contribuintes conforme decreto 363/2009 que regulamenta a Cobrança Judicial da Divida 
Ativa Municipal o teto mínimo de 500 VRTE’S. 

Quanto aos contribuintes do cadastro imobiliário que não possuem CPF, o setor está realizando visitar in loco para coletar as 
informações caso não consiga as informações será encaminhado ofício a Escelsa/Cesan a fim de obtermos a numeração dos CPF’s 
ausentes no cadastro. 

Os contribuintes foram notificados via Edital através do processo 9252/2018. 
Processos de cobrança Extrajudicial: 

Contribuinte Processo  

Contribuintes já Notificados em 2017 6224/2018 

0000030969 - 0000031133 9776/2017 

0000031855 1475/2018 

01010730262001 7698/2018 

01010520183001 7344/2018 

0000008 3400/2018 

0000008 4150/2018 

0000008 4683/2018 

0000010 4284/2018 

 
Processos de cobrança judicial: Processo Administrativos: 

Contribuinte 

Contribuintes diversos com saldo superior a 500 VRTE’S 
Processo: 3049/2018 
5000020.08.2019.8.08.0044 
5000019.23.2019.8.08.0044 
5000003.06.2018.8.08.0044  
5000009.13.2018.8.08.0044  
5000030.86.2018.8.08.0044 

Processo:11548/2017 5000002.21.2018.8.08.0044 

Processo: 11684/2017 
5000001.36.2018.8.08.0044 

Processo:9776/2018  5000008.28.2018.8.08.0044 

Processo:  5000007.43.2018.8.08.0044 

 
 

1.1.3 Transferência 
de recursos 
orçamentário
s ao Poder 
Legislativo. 

Foram 
analisados os 

relatórios 
De tesouraria 
retirados do 

sistema 
contábil – 

Aba: 
Movimento 
Financeiro. 

CRFB/88,
art. 168. 

Avaliar se os recursos correspondentes às 
dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados aos 
órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos 
pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos. 

Mensalmente 
foi verificado 
o relatório 
contábil. 

Relatório do 
sistema 
contábil –  
Tesouraria – 
Movimento 
Financeiro 

Achados: Os repasses efetuados a Câmara Municipal foram: 
Janeiro/2018: R$ 246.581,54- (17/01/2018), Fevereiro/2018: R$ 246.581,54– (20/02/2018), Março/2018: R$ 246.581,54– (20/03/2018) 
Abril/2018: R$ 246.581,54– (20/04/2018), Maio/2018: R$ 246.581,54– (23/05/2018), Junho/2018: R$ 246.581,54 – (22/06/2018), 
Julho/2018 R$ 246.581,54 – (19/07/2018), Agosto/2018: R$ 246.581,54 – (21/08/2018), Setembro/2018: R$ 246.581,54 - (19/09/2018) –.  
Outubro/2018: R$ 246.581,54 – (23/10/2018), Novembro/2018: R$ 246.581,54 – (19/11/2018), Dezembro/2018 R$ 246.581,54 – 
(19/12/2018) 
 
Proposições/Alertas: Alguns meses foram repassados após o dia 20: 23/05, 22/06, 21/08, 23/10.  
 
Situação: Cumpriu parcialmente                                                                                   
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1.3.Gestão patrimonial  

 
Códig

o 

Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativ
os analisados 

 
Base 
legal 

 
Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

 
1.3.6 

Dívida ativa e 
demais créditos 

tributários– 
cobrança regular 

Processo 
interno 

016269/2018 
016287/2018 

 
Processo 

administrativo:  
6224/2018 
9776/2018 
1475/2018 
7698/2018 
7344/2018 
3400/2018 
4150/2018 
4683/2018 
4284/2018 

 
Processo 
Judicial: 

3049/2018 
9776/2018 
11548/2017 
11684/2017 

 
 

LC 
101/2000
art. 11. 

Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à 
cobrança da dívida ativa e dos demais créditos 
tributários de competência do ente da federação. 

Processos de 
Cobrança 

Administrativa, 
extrajudicial e 

Judicial 

Processos do 
setor Tributário 
 
. 

Em relação a cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa, o setor Tributário encaminha as notificações aos devedores.  

No exercício de 2018 foi terminado pelo setor o procedimento de cobrança iniciado em 2017, tendo em vista que ainda haviam 
contribuintes sendo encaminhado ao protesto ainda oriundos de 2017. 

Para 2018 foi iniciado procedimento de cobrança administrativa através do processo interno número 14.366/2018. 
Ainda, foram encaminhados a cobrança judicial alguns contribuintes com saldo superior a 500 VRTE.   
 
Os contribuintes são inscritos em Dívida Ativa conforme o vencimento dos impostos anualmente. 
Com relação aos demais créditos tributário, o setor realiza consulta via sistema para levantamento de débitos existentes e em caso de 
confirmação de débitos, é encaminhado ofício/manifestação ao devedor. 

 
 

 

 

1.4 Limites Constitucionais e Legais 

 
Código 

Ponto de 
controle 

Processos 
Administrat

ivos 
analisados 

 
Base 
legal 

 
Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

 

 
1.4.1 

 
Educação

 
– 

aplicação mínima 

Foram 
analisados os 

RREO 
Bimestralmen

te 
Anexo 8 

CRFB/88, art. 
212,Lei nº 
9.394/1996 
(LDB), art. 

69. 

Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite 
de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, considerando recursos 
aplicados a totalidade de despesas liquidadas 
compatíveis à função de governo, conforme Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 

RREO 
Anexo 8 

Verificados 
bimestralmente 

para 
tempestivamen
te, se fosse o 

caso, cumprir o 
limite. 

Foram 
utilizados após 
o fechamento 
dos bimestres, 

os RREO 
publicados 
pelo setor 

contábil, para 
acompanhame
nto dos limites. 

Achados: De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º bimestre/2018 foi de 28,05 % 
 
Situação: Atendida 
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1.4.2 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério 

Foram 
analisados os 

RREO 
Bimestralmente 

Anexo 8 

CRFB/88, 
art. 60, 

Inciso XII 
do ADCT. 

Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos 
recursos do FUNDEB ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício. 

RREO 
Anexo 8 

Verificados 
bimestralmente 

para 
tempestivamen
te, se fosse o 

caso, cumprir o 
limite. 

Foram 
utilizados após 
o fechamento 
dos bimestres, 

os RREO 
publicados 
pelo setor 

contábil, para 
acompanhame
nto dos limites. 

Achados: De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º bimestre/2018 foi de 67,86 % 
 
Situação: Atendida 

 
 

 
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.Infantil 

EJA 
Educ.Básica 

 
F. Recursos: 

MDE 
Fundeb 40% 
Fundeb 60% 

Lei nº 
9.394/1996 

(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 financeiros dos regimes 
próprios de previdência (repasse financeiro para 
cobertura de déficit previdenciário), os quais não 
devem ser considerados para fins de aplicação. 

Relatórios de 
liquidação dos 

Bimestres: 
1º Bim/18 
2º Bim/18 
3º Bim/18 
4º Bim/18 
5º Bim/18 
6º Bim/18 

Relatórios de 
liquidação dos 

Bimestres: 
1º Bim/18 
2º Bim/18 
3º Bim/18 
4º Bim/18 
5º Bim/18 
6º Bim/18 

 

Achados: Foram analisados o RREO e também os relatórios de Liquidações (bimestralmente). Foi verificado que no exercício as despesas 
foram liquidadas com: 

 Contratação Pessoal e Vencimentos, 
 Obrigações Patronais, 
 Diárias  
 Material Consumo, 
 Outras Despesas decorrentes de Contratos de Terceirização 
 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 
 Educação Básica 

 
As Despesas liquidadas no exercício na Função Educação nas fontes de recursos abaixo relacionadas não contam na aplicação: 
- Recursos Próprios; Recursos FNDE; Recursos Rec. de Convênios – Transporte Escolar);  
Recursos Salário Educação; Recursos Royalties do Petróleo Estadual; Recursos Demais recursos vinculados a Educação) 
 
As despesas Liquidadas referente a empenhos de 2017, não foram computadas no cálculo dos 25% no 1º Bimestre (Liquidações de Restos 
a Pagar). 
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Proposição/Alertas: Foi verificado um pagamento de R$10,88 referente Juros por atualização de guia de GPS no 4º bimestre/2018. 
Esta despesa foi paga com recursos do MDE na subfunção Educação Básica e não poderia contar como aplicação em Educação. 
Como o valor é muito baixo e considerando a conta abaixo, verificamos que a despesa não afetou o percentual de aplicação: 
 
Base Cálculo: 7.342.026,57 – 10,88= 7.342.026,57                        7.342.026,57 : 29.186.595,36 = 25,16% (4º Bimestre) 

Porém deverá ser apurado o pagamento deste tipo de despesa. 
 
Situação: Atendida 
 
 
 

 
1.4.4 

 
 

Saúde– 
aplicação mínima 

Foram 
analisados os 

RREO 
Bimestralmente 

 
Anexo 12 

CRFB/88, 
art. 77, 

inciso III, 
do ADCT 

c/c LC 
141/2012, 
arts. 6º e 

7º. 

Avaliar se  foram aplicados, em ações e serviços 
públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes 
a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e 
pelos municípios, da totalidade da arrecadação 
de impostos e das transferências que compõem 
a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 
e na LC 141/2012. 

RREO 
Anexo 12 

Verificados 
bimestralmente 

para 
tempestivamen
te, se fosse o 

caso, cumprir o 
limite. 

Foram 
utilizados após 
o fechamento 
dos bimestres, 

os RREO 
publicados 

pelo pelo setor 
contábil, para 

acompanhame
nto dos limites. 

Achados: De acordo com o RREO publicado o percentual atingido no 6º bimestre/2018 foi de 19,12 % 
 

Situação: Atendida 

1.4.5  
Saúde– 

pertinência 

Relatórios de 
Liquidação do 

Sistema contábil, 
contendo todas 
as liquidações 
realizadas na 

Função: Saúde 
 

Sub Função: 
Adm. Geral 
At. Básica 

As.Hospitalar e 
Ambul. 

Sup.Profilático.Te
rapeutico 

Vig.Sanitária 
V.Epidemioló 

gica 
 

F. Recursos: 
Saúde-

Rec.Próprios 

LC 
141/2012, 
arts. 3º e 

4º. 

Avaliar se as despesas consideradas como 
aplicação em ações e serviços públicos de saúde 
atenderam as disposições contidas nos artigos 3º 
e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o 
tratamento dispensado às transferências de 
recursos para os fundos financeiros dos regimes 
próprios  de previdência (repasse financeiro para 
cobertura de déficit previdenciário), os quais não 
devem ser considerados para fins de aplicação. 

Relatórios de 
liquidação do 

sistema 
contábil dos 
Bimestres: 

 
1º Bim/18 
2º Bim/18 
3º Bim/18 
4º Bim/18 
5º Bim/18 
6º Bim/18 

Relatórios de 
liquidação do 

sistema 
contábil dos 
Bimestres: 

 
1º Bim/18 
2º Bim/18 
3º Bim/18 
4º Bim/18 
5º Bim/18 
6º Bim/18 

Achados: Foi analisado o RREO e também o relatório de Liquidações do Exercício/18. Foi verificado que no exercício as despesas foram 
liquidadas com: 

 Contratação Pessoal e Vencimentos, 
 Obrigações Patronais,  
 Indenizações e restituições 
 Diárias, 
 Material Consumo,  
 Outras Despesas decorrentes de Contratos de Terceirização 
 Serviços PF  
 Serviços PJ  
 Material, Bem, ou Serviço de Distribuição Gratuita, 
 Equipamento e Material Permanente 
 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 
 Subvenção Social 

 
Nas Sub Funções: 

 Administração Geral,  

 Atenção Básica,  

 Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 

 Vigilância Sanitária,  

 Vig. Epidemiológica 

 Suporte Profilático e Terapêutico. 
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As Despesas liquidadas no exercício na Função Saúde nas fontes de recursos abaixo relacionadas não contam na aplicação: Recursos 
SUS; Convênio SESA 009/17-Aquisição de veículos utilitários; Recursos Transferência do Estado para o SUS; 
Recursos Demais Rec. Vinculados a Saúde. 
 
As despesas Liquidadas referente a empenhos de 2017, não foram computadas no cálculo dos 25% no exercício (Liquidações de Restos a 
Pagar). 
 
Proposições/Alertas: Foi identificado no 5º Bimestre o pagamento de uma despesa com Juros por pagamento em atraso de despesa com 
Unimed no dia 28/09/2018 no valor de R$ 21,48. 
Em relação ao percentual de aplicação de recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde, este valor não influencia no percentual. 
Porém deverá ser apurado o pagamento deste tipo de despesa. 
 
R$ 6.422.304,32 – 21,48 = 6.422.282,84 
 
6.422.282,84/34.5701.165,51 = 18,58% 
 
Situação: Atendida 

1.4.6 Despesas com 
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/18 
 

2ª 
Semestre/18 

 
Separados 
pelas UG’s: 

Saúde 
Prefeitura 

 

Relatórios de 
liquidação do 

sistema 
contábil do: 

 
1º 

Semestre/18 
 

2ª 
Semestre/18 

 
Separados 
pelas UG’s: 

Saúde 
Prefeitura 

 
Achados: Foi verificado no Fundo Municipal de Saúde os empenhos (contratações) realizadas no período de jan/18 a 14/08/18. 
Para tanto foram selecionados os elementos de despesa: Serviços de terceiros PJ e PF e os subelementos que se referem à prestação de 
serviços. 
 
Obs.: foram excluídos os sub elementos: Energia, agua, publicações, telecomunicações, Seguros e outros que não caracterizam substituição 
de mão de obra.  
 
Tanto na Prefeitura como na Saúde, foi identificada a Contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho, para 
coordenar e executar o programa de controle médico de saúde ocupacional. 
A contratação foi realizada através de Pregão Presencial nº 62/2018, que gerou os contratos 53 e 54/2018 com vigência de: 12/06/2018 a 
11/06/2019. 
 
A despesa foi empenhada em 33903400000 – Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de Terceirização e liquidada em 
3390349900000, comprovando assim que a despesa com esta contratação conta para os Gastos com Pessoal do Município.  
Antes da Realização deste Pregão, o Município havia realizado uma contratação em caráter Emergencial no valor de R$ 45.000,00 – 
contrato nº 3/2017 com vigência de: 12/12/2017 a 09/06/2018.  
 
A despesa foi empenhada em 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado e liquidada em 31121040100000, comprovando assim 
que a despesa com esta contratação conta para o Gastos com Pessoal do Município.  
O elemento de despesa não foi o correto, porém não havia no orçamento vigente outro elemento que contasse para computar no gasto com 
pessoal. 
 
Após, através de abertura de crédito especial no orçamento vigente, foi incluído o elemento de despesa 33.903.40000 – Outras Despesas 
de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização – Lei nº 2.706/2018 de 26/04/18. 
 
Foi verificado na Prefeitura municipal os contratos de prestação de serviços PF números 06/2018, 07/2018 e 08/2018 referente à 
Contratação de 02 Profissionais para Prestação de Suporte Técnico e 01 profissional para programação de software no setor de 
tecnologia da informação. 
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Conforme a lei 1816/2017 (Plano de Cargos e Salários) existe no município o cargo efetivo de Técnico de Informática, que não está 
ocupado por nenhum servidor, e cujas atribuições do cargo se encontram defasadas.  
 
Conforme a Lei 1933/2008 – Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, o município possui o cargo Comissionado de Coordenação 
de Tecnologia da Informação, o qual não possui compatibilidade com as atribuições de Suporte técnico e Programação de Software. 
 
Através da Lei complementar 009/2015, foi criado na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal o cargo de Gerente de TI, o qual não 
possui como atribuição Suporte técnico e Programação de Software. 
 
Desta forma, verificando os contratos e as contratações realizadas, entendemos que a mão de obra terceirizada Não se refere à 
substituição de servidores. 
 
Também verificamos a Contratação de Empresa de Serviços de Engenharia objetivando a confecção de projetos e levantamento 
topográfico através dos contratos de prestação de serviços PJ números 043/2018 e 071/2018. 
  

Conforme a lei 1816/2017 (Plano de Cargos e Salários) existe no município o cargo efetivo de Engenheiro, que possui um servidor efetivo, 
porém se encontrava de licença sem vencimentos (02/12/2014 a 01/12/2018) e cujas atribuições do cargo além de outras são: 
- elaborar e executar projetos de engenharia civil, no que se refere a estruturas de prédios, pontes e outros afins; 
- Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e mata burros, bem como drenagem para irrigação, destinadas 
ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; 
- projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de calçamento de ruas e logradouros públicos; 
- Elaborar projetos Hidro Sanitários; 
 
Quanto ao cargo de Gestor de Projetos – Lei 2396/13 – são atribuições do cargo, entre outras: 
- Elaborar os projetos, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo para submissão de propostas, observando 
as especificidades de cada projeto ou programa; 
- Auxiliar nas reformas e requalificação por meio de projetos técnicos específicos das praças e jardins existentes no município; 
- Coordenar e compatibilizar os projetos arquitetônicos e urbanísticos contratados por meio de licitações, pregões; 
 
Ainda, para melhor elucidar o fato, a UCCI formalizou o processo nº 013788/2018 e remeteu ao planejamento solicitando informações 
sobre o motivo da contratação e o fato de nenhum outro servidor constante do quadro de pessoal do município não realizar este serviço. 
 
A resposta foi que os servidores realizam a elaboração de diversos projetos, executam acompanhamento de obras e auxiliam a 
Procuradoria Jurídica em diversos processos judiciais que demandam conhecimento das áreas de engenharia e arquitetura. 
 
Quanto a motivação da contratação, a Secretaria de Planejamento declarou que para o município ser contemplado com recursos Federais 
e Estaduais é necessário apresentar projetos, sem os quais o recurso é negado. 
Para tanto, fez-se necessário à contratação de Serviços (projetos) especializados uma vez que os servidores do quadro de pessoal do 
município não possuem tempo hábil para elaboração desses projetos devido às inúmeras atividades que os mesmos executam. 
Em relação aos serviços topográficos, não há no município profissional habilitado na área. 
 

 
Parecer da Secretaria Municipal de Planejamento: 
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Esta UCCI não pode afirmar que os serviços em questão se referem a terceirização de mão de obra em caráter de substituição de 
servidores e que deverão ser contabilizados como “outras despesas de Pessoal tendo em vista a amplitude da questão.  
 
O assunto deu um alcance maior ao conceito de despesas de pessoal, gerando, porém, dúvidas quanto a exata intenção descrita no artigo 
18 da Lei 101/2000, pois é inimaginável o alcance dessas despesas e a dificuldade de sua apuração. 
 
Para tanto, esta UCCI solicitou parecer técnico do IBAM, instituto Brasileiro de Administração Municipal o qual será inserido como anexo a 
este relatório. 
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Parecer IBAM: 
 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Esta UCCI não pode afirmar que os serviços de engenharia em questão se referem à terceirização de mão de obra em caráter de 
substituição de servidores e que deverão ser contabilizados como “outras despesas de Pessoal tendo em vista a amplitude da questão.  
 
O assunto deu um alcance maior ao conceito de despesas de pessoal, gerando, porém, dúvidas quanto à exata intenção descrita no artigo 
18 da Lei 101/2000, pois é inimaginável o alcance dessas despesas e a dificuldade de sua apuração. 

 

 
1.4.7 

 
Despesas com 
pessoal – limite 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 
Pessoal. 

LC 
101/2000 
arts. 19 e 
20. 

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

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 

Verificada 
bimestralmente 

para 
tempestivamen
te, se fosse o 

caso, cumprir o 
limite. 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 

Verificada 
bimestralment
e para 
tempestivame
nte, se fosse o 
caso, cumprir 
o limite. 

Conforme o artigo 19 da LRF: Consolidado: no Exercício de 2018 o percentual atingido está abaixo dos limites máximo, prudencial, e 
alerta. 
Valor atingido: 45,23% 
Limites:  
Máximo: 60,00 % 
Prudencial: 57,00 % 
Alerta: 54,00 % 

Conforme o artigo 20 da LRF: Poder Executivo: no Exercício de 2018 o percentual atingido está abaixo dos limites máximo, prudencial, e 
alerta. 
Valor atingido: 43,11% 
Limites:  
Máximo: 54,00 % 
Prudencial: 51,30 % 
Alerta: 48,60 % 
Conforme o artigo 20 da LRF: Poder Legislativo: no Exercício de 2018 o percentual atingido está abaixo dos limites máximo, prudencial, e 
alerta. 
Valor atingido: 2,12% 
Limites:  
Máximo: 6,00 % 
Prudencial: 5,70 %                                                
Alerta: 5,40 %. 
 
O município não ultrapassou em nenhum bimestre verificado, 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.  

1.4.8 Despesas com 
pessoal – 
Descumprimento 
do limite – 
nulidade do ato 

Foram 
verificadas as 
Leis que de 

alguma forma 
alteraram os 
gastos com 
pessoal do 
município. 

LC 
101/2000, 
art.21 

Avaliar se foram praticados atos que provocaram 
aumento das despesas com pessoal sem observar 
as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 
21, da LRF. 
 

Todas as Lei 
Municipais 

aprovadas em 
2018. 

Lei 
Complementar: 
nº 018/2018   
nº 21/2018 
nº 20/2018 
 
Leis: 
Lei 2.710/2018 
Lei 2.707/2018 
Lei 2.721/2018  
Lei 2.712/2018 
 
 
 
 

No exercício de 2018 não houve realização de Concurso Público no Município. 
 
1) A Lei Complementar nº 21/2018 dispõe sobre a implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF-AB que 
faz parte da atenção básica e desenvolve ações de responsabilidade em conjunto com as equipes da Saúde da Família e Atenção Básica. 
Trata-se de um programa Federal com funções e atividades regulamentadas na Portaria/MS nº 2.436/2017. 
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A gestão do NASF-AB no município de Santa Teresa fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
O NASF-AB é composto por categorias de profissionais de saúde complementar as equipes que atuam na Atenção Básica, formada por 
diferentes ocupações (profissões e especialidades). 
 
Para compor a equipe Núcleo Ampliado de Saúde da Família E Atenção Básica– NASF-AB 
Foram criados os cargos: 
01 Assistente Social – R$ 1.861,81 
01 Farmacêutico – R$ 2.645,90 
01 Fisioterapeuta – R$ 1.984,42 
01 Fonoaudiólogo – R$ 2.645,90 
01 Nutricionista – R$ 2.645,90 
01 Profissional de Ed. Física – R$ 2.45,90 
01 Psicólogo – R$ 2.645,90 
01 Terapeuta Ocupacional – R$ 1.984,42 
 
Os profissionais para atuarem neste programa serão admitidos através de processo seletivo e assinarão contrato por 2 anos, podendo ser 
prorrogado por igual período.  
 
A remuneração dos cargos criados para atenderem ao NASF-AB seguem as constantes nos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos do 
Município e os recursos destinados a cobertura das despesas são oriundos do Governo Federal e Municipal.    
 
Obs: Esta UCCI não conseguiu verificar o processo físico que gerou esta Lei Complementar. Várias foram às tentativas junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, mais fomos informados que não localizaram o processo até o momento. Nesse caso específico, a UCCI não pode 
verificar a existência de Impacto Financeiro e Declaração do Ordenador de Despesas de adequação orçamentária e Financeira com a LOA e 
Compatibilidade com PPA e LDO. 
 
 
2) A Lei Complementar nº 20/2018 dispõe sobre a Criação dos empregos públicos de Agente comunitário de saúde e de Agente de 
combate a endemias, suas atribuições,  nos termos das Legislações que regulamentam essas categorias. 
 
O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção a saúde a partir dos 
referenciais da Educação popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida as ações e aos serviços de 
informação de saúde, de promoção social e de proteção a cidadania, sob supervisão do Gestor Municipal. 
Agente comunitário de saúde – 53 Vagas – R$ 1.014,00. 
 
O agente de Combate a Endemias tem como atribuição prevenção e controle de doenças, o exercício de atividades de vigilância e promoção 
da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do Gestor Municipal. 
 
A contratação dos Agentes será precedida de  processo seletivo público de provas ou de provas e títulos  e assinarão contrato por 2 anos, 
podendo ser prorrogado por igual período.  
Agente de Combate a Endemias – 10 Vagas – R$ 1.014,00 
 
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta das dotações destinadas a Secretaria Municipal de 
Saúde, consignadas no orçamento do Município. 
 
O processo que originou a Lei é o processo:  
005569/2018 o qual foi devidamente formalizado constando parecer jurídico solicitando estimativa de gastos no exercício e nos dois 
subsequentes e também estudo de impacto financeiro. Consta nas folhas 38 a 39 do processo os valores mensais com despesas para 
impacto financeiro. 
 
Porém, a secretaria adjunta da Saúde informou que o número de vagas não aumentou, não havendo neste caso impacto financeiro, uma vez 
que a alteração na Lei não modificou o número atual de vagas. Informou ainda que o ministério da saúde realiza o repasse de 95% do valor 
do salário base por agente comunitário 
E o restante é custeado pelo município. 
O processo seletivo deverá set todo refeito num prazo de 6 meses após a aprovação da Lei, por não poderá mais ser Contratação 
Temporária, mais sim contratação por prazo determinado.  
 
3) A Lei 2.710/2018 – Cria Gratificação para servidor Trabalhador Braçal que exerça atividades em regime de mutirão e em eventos do 
município, fora de seu horário de trabalho no valor de R$ 54,00. 
 
A gratificação criada por esta Lei visa o pagamento por indenização do dia trabalhado pelo Servidor Trabalhador Braçal, convocado 
especificamente para trabalhar em mutirão ou evento, não podendo as horas trabalhadas serem superior a 8 horas/dia. 
As despesas com a gratificação constante desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal que efetuar o 
mutirão ou evento. 
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O processo que originou a Lei é o processo:  
006676/2018 o qual foi devidamente formalizado, constando parecer jurídico solicitando estimativa de gastos no exercício e nos dois 
subsequentes e também estudo de impacto financeiro. 
 
Consta no processo Estimativa de Impacto Financeiro realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Declaração de adequação 
orçamentária e Financeira com a LOA e Compatibilidade com PPA e LDO. 

4) A Lei 2.707/2018 – Altera o artigo 95 da Lei Municipal nº 1.800/2007 (Estatuto do Servidores). 

“Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco de 
vida, fazem jus a um adicional sobre o salário base do cargos efetivo ou sobre o salário mínimo nacional, aquele que for maior”. 
O processo que originou a Lei é o processo:  
003443/2018 o qual foi devidamente formalizado constando parecer jurídico sobre o tema e parecer do IBAM - Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal. 
 
5) A Lei 2.721/2018 – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder vale alimentação ou similar, de natureza indenizatória aos Servidores 
Municipais ativos de todas as Secretarias, incluindo os contratados e os nomeados em Cargos de Comissão e os Conselheiros Tutelares 
ativos definidos pela Lei Municipal nº 2462/2014.”:  Incluiu os Conselheiros Tutelar. 
 
O processo que originou a Lei é o processo:  
012837/2018 o qual foi devidamente formalizado constando parecer jurídico solicitando estimativa de gastos no exercício e nos dois 
subsequentes e também estudo de impacto financeiro. 
  
Consta no processo Estimativa de Impacto Financeiro realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, Declaração de adequação 
orçamentária e Financeira com a LOA e Compatibilidade com PPA e LDO e parecer do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal. 
 
6) A Lei 2.712/2018 – Dispõe sobre a criação da Comissão para avaliação, acompanhamento, e Fiscalização do Convênio de Repasse 
Financeiro da Rede Cuidar com caráter multidisciplinar. 
 
Ao servidor que integrar a Comissão Interna, criada por esta Lei, será devida uma gratificação mensal transitória no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), durante o período que estiver designado e realizando, efetivamente, as tarefas de sua incumbência. 
 
A Comissão será composta por 3 membros dos setores abaixo especificados que atuarão segundo a área específica na fiscalização do 
contrato e já devem fazer parte do quadro de servidores da Prefeitura Municipal: 
I – 02 profissionais de nível superior devidamente registrados no conselho da classe; 
II – 01 profissional com formação na área jurídica devidamente registrado na OAB; 

 
São atribuições da Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização do Convênio de Repasse Financeiro Rede Cuidar: 

  
I - realizar acompanhamento, avaliação e fiscalização do Convênio do Repasse Financeiro; 

  
II -  realizar relatório conclusivo sobre a avaliação procedida e encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde, ao Prefeito, ao Conselho 
Municipal de Saúde e à Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal; 

  
III - a cada 04 (quatro) meses a Comissão deverá realizar a análise e consolidação do desenvolvimento das atividades inerentes ao 
quadrimestre findo, por meio de relatório circunstanciado, avaliando quantitativamente e qualitativamente os resultados e a aplicabilidade 
financeira; 

  
IV - dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde, ao Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, à Comissão Permanente de 
Saúde da Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, de qualquer irregularidade que tomar ciência durante 
a fiscalização; 

  
V - Anualmente, a Comissão deverá analisar os resultados atingidos, emitindo relatório conclusivo que deverá ser encaminhado à 
Autoridade competente; 
VI - realizar demais atribuições de controle e fiscalização contratual elencadas na legislação vigente; 

  
VII - Compete a comissão nomeada, requisitar a qualquer tempo, informações que achar pertinente para o andamento dos trabalhos 
relativos a entrega dos resultados, que deverá ser respondido pelo setor competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este 
prazo ser reduzido ou prorrogado, em casos devidamente comprovados pela comissão ou pelo setor demandado; 

  
VIII - Todos os trabalhos deverão ser realizados fora do expediente comum de funcionamento da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 
podendo, em casos excepcionais e devidamente comprovado a sua necessidade, se realizar durante o expediente, desde que não 
prejudique o serviço público prestado pelo servidor integrante da comissão. 
 
O processo que originou a Lei é o processo:  
006192/2018 o qual foi devidamente formalizado, constando a minuta do projeto de Lei analisada pelo setor jurídico.  
 
 
 

 

 
 

http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/l24622014.html
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Consta no processo Estimativa de Impacto Financeiro realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Declaração de adequação 
orçamentária e Financeira com a LOA e Compatibilidade com PPA e LDO. 
 

7) Através da Lei Complementar nº 018/2018 foram extinguidos e criados cargos no Fundo Municipal de Saúde. 

Cargos extinguidos: Sub Secretário de Saúde (01), Gerente de Contratos e Convênios (01) e  Coordenadores municipais (07). 

Setores extintos: Extingue o setor de marcação de consultas e exames, setor de Hiperdia e Vigilância Alimentar, Setor de Tuberculose e 
Hanseníase, Setor de CTA, Setor de QMP, Setor de Autorização, Internações e Cirurgias, Setor de Educação em saúde/PEMS, Constantes 
na Lei Municipal 1.933/2008. 
 

Cargos Criados: Secretario Adjunto (02), Gerente de TI e Faturamento (01), Gerente Serviços Assistenciais de atenção especializada (01), 
Gerente de Compras e Almoxarifado (01), Assessor de Transporte Sanitário (01), Assessor de Ouvidoria SUS (01), Auxiliar Público 
Municipal (04) e cria 02 Funções Gratificadas. 
 
Setores Criados: Cria o Setor de Manutenção e Setor de Imunização. 
 
Secretário Adjunto: R$ 3.400,00 (02) 
Gerente: R$ 1.737,90 (03) 
Assessor: R$ 1.448,26 (02) 
Auxiliar Público Municipal: R$ 954,00 (04) 
Funções Gratificadas: R$ 334.21 
 
O processo que originou a Lei é o processo:  
005294/2018 o qual foi devidamente formalizado, constando a minuta do projeto de Lei analisada pelo setor jurídico.  
 
Consta no processo Estimativa de Impacto Financeiro realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Declaração de adequação 
orçamentária e Financeira com a LOA e Compatibilidade com PPA e LDO. 

 
 

 
1.4.10 

 
Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial– 
vedações 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 

 
LC 

101/2000, 
art.22,pará

grafo 
único. 

Avaliar se as despesas totais com pessoal 
excederam 95% do limite máximo permitido para 
o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações 
previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I 
a V, da LRF foram observadas. 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 
Verificada 

bimestralmente 
para 

tempestivamen
te, se fosse o 

caso, cumprir o 
limite. 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 
Verificada 

bimestralment
e para 

tempestivame
nte, 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: 43,11 % 

Estando abaixo do limite prudencial. 

No Consolidado: Máximo: 45,23% 
Também estando abaixo dos limites prudencial. 
O município não ultrapassou em nenhum bimestre verificado, o limite Prudencial. 
 

 
 
 

 
1.4.11 

Despesas     com 
pessoal – 
extrapolação do 
limite – 
Providências / 
medidas de 
contenção 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 

LC 
101/2000, 
art.23 c/c 
CRFB/88, 
art. 169, 
§§ 3º e 
4º. 

Avaliar se as despesas totais com pessoal 
ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da 
LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas 
saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 
4º da CF88) foram adotadas. 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 
Verificada 

bimestralmente 
para 

tempestivamen
te, se fosse o 

caso, cumprir o 
limite. 

Foi analisada 
A RGF 

Anexo 1 – 
Gasto com 

Pessoal 
Verificada 

bimestralment
e para 

tempestivame
nte, se fosse o 
caso, cumprir 

o limite. 
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A despesa total com pessoal não ultrapassou o limite máximo estabelecido no artigo 20 da LRF: 
 
Exercício /2018:  
6% Legislativo – atingiu 2,12% 
54% Executivo – atingiu 43,11% 
 
O município não ultrapassou em nenhum bimestre verificado, o limite Máximo. 
 

1.4.12 Despesas com 
pessoal– 
expansão de 
despesas– 
existência de 
dotação 
orçamentária  – autorização na LDO 

 

CRFB/88, 
art. 169, § 

       1º. art. 169, § 1º. 

Auditori
a 

governa
mental 

de 
conform

idade 

Avaliar se houve concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remuneração, criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público, inobservando a 
inexistência: 
 
 
I – de prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes; 
 
II – de autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e 
as sociedades de economia mista. 

Leis de Criação 
de Cargos, 
Funções ou 
alteração de 
estrutura de 
carreira do 

exercício de 
2018 

Leis de Criação 
de Cargos, 
Funções ou 
alteração de 
estrutura de 
carreira do 

exercício de 
2018 

 

Quanto á admissões e contratações de pessoal houve dotação orçamentária para atender as despesas com pessoal.  
 
A LDO/2016 - artigo 38 - Trata da autorização para criação de Cargos e Funções. 
 

Achados: Verificamos junto a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, através do processo interno nº 013353/2018 e 
constatamos no exercício de 2018 que: 

1) Através da Lei Complementar nº 018/2018 foram extinguidos e criados cargos no Fundo Municipal de Saúde. 

Cargos extinguidos: Sub Secretário de Saúde (01), Gerente de Contratos e Convênios (01) e Coordenadores municipais (07). 

Cargos Criados: Secretario Adjunto (02), Gerente de TI e Faturamento (01), Gerente Serviços Assistenciais de atenção especializada (01), 
Gerente de Compras e Almoxarifado (01), Assessor de Transporte Sanitário (01), Assessor de Ouvidoria SUS (01), Auxiliar Público 
Municipal (04) e cria 02 Funções Gratificadas. 

 
- Lei 2.710/2018 – Cria Gratificação para servidor Trabalhador Braçal que exerça atividades em regime de mutirão e em eventos do 
município, fora de seu horário de trabalho no valor de R$ 54,00. 
 
O processo que originou a Lei é o processo: 006676/2018 o qual foi devidamente formalizado, constando parecer jurídico solicitando 
estimativa de gastos no exercício e nos dois subsequentes e também estudo de impacto financeiro. 
 
Consta no processo Estimativa de Impacto Financeiro realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Declaração de adequação 
orçamentária e Financeira com a LOA e Compatibilidade com PPA e LDO. 
 

- Lei 2.707/2018 – Altera o artigo 95 da Lei Municipal nº 1.800/2007 (Estatuto dos Servidores). “Os servidores que trabalharem com 
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre 
o salário base dos cargos efetivo ou sobre o salário mínimo nacional, aquele que for maior”. 
 
- Lei 2.712/2018 – Dispõe sobre a criação da Comissão para avaliação, acompanhamento, e Fiscalização do Convênio de Repasse 
Financeiro da Rede Cuidar com caráter multidisciplinar, composta por 3 membros no valor de R$ 600,00. 
 
- Lei 2.721/2018 – Altera a Lei municipal que concedeu vale alimentação aos servidores do executivo municipal - Incluiu os Conselheiros 
Tutelar. 
 
- Lei Complementar 020/2018 – Criação de empregos públicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias. 
 
Agente comunitário de saúde – 53 Vagas – R$ 1.014,00 
Agente de Combate a Endemias – 10 Vagas – R$ 1.014,00 
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- Lei Complementar 021/2018 – Dispõe sobre a implantação do Núcleo ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) 
01 Assistente Social – R$ 1.861,81 
01 Farmacêutico – R$ 2.645,90 
01 Fisioterapeuta – R$ 1.984,42 
01 Fonoaudiólogo – R$ 2.645,90 
01 Nutricionista – R$ 2.645,90 
01 Profissional de Ed. Física – R$ 2.45,90 
01 Psicólogo – R$ 2.645,90 
01 Terapeuta Ocupacional – R$ 1.984,42 
 
  
1.4.14 

Transferências 
para o
 Poder 
Legislativo 
Municipal 

Foi calculado 
sobre o 

Balancete da 
Receita do 

exercício de 
2017. 

 
CRFB/88, 
art. 29- 
A, § 2º. 

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

§ 2
o 

do artigo 29-A da CRFB/88. 

Receita 
Realizada do 

exercício 
anterior – 

2017. 

Balancete da 
Receita 2017. 

Achados:  
Cálculo do Duodécimo 2018: 
Receita do Exercício de 2017: 

Receita Tributária R$ 5.033.212,86 

Cota parte FPM R$18.295.274,64 

Cota Parte do ITR R$71.693,61 

ICMS Desoneração R$137.588,04 

Cota Parte ICMS R$ 14.423.273,14 

Cota Parte do IPVA R$1.691.807,97 

Cota Parte ICNS Fundap R$ 824.338,60 

Cota Parte IPI R$371.351,00 

Cota parte CIDE R$74.399,40 

COSIP R$1.132.824,36 

Multa e Juros - IPTU R$9.557,66 

Multa e Juros - ISS R$41.540,97 

Multa e Juros Dívida Ativa IPTU R$34.589,52 

Multa e Juros Divida Ativa ISS R$9.063,73 

Receita da Dívida Tributária R$120.611,91 

 R$42.271.127,41 

Percentual de repasse 7% (EC 58/2009): 
Valor: R$ 2.958.978,92 
Duodécimo: R$ 246.581,58 
 
Proposições/Alertas: - 
 
Situação: Atendida                                                                          

 
1.4.15 

Dívida pública – 
extrapolação de 
limite no decorrer 
da       execução 
orçamentária – 
redução do valor 
excedente 

Foi analisado 
o RGF – 
Anexo II 

Demostrativo 
da Dívida 

Consolidada 
Líquida 

LC 
101/2000, 
art. 
31 e 
Resolução nº 
40/2001 
Senado 
Federal. do 

Avaliar se a dívida consolidada do 
Estado/Município ultrapassou o respectivo limite 
ao final de um quadrimestre.   Em caso positivo, 
verificar se a mesma foi reconduzida ao seu 
limite até o término dos três quadrimestres 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo 
menos 25% (vinte e cinco por cento) no 
primeiro. 

Foi analisado o 
RGF – Anexo II 
Demostrativo 
da Dívida 
Consolidada 
Líquida do 1º e 
2º 
Quadrimestres/
2018. 
 
Posteriormente 
foi analisado o 
demonstrativo 
do Exercício. 

Foi analisado o 
RGF – Anexo II 
Demostrativo 

da Dívida 
Consolidada 
Líquida do 1º 

e 2º 
Quadrimestres

/2018. 
 

Posteriorment
e foi analisado 

o 
demonstrativo 
do Exercício. 
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Verificamos o Demonstrativo da Dívida Consolidada no 1º Quadrimestre/2018 e verificamos que não foi ultrapassado o limite de 120% 
definido na resolução 40/2001do Senado Federal. 

Dívida Consolidada: R$ 1.459.921,136 

Receita Corrente Líquida: R$ 68.679.962,51 
% sobre a RCL: 2,13% 
 
Analisando as informações de Janeiro a Agosto/2018 em relação a Dívida Consolidada, constatamos que não foi ultrapassado o limite 
definido pelo Senado Federal.  
2º Quadrimestre/2018:  

Dívida Consolidada: R$ 1.437.867,26 

Receita Corrente Líquida: R$ 71.932.599,50 
% sobre a RCL: 2,00% 
 

Analisando posteriormente o relatório do exercício de 2018: 

RCL: R$ 75.595.672,21 
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$ 18.770.224,43 
- Restos a Pagar Processados (Prefeitura e Saúde): (R$ 3.677.629,12)  
- Dívida Consolidada: (R$ 1.447.235,52) = Disponibilidades: R$ 13.645.359,79 

 

A disponibilidade de Caixa Bruta R$ 15.092.595,31 é suficiente para cobrir a Dívida Consolidada no valor de R$ 1.447.235,52. 

 
 
 

 
1.4.16 

 

 
Operação de 
Crédito por 

antecipação de 
receita 

orçamentária  – limite 

Foi analisado 
o RGF – 
Anexo IV 

Demostrativo 
das 

Operações 
de Crédito 

 
 

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

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

Foi analisado o 
RGF – Anexo IV 

Demostrativo 
das 

Operações de 
Crédito do 
Exercício 

Foi analisado o 
RGF – Anexo IV 

Demostrativo 
das 

Operações de 
Crédito 

do Exercício 

Não houve realização de Operação de Crédito em nosso Município no exercício de 2018. 

 

2. Itens de abordagem complementar 

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

Código 
Ponto de 
controle 

Processos 
Administrati

vos 
analisados 

 

Base legal 
 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

 
 

 
2.1.2 

 
LDO  –  

limitação de 
empenho. 

Lei 
2.679/2017 

Dispõe sobre 
as diretrizes 

para a 
elaboração 

da lei 
orçamentária 

para o 
exercício de 
2018, e dá 

outras 
providências. 

 

 
LC 

101/2000, 
art. 

4º, inciso 
I, alínea 

“b”. 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha dispositivo estabelecendo critérios e forma 
de limitação de empenho, a ser efetivada nas 
hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 

4º, no art. 9
o 

e no inciso II do § 1
o 

do art. 31, todos 
da LRF. 

Lei 2.679/2017 
Artigo 22 

Lei 2.679/2017 
Artigo 22 

Achados: A LDO para 2018 possui em seu artigo 22 dispositivo estabelecendo critérios para limitação de empenho.  
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2.1.3 

LDO   –   
controle de custos e 
Avaliação de 
Resultados de 
programas. 

Lei 
2.679/2017 
LDO 2018 

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

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha dispositivo estabelecendo normas 
relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos. 

Lei 2.679/2017 
Artigo 48 
§ único 

Lei 2.679/2017 
Artigo 48 
§ único 

Achados: A LDO para 2018 possui em seu artigo 48 § único, dispositivos que estabelecem controle de custos e Avaliação permanente dos 
Programas priorizados. 

 

 
2.1.4 

LDO – 
condições para 
transferências 
de recursos a entidades privadas. 

Lei 
2.679/2017 
LDO 2018 

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

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

Lei 2.679/2017 
Artigo 28 

Lei 2.679/2017 
Artigo 28 

Achados: A LDO 2018 possui em seu artigo 28 dispositivo estabelecendo condições de transferências de recursos a entidades privadas 

 

 
2.1.5 

LDO – Anexo 
de Metas 
Fiscais – 
abrangência 

Lei 
2.679/2017 
LDO 2018 

 

LC 
101/2000, 
art. 
4º, §§ 1º e 
2º. 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo 
metas anuais relativas a receitas e despesas, 
resultados nominal e primário, montante da dívida 

pública, dentre outras informações, na forma 
estabelecida pela LRF. 

Lei 
2.679/2017 
e Anexos 

Lei 
2.679/2017 
e Anexos 

Achados: O anexo de metas fiscais estabelece metas anuais relativas a:  
 
- Receitas e Despesas – Demonstrativo I; 
- Resultado Nominal e Primário – Demonstrativos XIII e IV; 
- Montante da Dívida Pública - Demonstrativo V. 
 
Os relatórios fazem parte da LDO 2018. 
 
 

2.1.6 

LDO – Anexo 
de Metas 
Fiscais – 
conteúdo 

Lei 
2.679/2017 
LDO 2018 

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 
2.679/2017 
e Anexos 

Lei 
2.679/2017 
e Anexos 

Achados: Os demonstrativos que compõem o anexo de metas fiscais foram elaborados de acordo com o manual da STN – Portaria 553 – 6ª 
Edição de 22/09/2014. São eles: 

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

- II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. 

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

- IV – Evolução do Patrimônio Liquido. 

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

- VII – Estimativa e compensação de renúncia de receita 

- VIII – Margem e expansão das despesas de caráter continuado. 
- Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. 

 

 

2.1.7 

LDO – Anexo 
de Riscos 
Fiscais – 
abrangência 

Lei 
2.679/2017 
LDO 2018 

LC 
101/2000, 
art. 
4º, § 3º. 

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 
2.679/2017 
e Anexos 

Lei 
2.679/2017 
e Anexos 

Achados: A LDO 2018 contém o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. 

 

2.1.8 
LDO – Anexo 
de Riscos 
Fiscais – 
conteúdo 

Lei 
2.679/2017 
LDO 2018 

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 
2.679/2017 
e Anexos 

Lei 
2.679/2017 
e Anexos 
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Achados: O Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências contêm: 
- Passivos Contingentes 
- Demais Riscos Fiscais Passivos 
- Providências 

2.1.9 Programação 
orçamentária  – disponibilização de estudos  e estimativas de receitas. 

Enviado para 
Câmara 

através do 
ofício CGAB 
nº 344/17 e 

ao Ministério 
Público 

através do 
Ofício CGAB 
nº 345/2017 

LC 
101/2000, 
art. 12, § 
3º. 

Avaliar se o Poder Executivo colocou à 
disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo 
final 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: 364/18 
e ofício 365/18 

Ofício: 364/18 
e ofício 365/18 

Foi encaminhado através de Oficio a Estimativa da Receita e a Previsão da Receita Corrente Líquida: 

- Câmara Municipal – ofício CGAB nº 365/2018 no dia 01/10/2018; 

- Ministério Público – ofício CGAB nº 364/2018 no dia 01/10/2018; 

Situação: Atendida 

 
 

 
2.1.11 

LOA – 
demonstrativo  
da 
compatibilidade 
dos    
orçamentos 
com  objetivos  
e metas da 
LRF 

LOA – Lei 
Orçamentári

a Anual 
Lei: 2.691/17 

 
LC 
101/2000, 
art. 
5º, inciso I. 

Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da 
programação orçamentária com os objetivos e 
metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, 
parte integrante da LDO, integrou a LOA 
aprovada para o exercício. 

LOA – Lei 
Orçamentária 

Anual 
Lei: 2.691/17 

Anexo : 
Demonstrativo 

de 
Compatibilaza

ção 
Orçamento/M

etas Fiscai 
2018 

LOA – Lei 
Orçamentária 

Anual 
Lei: 2.691/17 

Anexo : 
Demonstrativo 

de 
Compatibilaza

ção 
Orçamento/M

etas Fiscai 
2018 

A LOA 2018 – Lei 2.691/2017, Contém o anexo 
“Compatibilização do Orçamento/Metas Fiscais 2018”. 

 

 

 
2.1.13 

 

 
LOA – reserva 
de contingência 

LOA – Lei 
Orçamentári

a Anual 
Lei: 2.691/17 

Artigo 5º. 
 

LDO- Lei 
2.679/17, 

artigo 20 § 1º 

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

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

LOA – Lei 
Orçamentária 

Anual 
Lei: 2.691/17 

Artigo 5º. 
 

LDO- Lei 
2.679/17, 
artigo 20 § 1º 

LOA – Lei 
Orçamentária 

Anual 
Lei: 2.691/17 

Artigo 5º. 
 

LDO- Lei 
2.679/17, 
artigo 20 § 1º 

Achados: A LOA 2018 possui dotação orçamentária referente a Reserva de Contingência: 
99999900000 – Reserva de Contingência – R$ 400.000,00 – Ficha: 538 – FR: 10000 

 
2.1.14 

LOA – 
previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios 

LOA 2018 e 
LDO 2018 

CRFB/88,
art. 100, 
§ 5º. 

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 1º de julho, na forma do artigo 
100 da CRFB /88. 

LOA 2018 e 
LDO 2018 

LOA 2018 e 
LDO 2018 

Achados: A LOA 2018 possui dotação orçamentária referente a Sentenças Judiciais: 
Secretária Municipal de Administração: 31909100000 – Ficha: 47 – FR: 1000 - Valor: R$ 1.000,00 
Secretaria Municipal da Fazenda: 31909100000 – Ficha: 73 – FR: 1000 - Valor: R$ 5.000,00 
 
Não houve pagamento de precatórios judiciais  - No exercício de 2018. 
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2.1.15 Loa – 
Vinculação de 
Recursos 

Relatórios 
contábeis da 
execução da 
despesa 
2018; 

LOA 2018 
Lei:2.691/17; 

Lei: 2.701/18 

Lei: 2.703/18 

Lei: 2.706/18 

LC 
101/2000, 
art. 8º, § 
único 

Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as 
dotações de despesas vinculadas às respectivas 
fontes de recursos. 
 

Execução da 
Despesa do 
exercício de 

2018 da 
Prefeitura e 
DO Fundo 

Municipal de 
Saúde 

Execução da 
Despesa do 
exercício de 

2018 da 
Prefeitura e 
DO Fundo 

Municipal de 
Saúde 

A LOA 2018 foi aprovada com as Fontes de Recursos Vinculadas as Dotações das Despesas. Fontes de Recursos constantes no orçamento 
conforme Lei 2.691/2017. 
10000000 - recursos ordinários  
10000001 - recursos ordinários - contrapartida convênio  
11010000 - MDE    
11020000 - fundeb - outras despesas (40%) 
11030000 - fundeb - pagamento dos profissionais do magistério (60%) 
11040000 - MDE remuneração de depósitos bancários   
11050000 - Fundeb-rem.depósitos bancários (outras des.educação básica–40%)  
11060000 - Fundeb-rem. Depósitos bancários (pag.profissionais  magistério-60%)  
11070000 - recursos do FNDE  
11080001 - rec.convênios destinados programas educação-transp.escolar  
11190000 - recursos do FNDE (salário-educação)  
11990000 - demais rec.cuja aplicação esteja vinculada função educação 
12010000 - recursos próprios - saúde 
12030000 - recursos do sus  
12040001 - recursos de convênios destinados a programas de saúde 
12040004 - convênio SESA 009/2017 - aquisição de veículos utilitários 
12040005 - convênio 027/2018 - aquisição de veiculo utilitario - FMS 
12080000 - transferências do estado para o sus    
12990000 - demais recursos vinculados a saúde   
13010000 - recursos do FNAS 
13020001 - recursos convênios destinados a programas de assistência social  
13990000 - demais recursos destinados a assistência social 
15010001 - convênios dos estados 
15010011 - drenagem, pavim, e construção de rotatória bairro vila nova   
15010012 - pavimentação das ruas projetadas com. Alto santa maria, com de varzea alegre 
15010013 - construção da praça e ponto de onibus do bairro são lourenço   
15010014 - convênio nº 002/2017 – 1º festival “a itália é aqui”    
15010015 - conv. Construção de ponte na localidade de santa lucia 
15010016 - aq. Mat. Esportivo p/fortalecimento de futebol amador    
15010017 - conv. Nº 024/2018 - contenção de taludes bairro vila nova 
15010018 - conv. 003/2018-reforma do ginasio de esportes jose nilzo lima - bairro vila nova 
15010019 - conv. 087/2018-exec.contençao com cortina de solo - bairro são lourenço 
15020001 - convênios da união  
15020009 - convenio siconv 786973/2013-construção quadra de itanhanga  
15020014 - construção da quadra de santa barbara    
15020015 - pavimentação de vias urbanas de santa teresa ( bairros) 
15020019 - aquisição de caminhão para atendimento dos distritos  
15020020 - aquisição de equipamentos permanentes - smel   
15020022 - conv. 857781/2017 - aq. De bens - estruturação de rede de serv proteção social 
15020025 - conv. 872627/2018 - exc. De ações rel. Ao fomento do setor agropecuário - material agrícola 
16020000 - cosip    
16040000 - royalties do petróleo 
16050000 - royalties do petróleo estadual 
19990000 - outros recursos de aplicação vinculada   
31070000 - recursos do fnde  
32040004 - convênio sesa 009/2017 - aquisição de veículos utilitários 
33010000 - recursos do fnas  
33990000 - demais recursos destinados a assistência social 
35010011 - drenagem, pavim, e construção de rotatória bairro vila nova  
35010012 - pavimentação das ruas projetadas com. Alto santa maria, com de varzea alegre 
35010014 - convênio nº 002/2017 – 1º festival “a itália é aqui”     
35010015 - conv. Construção de ponte na localidade de santa lucia 
35010016 - aq. Mat. Esportivo p/fortalecimento de futebol amador  
35020009 - convenio siconv 786973/2013-construção quadra de itanhanga 
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35020014 - construção da quadra de santa barbara   
35020015 - pavimentação de vias urbanas de santa teresa ( bairros) 
35020019 - aquisição de caminhão para atendimento dos distritos  
35020020 - aquisição de equipamentos permanentes - smel   
36020000 - cosip    
36040000 - royalties do petróleo 
36050000 - royalties do petróleo estadual 
99999900000 - Reserva de contingência 
 
A LOA foi alterada através dos créditos especiais: 
 
Lei: 2.701/2018 – Dispõe sobre a abertura de crédito especial para atendimento da rede cuidar. 
Fundo Municipal de Saúde – elemento de despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais - Projeto/atividade: Manutenção do Centro 
Regional de especialidades médicas. 
FR: 1203 – Recursos SUS 
FR: 1208 – Transferências do Estado para o SUS 
 
Lei 2.703/2018 – Abrir crédito adicional especial nas dotações: 
Secretária municipal de Obras – elemento despesa: 469071000 – principal da dívida contratual resgatado 
– Projeto/atividade: serviços de iluminação pública 
FR: 1602 – COSIP 
Secretaria municipal de Educação – elemento de despesa – 3190040000 – Contratação por tempo determinado – Projeto/atividade: 
manutenção das atividades administrativas e pedagógicas – AEE 
FR: 1102 – Fundeb 40% 
FR: 1103 – Fundeb 60% 
 
Lei 2.706/2018 - Abrir crédito adicional especial nas dotações:  
Projeto/atividade: manutenção das atividades administrativas 
Secretária municipal de Obras – elemento despesa: 3390340000 – Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização 
FR: 1000 – Próprios 
Secretaria Municipal de administração e RH - elemento despesa: 3390340000 – Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização 
FR: 1000 – Próprios 
Secretaria Municipal de Educação - elemento despesa: 3390340000 – Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização 
FR: 1101 - MDE 
Fundo municipal de Saúde – elemento despesa: 3390340000 – Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização  
– Projeto/atividade: manutenção das atividades administrativas. 
FR: 1201 – Recursos Próprios – Saúde 
 
As despesas ocorreram normalmente nos elementos de despesa e nas Fontes de Recursos já existentes na Lei Orçamentária Anual. 

 
Quanto à execução da despesa, verificamos através do sistema contábil: 
Relatório – Balancetes – Balancete da Despesa - Resumo por Fonte de Recursos – impressos por Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, 
onde fica demonstrada a execução da despesa anual por Fonte de Recursos. 
 
Comparando a Fontes aprovadas através da LOA e outras Leis, com as Fontes executadas através da despesa, podemos constatar que 
LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos. 
 
Não houve execução de despesa na FR: 15020009 - convenio siconv 786973/2013-construção quadra de itanhanga. 
 
 

 
2.1.16 

LOA – 
programação 
financeira e 
cronograma 
de 
d e sembolso 

Verificado no 
portal da 
transparênci
a:www.santat
eresa.es.gov.
br . 

LC 
101/2000, 
art. 
8º. 

Avaliar se, após a publicação da LOA, foi 
estabelecida a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso. 

Foi verificado 
a publicação 
no portal da 

transparência:
Aba 

orçamento, 
LOA (em 
15/01/19) 

Foi verificado 
a publicação 
no portal da 

transparência:
Aba 

orçamento, 
LOA (em 
15/01/19) 

Foi verificada a publicação no portal da transparência: (15/01/2019) 

 
Aba: Gestão Fiscal – Lei Orçamentária Anual (LOA) – Lei Orçamentária Anual 2019 – Anexos - Cronograma da Execução Bimestral de 
Desembolso – Receita e Despesa 2019. 
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2.1.17 Transparência 
na gestão 

As atas se 

encontram 

anexadas no 

processo 

14.003/2018 

LC 
101/2000, 
art.48, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram realizadas audiências públicas 
durante o processo de elaboração e discussão dos 
projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA. 

- - 

Achados: Foram realizadas 2 audiências públicas referente a elaboração da LOA conforme cronograma estabelecido  pela Secretaria de 
Planejamento. As audiências foram realizadas nos dias: 

- 22/08/2018 – Escola Professor Hausler – na localidade de Vinte e Cinco de Julho. 

- 24/08/2018 – Escola Ethevaldo Damázio – na Sede do Município. 

E também através do Orçamento Participativo disponível no site oficial do Município: 

www.santateresa.es.gov.br 

www.santateresa.es.gov.br 
Proposições/Alertas: Não foi realizada audiência Pública para elaboração da LDO. 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
 

Código 
Ponto de 
controle 

Processos 
Administrati

vos 
analisados 

 

Base legal 
 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.2.1 Anexo  de  
Metas Fiscais – 
cumprimento   
de metas 
fiscais. 

Foram 
analisados 

bimestralmen
te os 

relatórios do 
sistema  
contábil: 

 
- Empenhos 
- Resultado 
Nominal e 
Primário 

 
- Balancetes 
da receita e 

despesa. 
 

-LRF 

 
 
 

LC 
101/2000, 
art. 
9º. 

Avaliar se, após a identificação do 
descumprimento de meta fiscal ao final de 
determinado bimestre, em decorrência da não 
realização de receitas, foram adotadas as medidas 
de limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos trinta dias subsequentes. 

Relatórios 
contábeis 
após o 
fechamento 
dos bimestres. 

Relatórios 
contábeis 
após o 
fechamento 
dos bimestres 

Analisando o RREO referente ao 1º Bim/18 constatamos que a receita Prevista não foi realizada. 

Receita Prevista: R$ 12.540.66,84 

Receita Realizada: R$ 11.724.464,63 

Déficit Arrecadação: R$ 816.201,21 

 

Empenhos realizados no 1º Bimestre/18: 

Prefeitura: R$ 14.330.195,26 

Saúde: R$ 10.789.335,73 

Empenhos 03/2018 (P): R$ 8.663.829,48 

Empenhos 03/2018 (S): R$ 4.771.288,48 

 

Pagamentos realizados no 1º Bimestre/18: 

Prefeitura: R$ 3.440.209,32 

Saúde: R$ 1.353.236,00 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Pagamentos (P) 03/2018: R$ 3.921.661,72 
Pagamentos (S) 03/2018: R$ 2.247.516,60 

Observamos que no 1º Bimestre/18 houve um valor grande de empenhos, porém a maior parte dos empenhos estimativos do exercício são 

realizados em Janeiro. Porém, em março/18 observamos que também houve um valor expressivo de empenhos realizados. 

Quantos a movimentação financeira no 1º Bimestre/18 foram realizados pagamento no valor de R$ 4.793.445,32, enquanto só no mês de 

março/18 foram pagos R$ 6.169.178,32.  

Portanto não houve diminuição de empenhos e nem de movimentação financeira nos 30 dias subsequentes ao encerramento do 1º 
Bimestre/18. 

 

Analisando o RREO referente ao 2º Bim/18 constatamos que a receita Prevista não foi realizada. 

Receita Prevista: R$ 25.081.331,64 

Receita Realizada: R$ 24.965.810,34 

Déficit Arrecadação: R$ 115.521,30 

 

Empenhos realizados no 2º Bimestre/18: 

Prefeitura: R$ 7.472.534,28 

Saúde: R$ 9.209.816,97 

Empenhos 05/2018 (P): R$ 4.069.057,48 

Empenhos 05/2018 (S): R$ 982.514,08 

 

Pagamentos realizados no 2º Bimestre/18: 

Prefeitura: R$ 8.001.120,91 

Saúde: R$ 6.247.023,82 

Pagamentos (P) 05/2018: R$ 3.675.200,44 
Pagamentos (S) 05/2018: R$ 2.245.365,80 
 
Não foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira no 3º bimestre/2018. 

A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO. 

Meta: R$ 37.621.997,50 

Realizado: R$ 39.179.303,55 

Não foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira no 4º bimestre/2018. 
A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO. 
Meta: R$ 50.162.663,34 
Realizado: R$ 52.696.616,33 
 
Não foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira no 5º bimestre/2018. 
A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO. 
 
Meta: R$ 62.703.329,15 
Realizado: R$ 63.412.942,14 
Arrecadado a maior: R$ 709.612,99 
 

 Empenhado no Bimestre Pago no  Bimestre 

5º bim. (09 e 10/18) 10.599.793,41 10.974.761,97 

11/2018 3.794.894,71 5.781.107,22 

 
Observamos que comparando o 5º Bim/2018 com o mês seguinte (11/2018) pudemos observar que houve redução nos valores empenhados 
mais não houve nos pagos nos 30 dias subsequentes. 
 
Já em Dezembro/2018 houve um grande aumento no valor empenhado e pago, principalmente devido às folhas de pagamento de 13º 
salário e rescisões. 
Empenho: R$ 5.625.603,31 
Pagamento: R$ 9.036.963,51 
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Foi elaborado o Decreto nº 432/2018 de 12/11/2018, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2018. 
 
Não foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira no 6º bimestre/2018. 
A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO. 
 
Meta: R$ 75.243.995,00 
Realizado: R$ 82.551.754,64 
Arrecadado a maior: R$ 7.307.759,64 
 

 
2.2.2 Instituição, 

previsão e 
Execução 
de receitas. 

016287/2018 
 

Processo 
administrativo:  

6224/2018 
9776/2018 
1475/2018 
7698/2018 
7344/2018 
3400/2018 
4150/2018 
4683/2018 
4284/2018 

 
Processo 
Judicial: 

3049/2018 
9776/2018 

11548/2017 
11684/2017 

LC 
101/2000, 
art. 11. 

1) Avaliar se foram instituídos, previstos  e 
efetivamente arrecadados todos os tributos de 
competência do ente da Federação. 
  
2)As providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à sonegação. 
 
3)As ações de recuperação de créditos em 
instâncias administrativas e judiciais, e os resultados 
alcançados. 

Processos 
administrativos 
encaminhados 
a fiscalização 

tributária. 
 

Processos de 
cobrança 

extrajudicial e 
judicial. 

Processos 
administrativos 
encaminhados 
a fiscalização 

tributária. 
 

Processos de 
cobrança 

extrajudicial e 
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 através do código tributário municipal, Lei Complementar 
01/2010 e Foram previstos no orçamento 2018. Quanto a efetivamente arrecadados, podemos observar que no valor geral houve uma 
arrecadação a menor que a previsão no valor de R$ 519.091,43.  

Em se tratando de cada tributo, o ITBI, o ISSQN, a Tx poder Polícia e a Taxa de Prestação Serviços não arrecadou o valor previsto 
individualmente.  

 Orçado 2018 (R$) Arrecadado 2018(R$) 

IPTU 923.000,00 1.021.091,06 

ITBI 650.000,00 610.440,83 

ISSQN 2.749.000,00 2.149.513,81 

Tx poder Polícia 422.000,00 410.726,51 

TX Prestação Serviços 407.000,00 359.490,41 

COSIP 1.135.000,00 1.199.463,09 + 16.182,86 

Total  6.286.000,00 5.766.908,57 

Diferença arrecadada a menor: R$ 519.091,43 

 2)Através do processo interno número 16.288/2018 o setor de fiscalização Tributária nos encaminhou relatórios contendo as ações fiscais 
realizadas no exercício de 2018. 

Listagem de credenciamentos: Com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica fez-se necessário realizar o credenciamento dos contribuintes 
para migração dos dados do cadastro econômico/eventual para a Nota Fiscal de Serviço. Foram realizados 456 credenciamentos de 
maio/18 a dezembro/18. 

Esses contribuintes aderiram ao sistema da NF Eletrônica através do site oficial do município. 
 

O decreto Nº 145/2018 normatiza a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica – NFS–e e a transmissão da declaração eletrônica mensal 
do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, para as instituições financeiras. A NF Eletrônica se tornou obrigatória a partir de 
01/07/2018. 

 
Foram realizadas 144 notificações que solicitou documentos a serem examinados: 
- Livro de Registro do ISS 
- Notas Fiscais 
- Extrato do Simples Nacional ou DAM 
- Recolhimento do ISS (período)  
 
Foram expedidos 21 autos de Infração. 
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3) Quanto as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, encaminhamos ao Setor Tributário do Município o 
processo interno nº 16.287/2018 solicitando informações a respeito dos processos de notificações (cobranças administrativas), Cobrança via 
Edital, cobrança Extrajudicial e Cobrança Judicial. 
 

Em relação à Dívida Ativa: De acordo com informação do setor tributário, a cobrança administrativa é feita através de processo de 
notificação formal ao contribuinte, realizado e remetido aos fiscais tributários para a referida entrega da notificação, com prazo para 
devolução a Tributação Municipal, para então realizar a cobrança via Edital. 

Os contribuintes são inscritos em dívida ativa conforme vencimento dos impostos anualmente. 

O que ocorre é que no exercício de 2018 o setor Tributário precisou terminar o procedimento de cobrança iniciado em 2017, tendo em vista 
que o setor ainda esta enviando contribuintes para protesto oriundos dos procedimentos de 2017. 

Para 2018 foi iniciado procedimento de cobrança administrativa através do processo 14.366/2018 ainda não concluído. 

Ainda foram encaminhados a cobrança judicial contribuintes conforme decreto 363/2009 que regulamenta a Cobrança Judicial da Divida 
Ativa Municipal o teto mínimo de 500 VRTE’S. 

Quanto aos contribuintes do cadastro imobiliário que não possuem CPF, o setor está realizando visitar in loco para coletar as informações 
caso não consiga as informações será encaminhado ofício a Escelsa/Cesan a fim de obtermos a numeração dos CPF’s ausentes no 
cadastro. 

Os contribuintes foram notificados via Edital através do processo 9252/2018. 
 
Processos de cobrança Extrajudicial: 
 

Contribuinte Processo  

Contribuintes já Notificados em 2017 6224/2018 

0000030969 - 0000031133 9776/2017 

0000031855 1475/2018 

01010730262001 7698/2018 

01010520183001 7344/2018 

0000008 3400/2018 

0000008 4150/2018 

0000008 4683/2018 

0000010 4284/2018 

 
Processos de cobrança judicial: Processo Administrativos: 

Contribuinte 

Contribuintes diversos com saldo superior a 500 VRTE’S 
Processo: 3049/2018 
5000020.08.2019.8.08.0044 
5000019.23.2019.8.08.0044 
5000003.06.2018.8.08.0044  
5000009.13.2018.8.08.0044  
5000030.86.2018.8.08.0044 

Processo:11548/2017  
5000002.21.2018.8.08.0044 

Processo: 11684/2017 
5000001.36.2018.8.08.0044 

Processo:9776/2018   
5000008.28.2018.8.08.0044 

Processo:  
5000007.43.2018.8.08.0044 

 
 

 
2.2.3 Renúncia de 

receitas– 
estimativa de 
impacto 
orçamentário- 
financeiro. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão 

ou ampliação 
de incentivo 
ou benefício 
de natureza 
tributária em 

2018. 

LC 
101/2000, 
art. 14. 

Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita foi acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, se atende ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e se observou as 
disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, 
da LRF. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão ou 
ampliação de 
incentivo ou 
benefício de 

natureza 
tributária em 

2018. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão ou 
ampliação de 
incentivo ou 
benefício de 

natureza 
tributária em 

2018. 
Achados: No exercício de 2018, ainda não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita. 
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2.2.4 Renúncia de 
receitas– 
eficácia da 
concessão ou 
ampliação do 
incentivo. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão 

ou ampliação 
de incentivo 
ou benefício 
de natureza 
tributária em 

2018. 

LC 
101/2000, 
art. 14, § 
2º. 

Existindo renúncia de receita cuja condição de 
equilíbrio tenha sido a adoção de medida de 
compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da 
LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação 
do incentivo ou benefício de que trata o caput do 
artigo 14, só entrou em vigor quando efetivamente 
foram implementadas as medidas de 
compensação. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão ou 
ampliação de 
incentivo ou 
benefício de 

natureza 
tributária em 

2018. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão ou 
ampliação de 
incentivo ou 
benefício de 

natureza 
tributária em 

2018. 

Achados: No exercício de 2018, ainda não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita. 

 

2.2.5 Renúncia de 
receitas – legislação específica 

Lei nº 
001/2010 
(código 

Tributário) 
 

Processo nº 
15.713/2018  

CRFB/88,
art. 150, 
§ 6º. 

Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, 
redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, foram 
concedidos mediante lei específica, estadual ou 
municipal, regulando exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição. 

Lei nº 001/2010 
(código 

Tributário) 
 

Lei municipal 
2028/2009 

 
Lei 

Complementar 
Federal 

123/2006 
 

Lei 
Complementar 

013/2017. 
 

Lei 1863/2008 
  
 
 
 
 

Lei nº 001/2010 
(código 

Tributário) 
 

Lei municipal 
2028/2009 

 
Lei 

Complementar 
Federal 

123/2006 
 

Lei 
Complementar 

013/2017. 
 

Lei 1863/2008 
 

Através do Processo interno nº 015713/2018 solicitamos ao setor Tributário as informações referente às concessões de Isenções, anistias, 
remissões, relativo a impostos, taxas ou contribuições. 
 
Quanto ao IPTU, as imunidades foram concedidas de acordo com o artigo 150 da CF 88, sendo classificados como imunes no Ato do 
Cadastramento imobiliário. 
As isenções foram concedidas com base na Lei 001/2010 – Código Tributário Municipal – Seção VII – Artigos 184 a 186. 
 
O desconto de 15% previsto na taxa de execução de obras para projetos, que não precisaram ser encaminhados para o Conselho Municipal 
do Plano Diretor Municipal, conforme previsto no artigo 293, § 5º da Lei Complementar nº 001/2010 - Código Tributário Municipal. 
 
As Isenções e Taxas de Vigilância Sanitária conforme artigo 2º da Lei 2028/2009. 
 
As isenções e Taxas de Localização e Funcionamento, conforme artigo 4º, § 3º da Lei Complementar Federal 123/2006. 
 
Ainda existe a isenção que se refere à utilização do Parque de Exposições para a realização de eventos, conforme Lei Complementar 
013/2017. 
 
Quanto ao IPTU: O imposto é 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. 

2.2.6 Renúncia de 
Receitas – 
resultados 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão 

ou ampliação 
de incentivo 
ou benefício 
de natureza 
tributária em 

2018. 

CRFB/88, 
art. 37. 
/Legislação 
específica. 

Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da 
renúncia de receitas, sob o aspecto sócio- 
econômico, atenderem às justificativas apresentadas 
para sua concessão, as metas resultados 
esperados consignados nas  leis que autorizaram os 
incentivos, bem como, se atenderam os princípios 
aplicáveis à administração pública consagrados 
no artigo 37 da CRFB/88. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão ou 
ampliação de 
incentivo ou 
benefício de 

natureza 
tributária em 

2018. 

Não 
identificamos 

nenhuma 
concessão ou 
ampliação de 
incentivo ou 
benefício de 

natureza 
tributária em 

2018. 
Achados: No exercício de 2018, ainda não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita. 
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2.2.11 

Execução de 
despesas– 
créditos 
orçamentários 

Lei 2.691/17 CRFB/88,
art. 167, 
II. 

Avaliar se houve realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que excederam os 
créditos orçamentários ou adicionais. 

Relatório 
contábil dos 

créditos 
adicionais. 

Relatório 
contábil dos 

créditos 
adicionais. 

Achados: A Lei Orçamentária Anual 2.691/17 (art. 4º - inciso III) autorizou a abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 15%. 
 
 
Qualquer tentativa de movimentação que exceda esses limites autorizados por lei orçamentária ou por lei própria não é permitida pelo 
sistema contábil. 
 
Proposição/Alerta: O que ocorre às vezes, é que não há suplementação de um elemento de despesa par outro, mais sim a movimentação 
entre mesmas fichas, porém de fontes distintas. 
 
A movimentação de crédito é a movimentação entre as mesmas fichas do orçamento, suplementando de uma fonte de recursos para outra. 
  
Este tipo de movimentação é feita através de Decreto próprio e não abate o saldo da lei autorizativa. 
 
Situação: atendida 

2.2.12 Execução de  
despesas - 
vinculação 

 CRFB/88, 
art. 167, 
Inciso IV. 

Avaliar se houve vinculação de receita de impostos 

a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o 

inciso IV, do artigo167, da CRFB/88. 

 

- - 

No exercício de 2018, não foi criado/autorizado nenhuma Lei que vincule de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. 
 
As transferências realizadas com o valor das Receitas de Impostos são as que se referem à Manutenção do Desenvolvimento do Ensino e  
Ações e Serviços Públicos de Saúde, respectivamente 25% para Educação e 15% para a Saúde. 
 
A receita do FPM entra no município em três contas:  
7.563-9 – Fundo Municipal de Saúde 
19.005-5 – FME – Fundeb 60% 
8.308-9 – PMST – FPM 
 
Foi verificado por amostragem as contas: 
3.204.765 dos meses de 09/18 e 11/18 
e a conta 8.308-9 (FPM) que são contas que recebem impostos e verificamos que as transferências nela realizadas foram destinadas a 
saúde e a educação. 
 
Nas Contas: 
8.543-X (Mês 07 e 12/2018) 
283.141-4 (Mês 08 e 11/2018) 
9.355-6 (Mês 07 e 11/2018) 
9.356-4 (Mês 06 e 12/2018) 
2-0 (Mês 07 e 11/2018) 
11.319-0 (MÊS 08 e 10/2018) 
Não houve nenhuma movimentação de transferência de receita de impostos no período analisado.  

 
Contas que recebem impostos: 
 

Conta Descrição Banco 

3.204.765 PMST - Normal Banestes 

8.308-9 PMST - FPM Brasil  

8.543-X PMST - ITR Brasil  

283.141-4 ICMS Desoneração Brasil  

9.355-6 ISS Convênio STN Brasil  

9.356-4 Impostos Municipais Brasil  

19.005-5 Fundeb 60% - recebe FPM 
Educação 

Brasil  

11.319-0 PMST-Simples Nacional Brasil 

7.563-9 FMS – Recebe o FPM da Saúde Brasil 

2.0 Recebimento de impostos e taxas Caixa 
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2.2.13 

Créditos 
adicionais – 
autorização 
legislativa para 
abertura  

Foi analisado 
o relatório de 

créditos 
adicionais: 

suplementar
es e 

especiais e 
As Leis 

individuais. 

 

 
CRFB/88, 
art. 167, 
inciso V, 
c/c art. 43 
da Lei nº 
4.320/64. 

Avaliar se houve abertura de crédito adicional 
suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes. 

 

 

 

Relatório de 
Todo o exercício 
de 2018 e todas 

as Leis de 
abertura de 

créditos 
adicionais de 
2018 (tanto 

Prefeitura como 
Saúde). 

Relatório de 
Todo o exercício 
de 2018 e todas 

as Leis de 
abertura de 

créditos 
adicionais de 
2018 (tanto 

Prefeitura como 
Saúde). 

Achados: Além da Lei orçamentária anual – Lei nº 2.691/2017, os créditos adicionais (Suplementares ou Especiais) foram abertos através 
das Leis descritas abaixo: 

Lei Tipo FR: Valor R$ 

2.698 suplementar 1.203 871.749,00 

 2.697 suplementar 1.203 
1.208 

7.848.568,71 

2.701 especial 1.203 
1.208 

7.848.568,71 

2.703 especial 1.602 
1.102 

217.120,92 

2.706 especial 1.000 
1.101 
1.201 

106.000,00 

2.719 Especial 1.999 40,00 

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

 
2.2.14 

Créditos 
adicionais– 
decreto 
executivo 

Foram 
analisados 

relatórios de 
créditos 

adicionais do 
sistema 
contábil 

Lei nº 
4.320/1964, art. 
42. 

Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou 
especiais) autorizados por lei foram abertos 
mediante edição de decreto executivo. 
 
 
 

Exercício 2018 Exercício 2018 

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

 
2.2.15 

Créditos 
orçamentários 
– transposição, 
remanejamento 
e transferências 

Lei: 2.679/17 
Artigo 33 § 

único 
 

Relatórios de 
Créditos 

Adicionais 
Decretos 
PMST: 54, 

89, 120, 
150,159, 
185, 241, 
287, 338, 
340/2018 

 
Decretos 
Saúde: 

4, 105, 160, 
167, 244, 

290 e 
342/2018 

CRFB/88, 
art. 167, 
inciso VI. 

Avaliar se houve a transposição, remanejamento 
ou a transferência de recursos de uma categoria 
de programação para outra ou de um órgão para 
outro, sem prévia autorização legislativa. 

Exercício 2018 
 

Créditos 
Adicionais 

Do exercício 
de 2018 

Exercício 2018 
 

Créditos 
Adicionais 

 
Decretos 

PMST: 54, 89, 
120, 150,159, 
185, 241, 287, 
338, 340/2018 

 
Decretos 
Saúde: 

4, 105, 160, 
167, 244, 290 
e 342/2018 
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Remanejamentos são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro; 
 
Transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão;  
 
Transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa 
de trabalho.  
 
A LDO 2018 - (Lei 2.679/2017) autoriza em seu artigo 33: 
Art. 33. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, e será 
precedido de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei Federal nº 4320/64, ficando os Poderes Executivo e 
Legislativo autorizados a: 
| - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos a totalidade do valor apurado á título de excesso de 
arrecadação do exercício de 2018;  
ll - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos a totalidade do superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2017;  
lll - Suplementar as dotações orçamentárias em até 15% (quinze por cento) do valor total do orçamento da despesa, utilizando como fonte 
de recursos os valores provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de credito adicionais.  
lV - incluir novas fontes de recursos em uma dotação orçamentária já existente no orçamento visando atender as despesas provenientes 
de receitas de convênio ou de outras origens decorrentes da execução orçamentária.  
V - A executar suplementação entre fontes de recursos diferentes de uma mesma dotação orçamentária,  
Vl - A suplementar as dotações orçamentárias inseridas na lei orçamentária anual do exercício de 2018 através de lei específica de créditos 
especiais.  
§ 1º As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais 
serão modificados independentemente de nova publicação. 
§ 2º As suplementações efetuadas entre elementos de despesa pertencentes à mesma categoria econômica e à mesma unidade 
gestora não irão onerar o percentual informado no inciso lll deste artigo. 
 
Achados: PMST: Nos decretos analisados, verificamos vários tipos de suplementação por anulação: 
- No mesmo órgão, porém entre diferentes Subfunções, Programas, Projeto/atividade; 
- No mesmo órgão, porém entre diferentes Funções, Subfunções, Programas, Projeto/atividade; 
- No mesmo órgão, mesmas Funções, Subfunções, Programas, Projeto/atividade, porém diferente na ficha orçamentária; 
- No mesmo órgão, porém entre diferentes Programas, Projeto/atividade; 
- e poucos casos em que a suplementação é entre órgãos diferentes pertencentes à mesma UG. 
Foi observado que não houve nenhuma anulação do órgão Educação para suplementar outro órgão na UG Prefeitura. Nosso município não  
Costuma anular dotação da Educação para suplementar outras fichas de outros órgãos no orçamento. 
 
Já na Saúde, só houve suplementação dentro do mesmo órgão, pois a Saúde é uma UG separada. E não detectamos nenhuma 
suplementação por anulação de outra UG.  As suplementações por anulação foram: 
- No mesmo órgão, porém entre diferentes Subfunções, Programas, Projeto/atividade; 
- No mesmo órgão, mesmas Funções, Subfunções, Programas, Projeto/atividade, porém diferente na ficha orçamentária; 
- No mesmo órgão, porém entre diferentes Programas, Projeto/atividade; 
 
Proposições/Alertas: Foi observado que nos meses de junho/18 e julho/18 houve suplementações na Secretaria de Administração 
oriundas de anulação da Reserva de Contingência. 
 
Situação: 
 

2.2.16 Autorização 
orçamentária 
para cobertura 
de déficit 

Foram 
analisados 

relatórios de 
créditos 

adicionais do 
sistema 
contábil 

CRFB/88,
art. 167, 
inciso 
VIII. 

Avaliar se houve utilização, sem autorização 
legislativa específica, de recursos dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social para 
suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, 
fundações e fundos, inclusive dos mencionados 
no art. 165, § 5º da CRFB/88. 

Exercício 2018 Exercício 2018 

 
Não houve Utilização de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, 
fundações e fundos. 
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2.2.17 

Autorização 
legislativa para 
instituição de 
fundosde 
qualquer  
natureza 

Leis 
Municipais 

CRFB/88,
art. 167, 
inciso IX. 

Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer 
natureza, sem prévia autorização legislativa. 

Exercício 2018 Leis do 
município 2018 

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 Município de Santa Teresa – Lei: 2000/2009. 

-O Fundo Municipal de Cultura de Santa Teresa, foi criado através da Lei: 2.573/2015 e não é 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: 2.453/2013. 

- Fundo Municipal do Plano Diretor Municipal - FMPD - Lei Complementar 004/2012 

O Fundo Municipal de Saúde é o único fundo do município que possui personalidade Jurídica. Lei: 2.234/2011. 
 

Em 2018, foram instituídos dois Fundos no município:  

- Fundo Municipal de Apoio a Conservação e Manutenção das Estradas que integram o Programa Estadual Caminhos do Campo – Lei: 
2.719/2018 
 
- Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação – Lei 2.713/2018 

 

 
2.2.19 

 

 
Créditos 
extraordinários  
– abertura 

Foram 
analisados 

relatórios de 
créditos 

adicionais do 
sistema 
contábil 

 

 
CRFB/88,
art. 167, 
§ 3º. 

Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário 
para realização de despesas que não atenderam 
situações imprevisíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 
62 da CRFB/88. 

Exercício 2018 Exercício 2018 

Não houve abertura de nenhum crédito extraordinário no exercício de 2018. 

 

2.2.21 

 
Transparência 
na gestão – 
instrumentos    
de planejamento e demonstrativos fiscais 

Verificação 
 no site 

oficial do 
município – 
Portal da 

Transparênci
a. 

LC 
101/2000, 
art. 
48 e arts. 
52 a 58 
da LRF. 

Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público, aos 
seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, 
Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e 
RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de 
Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, 
inclusive, se foram observadas as disposições 
contidas nos artigos 52 a 58 da LRF. 

Portal da 
Transparência 

 

Período: 

08/2018 

  

Portal da 
Transparência 

 

Período: 
08/2018 

Achados: Está publicado no portal da Transparência do município: Verificado em: 09/08/2018 
 
Aba Gestão Fiscal – Legislação Orçamentária: LDO, PPA, LOA,  
 
Aba Gestão Fiscal – Relatórios da LRF: RREO, RGF. 
 
Na Aba Contabilidade Pública: Despesas: Empenhos, liquidações e Pagamentos – Receitas: Orçada, Realizada  
 
Na Aba Gestão Fiscal – Prestação de Contas Anuais: Prestações de Contas dos exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017 da Prefeitura 
Municipal, Do Fundo Municipal de Saúde e Consolidado. 
 
Na Aba Portal da Controladoria: Recomendações e Pareceres Técnicos. 
 
Proposições/Alertas: - 
 
Situação: - 
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2.2.22 

Transparência na 
gestão– 
execução 
orçamentária 

Verificação o 
site oficial do 
município – 
Portal da 

Transparênci
a. 

LC 
101/2000, 
art. 
48 e arts. 
52 a 58 
da LRF. 

Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo 
real, de informações pormenorizadas da execução 
orçamentária e financeira, observadas as 
disposições contidas no artigo 48-A da LRF. 

Portal da 
Transparência

. 
Período: 
07/2018 

Portal da 
Transparência

. 
Período: 
07/2018 

Achados: Está publicado no portal da Transparência do município: Verificado em: 09/08/2018 

Aba Gestão Fiscal - Informações da Gestão: Execução da Receita, Despesa, Orçamentária, repasse de Duodécimo a Câmara Municipal.  
 
Proposições/Alertas: - 

Situação: - 

 

 
2.2.23 

Transparência 
na gestão – 
Prestação de 
contas 

Ofício: 
103/2018 

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 
ficaram 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 da 
sociedade. 

Prestação de 
Contas Anual 

2017. 

Prestação de 
Contas Anual 

2017. 

Achados: Foi encaminhado a Câmara Municipal através do oficio nº 103/2018 a Prestação de Contas Anual 2017 da Prefeitura Municipal, 
do Fundo Municipal de Saúde e Consolidada (através de mídia Digital). 
Também se encontra arquivada no setor contábil a PCA 2017 (impressa e em mídia digital). 
Proposições/Alertas: - 
Situação: - 

 

 
 

2.2.25 

Relatório 

Resumido da 
Execução 

Orçamentáriae 

Relatóriode 

Gestão Fiscal – 
elaboração 

MDF 8ª 
Edição 
(portaria 495 
06 06 2017) 

LC 101/00, 
arts.   52   
a   55. 
Manual de 
Demonstr
ativos 

Fiscais 
(MDF) 

Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o 
RREO e o RGF foram elaborados em observância 
às normas editadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Anexos que 
fazem parte do 

Relatórios  
: 

RRE0 
RGF 

RREO do 6º 
Bimestre/18 

  
 RGF do 2º 

Semestre/2018 

 

Achados: Os Demonstrativos Fiscais referente ao Exercício/2018 foram elaborados de acordo com a 8ª edição do Manual dos 
Demonstrativos Fiscais editados pelo STN. 

 
2.2.26 

Limitação para 
Custeio de 
despesas 

-Processo: 
10.862/2016 

12.540/2018 

Polícia Militar 

 
- 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 

LC 
101/2000, 
art. 62. 

Avaliar se o Município contribuiu para o custeio 
de despesas de competência de outros entes da 
Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 
da LRF. 

- - 
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Achados: O município possuía convênio: 
 
- Cooperação técnica celebrado entre o município e a Incaper – Convênio nº 004/2017, assinado pelas partes em 30/11/2017.  
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 litros)e pessoal (1 auxiliar de serviços gerais para a limpeza e 
conservação das dependências do escritório local da Incaper), com vigência até 31/12/2020. 
 
O município possui convênio: 
- De cooperação técnica com O Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Convênio 009/2013), e cede espaço dentro do prédio 
da prefeitura para o seu funcionamento, custeando inclusive despesas de água, energia, telefone e pessoal, com vigência até 02/08/2018. 

 
O município possui convênio: 
- De cooperação técnica com a Aderes, Bandes, Banestes e Sebrae, cujo objetivo 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 apelo prazo de 05 anos: Nov./2018 a Nov./2023. 

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

O Município cedeu o imóvel aonde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para o Batalhão da Polícia Militar, até que o 
prédio aonde funcionava a Polícia seja devidamente reformado, pois não havia mais condições de permanência no local. 
Há em andamento o processo interno nº 10.862/2016 para regularizar a situação.  
Existe ainda o processo interno nº 012540/2018 aonde foi enviado um ofício ao capitão da Polícia Militar solicitando urgência da resolução 
da situação, o qual nos respondeu que estão providenciando o restante da documentação. 
 
O termo de Permissão de uso ainda não foi devidamente assinado pelas partes. 
Foi elaborado o Decreto nº 202/2017 de 10/02/2017, que permite a Polícia Militar a utilizar o espaço público até que o Termo de Permissão 
aonde define As condições e prazos sejam assinados pelas partes. 
Através do processo nº 012.540/2018, foi novamente comunicado a Polícia Militar que dê veracidade aos documentos faltantes para a 
realização do Termo de Permissão.       
 
Também foi solicitado através do processo interno nº 14.239/2018 informações junto ao setor de RH referente aos servidores cedidos a 
outros municípios ou órgãos e servidores que aqui trabalham e vieram cedidos de outros entes.    

 O município de Santa Teresa possui 3  servidores cedidos a outros municípios que são custeados pelo Município aonde estão 
cedidos; 

 O município de Santa Teresa possui 7  servidores cedidos de outros municípios que são custeados: 
- 4 são pagos na totalidade pelo Município de Santa Teresa; 
- 3 só recebem pelo município de Santa Teresa a Gratificação. Os vencimentos são custeados pelo órgão/município cedentes; 
 

 Existem servidores que são cedidos ao município de Santa Teresa pelo Estado (SESA/SEDU) que são custeados pelos órgãos de 
origem. 
- 4 Professores; 5 médicos, 1 técnico serviços especializados, 1 Bombeiro Hidráulico, 1 técnico Enfermagem, 1 Eletricista e 1 técnico em 
laboratório. 
 
Ainda, o município possui 1 servidor cedido ao Cartório Eleitoral e 1 ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipal e ambos são custeados 
através da folha de pagamento do município. 
             
 

  

 
2.2.27 

Concessão de 
privilégios 
fiscais para 
empresas 
públicas ou 
sociedades de 
economia mista. 

-  
CRFB/88,
art. 173, 
§ 2º. 

Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais 
para empresas públicas ou sociedades de 
economia mista não extensivos ao setor privado. 

- - 

Achados: O Município de Santa Teresa não possui Estatais sobre o seu comando. 
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2.2.29 

Déficit 
orçamentário 
– medidas 
de 
c ontenção 

Balanço 
Orçamentári

o 2018 
 

Balancete da 
Receita e 
Despesa  

 
LRF 

 
Fluxo de 

Caixa 

LC 
101/2000, 
art. 
9º. 

Avaliar se foram expedidos atos de limitação de 
empenho e movimentação financeira, nos casos e 
condições estabelecidas em lei, com vistas à 
contenção de déficit orçamentário e financeiro. 

Relatório do 
Sistema contábil 
contendo o valor 
de bloqueio e 
desbloqueio das 
dotações. 
 
Relatórios 
Contábeis do 
exercício de 
2018: 
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 

2018: 
Balanço 

Orçamentário; 
Balancete da 

Receita e 
Despesa; 

LRF; 
Fluxo de Caixa 

 

Não foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira: 

 

 No 1º Bimestre/2018 - A receita neste Bimestre não atingiu a meta estabelecida na LDO. 

       Meta: R$ 12.540.665,83 - Realizado: R$ 11.724.464,63 

 No 2º Bimestre/2018 - A receita neste Bimestre não atingiu a meta estabelecida na LDO. 

       Meta: R$ 25.081.331,64 - Realizado: R$ 24.965.810,34 

 No 3º bimestre/2018 - A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO. 

Meta: R$ 37.621.997,50 - Realizado: R$ 39.179.303,55 

 No 4º Bimestre/2018 - A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO 

Meta: R$ 50.162.663,34 - Realizado: R$ 52.696.696,33 

 No 5º Bimestre/2018 - A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO 

Meta: R$ 62.703.329,10 - Realizado: R$ 63.412.942,14 

 No 6º Bimestre/2018 - A receita neste Bimestre atingiu a meta estabelecida na LDO 

        Meta: R$ 75.243.995,00 - Realizado: R$ 82.551.754,64 

 
Quanto as Disponibilidades financeiras, o município encerrou o exercício com o saldo no valor de R$ 18.895.163,31 assim distribuídos: 
 
Prefeitura: R$ 12.468.588,14 

Saúde: R$ 6.302.696.89 

Câmara Municipal: R$ 123.878,28 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Gestão patrimonial   

 

Código 
Ponto de 
controle 

Processos 
Administrati

vos 
analisados 

 

Base legal 
 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 
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2.3.3 Evidenciação de 
resultados– 
consolidação 

Foram 
verificados os 

processos 
descritos 
abaixo: 

Lei 
4.320/196
4,art. 85 / 

LC 
1 01/2000,  
arts. 50 e 

51 
/Portarias 
STN nº 72 

e 
437/2012. 

Verificar se os demonstrativos contábeis 
consolidam a execução orçamentária, financeira e 
patrimonial das unidades gestoras que integram o 
ente da federação, inclusive estatais dependentes 
e consórcios públicos. 

Valores 
repassados aos 
Consórcios 
Públicos. 

Processos de 
Prestações de 
Contas de 
Consórcios. 

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

Quanto aos Consórcios, no início do exercício, os consórcios enviaram seus orçamentos para serem inseridos no sistema contábil do 
município. 

O gabinete enviou aos entes consorciados os ofícios nº 98 – 99 e 100/2018 cobrando o envio mensal das informações. 

Os consórcios estão apresentando os balancetes da despesa por função e subfunção mensalmente para consolidação da prestação de 
contas. 
 
- CIM POLINORTE (Saúde) – Ibiraçu Consórcio Público da Região Polinorte. 

Processo Competência 

005018/2018 01 e 02/2018 

006627/2018 03/2018 

006995/2018 04/2018 

008019/2018 05/2018 

009600/2018 06/2018 

011129/2018 07/2018 

012614/2018 08/2018 

013978/2018 09/2018 

015049/2018 10/2018 

016985/2018 11/2018 

  

 
- Condoest – Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado 
do Espírito Santo 

Processo Competência 

004832/2018 01 e 02/2018 

005326/2018 03/2018 

006524/2018 04/2018 

007970/2018 05/2018 

010943/2018 06 e 07/2018 

012518/2018 08/2018 

013951/2018 09/2018 

015159/2018 10/2018 

017159/2018 11/2018 

                                                                                                                          

 
- Cointer - Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros 

Processo Competência 

005012/2018 01-02 e 03/2018 

006611/2018 04/2018 

008362/2018 05/2018 

009259/2018 06/2018 

010676/2018 07/2018 

012462/2018 08/2018 

015156/2018 09/2018 

015414/2018 10/2018 

017128/2018 11/2018 

017129/2018 12/2018 
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2.3.4 Dívida ativa e 
demais créditos 
tributários– 
cancelamento 

Item 
analisado 
através de 

informações 
solicitadas no 

Processo 
interno: 

016.268/18 

CRFB/88, 
art. 37 
c/c LC 
101/2000, 
art. 11. 

Avaliar se houve comprovação do fato motivador 
para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais 
créditos tributários, se houve previsão legal para 
a prática desses atos e se o impacto econômico-
financeiro não comprometeu metas de resultados 
previstas na LDO. 

Relatório do 
Sistema 

Tributário de 
Dívida Ativa 
Cancelada. 

Processos: 
 

3366/2017 
16338/2017 
16322/2017 
5948/2017 
16637/2017 
14376/2017 
13059/2018 
5963/2018 
16897/2017 
12798/2017 
2285/2017 

Foi enviado ao Setor Tributário o processo número 016.268/2018, solicitando informações sobre o Cancelamento de Dívida Ativa e Demais 
Créditos Tributários, sobre a Previsão Legal para os Cancelamentos e sobre o impacto econômico financeiro sobre as metas estabelecidas 
na LDO. 
 

Previsão Legal: de acordo com a Lei Complementar 001/10 – Código Tributário Municipal.  
 
O setor Tributário realiza os cancelamentos mediante requerimento protocolado através de processo administrativo, se nos mesmo 
houver parecer jurídico favorável, tratando-se de prescrição e com a devida autorização do secretário municipal. 
 
Encaminhado para a SMFA para esclarecimento se os cancelamentos comprometeram ou não as metas de resultados estabelecidas na 
LDO. A secretaria municipal informou que não houve comprometimento das metas. 

 
Conforme relatório do sistema Tributário, observamos que foi Cancelada no exercício de 2018 o valor de R$ R$ 163.025,24. 
Cancelamentos de Dívida Ativa e/ou Demais Créditos Tributários: 

Contribuinte/Inscrição Motivo Valor 

01010150966001561 Prescrição 2.287,25 

01010151057001571 Prescrição 2.151,29 

01010190455001951 Prescrição 781,20 

01010340281001411 Prescrição 1.218,24 

01010340306001461 Prescrição 760,67 

01010960264001641 Prescrição 348,87 

02030040032001421 Prescrição 720,16 

03010060182001621 Prescrição 919,39 

0000020337 Prescrição 3.698,34 

0000020917 Lanç.indev 3.129,46 

0000021573 Acordo/Conciliação 130.901,42 

0000030595 Prescrição 15.822,61 

00000079 Prescrição 286,34 

Total.................................................. 163.025,24 

 
Em relação ao contribuinte da maior valor cancelado, o mesmo se refere a contribuinte que possuía execução fiscal (044.10.002383-5) e 
mandado de segurança 0002383-68.2010.8.08.0044 e requereu adesão ao programa de Recuperação de Créditos Fiscais do município 
ao final de 2017. 
 
Parte dos débitos ajuizados se encontravam suspensos por determinação judicial. 
 
De acordo com a Lei 2.672/2017 (Refiz 2017)– artigo 5º - para fazer jus a previsão de eventual parcelamento, a pessoa Jurídica ou Física 
que possui ação judicial em curso deve desistir desta e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a mesma. 
 
Neste caso, a discussão não se referia a parcelamento, mais a quitação de débito fiscal a vista. 
 
O processo em questão (nº 16.897/2017) a que se refere o processo foi instruído, devidamente protocolado, paginado e possui parecer 
jurídico favorável a celebração do termo de acordo judicial, o qual foi proposto pelo devedor durante o evento conciliatório que ocorreu em 
dezembro de 2017. 
 
O termo de acordo foi celebrado entre o município e a devedora o qual foi quitado no valor de R$ 14.272,63. 

 
2.4. Limites Constitucionais e Legais 
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Código 
Ponto de 

controle 
Processos 

Administrati
vos 

analisados 

 

Base legal 
 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.4.2 Dívida pública –
precatórios– 
Integração na 
dívida 

consolidada 

Relatório de 
Precatórios 

do setor 
Jurídico 

 
Balanço 

Patrimonial 

LC 
101/2000, 
art. 30, § 
7º. 

Avaliar se os precatórios judiciais não pagos 
durante a execução do orçamento que nele foram 
incluídos integram a dívida consolidada, para fins 
de aplicação dos limites estabelecidos pela 
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

Relatório de 
Precatórios do 
setor Jurídico 
 

Balanço 
Patrimonial 

 
Anexo II da 

RGF – Dívida 
Consolidada 

Líquida. 

Achados: Os Precatórios que estavam incluídos no orçamento de 2017 foram todos pagos no mesmo exercício. 

Não houve precatórios a serem pagos no exercício de 2018. 
 

2.4.4 Dívida pública 
– evidenciação 
no RGF 

RGF Anexo II 
Demonstrativ
o da Dívida 
Consolidada 

Líquida 

Resolução        
nº 
40/2001d
o Senado 
Federal, 
art. 4º, 
inciso III. 

Nos casos em que a dívida consolidada líquida 
do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor 
excedente está sendo reduzido na forma do 
inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado 
anualmente, após a aplicação da redução de 
1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no 
Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 
da Lei Complementar nº 101, de 2000; 

Exercício de 
2018 

Exercício de 
2018 

Achados: Verificamos o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no 1º Quadrimestre/2018 e verificamos que não foi ultrapassado o 
limite de 120% definido na resolução 40/2001do Senado Federal. 

Dívida Consolidada Líquida Poder Executivo: (R$ 7.781.980,22) 

Receita Corrente Líquida: R$ 68.679.962,51 

% sobre a RCL: (11,33%) 

 

Verificamos o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no 2º Quadrimestre/2018 e verificamos que não foi ultrapassado o limite de 
120% definido na resolução 40/2001do Senado Federal. 

Dívida Consolidada Líquida Poder Executivo: (R$ 10.915.144,41) 

Receita Corrente Líquida: R$ 71.932.599,50 

% sobre a RCL: (15,17%) 

 

Verificamos o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no 3º Quadrimestre/2018 e verificamos que não foi ultrapassado o limite de 
120% definido na resolução 40/2001do Senado Federal. 

Dívida Consolidada Líquida Poder Executivo: (R$ 13.645.359,79) 

Receita Corrente Líquida: R$ 75.595.672,21 

% sobre a RCL: (18,05%) 
 

 
 

 

 
 
 
2.4.5 

Dívida pública 
– extrapolação 
de limite no 
decorrer da 
execução 
orçamentária – 
redução do 
valor excedente 

Relatórios 
contábeis: 
Anexo II da 

RGF – 
Demonstrativ
o da Dívida 
Consolidada 

Liquida. 

Resolução        
nº 
40/2001do 
Senado 
Federal, 
art. 4º, 
inciso IV, 
alínea b. 

Avaliar se o Estado/Município, mesmo não 
apresentando, no exercício de 2001, dívida 
consolidada líquida superior aos limites 
estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos 
exercícios subsequentes a 2001 incorreram no 
descumprimento desses limites. Em caso positivo, 
avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está 
sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu 
o descumprimento. 

Exercícios: 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 

2017 e 
2018 

Exercícios: 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 

2017 e 
2018 

Achados: A dívida Consolidada Líquida não excedeu os limites estabelecidos na Resolução do Senado Federal. 
 

 

 
2.4.6 

Operação        
de crédito 
 
instituição 
financeira 
controlada 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

LC 
101/2000, 
art. 36. 

Avaliar se o Estado/Município realizou operação de 
crédito com instituição financeira estatal sob seu 
controle, na qualidade de beneficiário do 
empréstimo. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 
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Não houve operação de crédito em nosso Município. 

 

 
2.4.7 

Operação        
de crédito 
instituição 
financeira 
controlada 

RGF – 
Anexo IV – 
Demonstrati

vo das 
Operações 
de Crédito 

Resolução        
nº 
43/2001d
o Senado 
Federal, 
art. 17. 

Avaliar se foi realizada contratação de operação 
de crédito em que seja prestada  garantia ao 
Estado/Município por instituição financeira por ele 
controlada. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.8 Operação de 
crédito– 
vedações 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

Resolução        
nº 
40/2001 do Senado Federal, art. 5º. 

Avaliar se o Estado/Município contratou operação 
de crédito no exercício, estando impossibilitado de 
realizar tal operação em decorrência do 
descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 
4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.9 Operação de 
Crédito – 
vedações 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

Resolução        
nº 
43/2001 do Senado Federal, art. 5º. 

Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer 
das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução 
nº 43/2001, do Senado Federal. 

RGF do 
exercício de 

2018 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.10 Operação de 
Crédito – 
Despesas de 
capital 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

CRFB/88,ar
t. 167, 

inciso III. 

Avaliar se houve realização de operações de 
crédito em valor superior ao montante das 
despesas de capital, apurado na forma 
estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.11 Operação de 
crédito – limite 
global 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

Resolução nº 
43/2001d
o Senado   
Federal, 
art. 7º, 
inciso I 

Avaliar se o montante global das operações de 
crédito realizadas pelo Estado/Município no 
exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% 
(dezesseis por cento) da receita corrente líquida. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.12 Operação de 
crédito   –   limite 
para 
amortizações, 
juros e mais 
encargos 

Relatórios 
contábeis: 
Anexo II da 

RGF – 
Demonstrativ
o da Dívida 
Consolidada 

Liquida 

Resolução        
nº 
43/2001do 
Senado 
Federal, 
art. 7º, 
inciso II. 

Avaliar se o comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos da dívida 
consolidada, inclusive relativos a valores a 
desembolsar de operações de crédito já contratadas 
e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e 
cinco décimos por cento) da receita corrente líquida. 

Exercício 
2018 

Exercício 
2018 

Foi observado o relatório da Dívida Fundada e o da Receita Corrente Líquida do Exercício/2018 e verificamos que o valor não excedeu a 
11,5% da RCL. RCL: R$ 75.595.672,21 
Amortização de dívida com: 
INSS: R$ 51.798,91 
URBIS(INSS): R$ 30.675,35 + R$ 13.394,21 (juros) 
PASEP: R$ 34.617,17 
Escelsa : R$ 97.120,92 
 
Valor Total: R$ 227.606,46 (amortização) 
 
Percentual Exercício2018: 0,31% 
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2.4.13 Operação de 
crédito– 
concessão de 
garantiase 
contragarantias 

Anexo 3 da 
RGF – 

Garantia e 
Contra 

Garantia de 
Valores 

 
LC 
101/2000, 
art. 40. 

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

1º e 2º 
Semestres de 

2018 

1º e 2º 
Semestres de 

2018 

Não houve operação de crédito em nosso Município. Analisando o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de valores – Anexo 3 
da RGF referente o 1º Semestre/2018 verificamos que no município não houve concessão de garantias. 
 
No 2º Semestre/2018, também foi verificado o Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de valores – Anexo 3 da RGF  e 
verificamos que não houve concessão de garantias. 

2.4.14 Operação de 
crédito– 
concessão de 
garantias e contra 
garantias 

RGF – Anexo 
III – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

Resolução        
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 18. 

Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da  
Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram 
observadas. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

Não houve realização de operação de crédito até o momento. 

2.4.15 Operação      de 
crédito– 
concessão       
de 
garantiase 
contragarantias 
– limite 

Anexo 3 da 
RGF – 

Garantia e 
Contra 

Garantia de 
Valores 

Resolução        
nº43/2001
do 
Senado 
Federal, 
art. 9º. 

Avaliar se o saldo global das garantias concedidas 
pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte 
e dois por cento) da receita corrente líquida. 

Exercício 
2018 

Exercício 
2018 

Não houve concessão de garantias. 

2.4.16 Operação  de 
Crédito – 
Cláusulas  
contratuais 
vedadas 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

Resolução        
nº 
43/2001 
do 
Senado 
Federal, 
art. 20. 

Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo 
artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado 
Federal nos contratos relativos a operações de 
crédito firmados pelo Estado/Município. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.17 
Operação de 
Crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária   exigências para contratação 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

LC 
101/2000, 
art. 
38, 
incisos I, 
II e III. 

Avaliar se houve contratação de operação de 
crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se 
foram observadas as exigências contidas nos 
incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.4.18 Operação de 
Crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária  – vedações 

RGF – Anexo 
IV – 

Demonstrativ
o das 

Operações 
de Crédito 

LC 
101/2000, 
art. 
38, inciso 
IV. 

Avaliar se houve contratação de operação de 
crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício nas situações vedadas 
pelo inciso IV, do art. 38, da LRF. 

RGF do 
exercício de 

2018. 

- 

Não houve operação de crédito em nosso Município. 

2.5 Gestão Previdenciária 
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Código 
Ponto de 

controle 
Processos 

Administrati
vos 

analisados 

 

Base legal 
 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.5.2 
 
 

Base de cálculo 
de contribuições - 

RPPS 

Lei Municipal 
nº 
1.318/1999. 

CF/88, art. 
40. LRF, 
art. 69. Lei 
9717/1998 
art. 1º. 

Verificar a existência de uma base de contribuição 
regulamentada no ente e se contribuições 

previdenciárias       estão       sendo calculadas e  
retidas  respeitando essa base de cálculo. 

- - 

Achados: O Município de Santa Teresa é regido pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme prevê a Lei Municipal nº 
1.318/1999. 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 Da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Fiscal. 
 

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

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

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

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

 

O resultado constante dos documentos que compõe a Prestação de Contas do Exercício de 2018, 

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

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

Governo Municipal.  

 

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

2.691/2017, atendendo o disposto na Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal 

e Legislação Complementar. 

 

 Prefeitura Municipal Saúde Câmara Municipal 

Orçamento 2018 R$ 53.633.875,40 R$ 18.551.590,00 R$ 3.058.529,60 

Total R$ 75.243.995,00 

 

Na função de Controle Interno, consideramos para a análise elaborada os instrumentos de programação e 

execução orçamentária do exercício de 2018 que orientaram toda a movimentação orçamentária e 

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

metas e diretrizes previstas para o exercício.  
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Gestão Orçamentária 

A Lei Municipal 2.691/2017 de 11 de Dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual) determinou a previsão 

anual para as receitas e despesas do exercício de 2018, ficando estabelecidas das seguintes formas: 

Consolidado Previsto/ Fixado Atualizada Realizada 

Receitas/2017 R$ 75.243.995,00 R$ 76.844.481,95 R$ 82.551.754,64 

Despesas/2017 R$ 75.243.995,00 R$ 90.009.099,21 R$ 72.873.682,25 

 
Assim, constatamos que a receita prevista no orçamento foi arrecadada, demonstrando um excesso de 

arrecadação no valor de R$ 5.707.272,69 

Demonstração da Receita 2018 - Anexo XII Consolidado 

Receita Prevista R$ 75.243.995,00 

Receita Prevista/Atualizada R$ 76.844.481,95 

Receita Arrecadada R$ 82.551.754,64 

Excesso de Arrecadação R$ 5.707.272,69 

 
 

As despesas inicial/prevista eram R$ 75.243.995,00 e foram atualizadas/autorizadas no valor de R$ 

90.009.099,21, conforme Balanço Orçamentário 2018. O montante empenhado foi de R$ 72.873.682,25 e 

representou uma economia orçamentária no valor de R$ 1.135.416,96. 

 

Demonstração da Despesa 2018 - Anexo XII Consolidado 

Despesa Autorizada R$ 90.009.099,21 

Despesa Realizada (R$ 72.873.682,25) 

Economia Orçamentária R$ 17.135.416,96 

 
Ao se comparar a Receita atualizada prevista em relação à despesa atualizada, verificamos que houve um 

déficit orçamentário no valor de R$ 13.164.617,26. 

Demonstração da Receita x Despesa Atualizada  

- Anexo XII 

Consolidado 

 

Receita Atualizada R$ 76.844.481,95 

Despesa Atualizada (R$ 90.009.099,21) 

Economia Orçamentária R$ 13.164.617,26 
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Podemos observar que mesmo a Receita Prevista atualizada sendo inferior a Despesa Atualizada, o 

Município não gastou mais do que arrecadou. 

 

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

positivo no valor de R$ 9.678.072,39. 

Resultado da Execução Orçamentária - 2018 - Anexo XII Consolidado 

Receita Arrecadada  R$ 82.551.754,64 

(-) Despesa Realizada   (R$ 72.873.682,25)  

Resultado Orçamentário (Superávit) 2018  R$     9.678.072,39 

 
 

 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

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

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

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

base os valores registrados nos balancetes do exercício de 2018, constatou a movimentação que resultou 

no seguinte resultado: 

 As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) representaram 28,05 % dos 

Impostos e Transferências Constitucionais e Legais; 

 Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério (ensino fundamental e educação 

infantil) representaram 67,86 % da receita vinculada ao FUNDEB, cuja aplicação mínima é de (60% do 

FUNDEB); 

 

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

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

constitucionais. 

 

GASTOS COM SAÚDE 

 

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

despesa com saúde, 19,12 % com recursos de impostos e transferências constitucionais, inclusive o limite 

constitucional estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 29 e outros recursos transferidos pelo Governo 

Estadual e Federal.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
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DESPESAS COM O PESSOAL (CONSOLIDADA) 

 

Merece também destaque a despesa com o PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS, que no exercício de 2018 

atingiu a importância de R$ 32.550.155,78 (trinta e dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e 

cinquenta  e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondendo ao Poder Executivo o percentual de 

43,11% da Receita Corrente Liquida - R$ 75.595.672,21, portanto dentro dos limites estabelecidos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal.  

 

Analisando a despesa Consolidada (Prefeitura, Saúde e Câmara), a importância foi de R$ 34.150.131,65 

correspondendo ao percentual de 45,23% da Receita Corrente Liquida 

 Consolidado % Prefeitura % Saúde % Câmara % 

     

Percentuais Máximos LRF 60,00 % 54,00 % 6,00 % 

Percentuais Atingidos 45,23% 34,32 % 8,78 % 2,12% 

 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

DISPONIBILIDADES 

 

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos contas movimento, transferidas do exercício de 2017, que 

totalizaram a importância de R$ 7.005.978,32 (sete milhões, cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e 

trinta e dois centavos), passou para o exercício seguinte o saldo de R$ 18.895.163,32 (Dezoito milhões, 

oitocentos e noventa cinco mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) demonstrado da 

seguinte forma: 

Balanço Financeiro - Anexo XIII Consolidado 
 Saldo em Espécie do Exercício Anterior - 2017 R$       7.005.978,32 

(+) RECEITAS - 2018  R$     107.372.040,87 

Receitas Orçamentárias  R$    82.551.754,64    

Recebimentos Extra Orçamentárias + Transferências 
Financeiras Recebidas.  R$    24.820.286,23    

      

(-) DESPESAS 2018  R$      95.482.855,88 

Despesas Orçamentárias   R$    72.873.682,25   

Pagamentos Extra Orçamentários + Transferências 
Financeiras Concedidas.  R$    22.609.173,63   

      

Saldo 2018 Disponível para o exercício seguinte  R$        18.895.163,31 

 
Saldo Financeiro Prefeitura: R$ 12.468.588,14 
Saldo Financeiro Saúde: R$ 6.302.696,89 
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Saldo Financeiro Câmara: R$ 123.878,28 
 

EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

 

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

exercício corrente um resultado positivo com o superávit patrimonial no valor de R$     6.687.946,77 (seis 

milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), 

adiante demonstrado, passando para um ativo real liquido ao final do exercício de R$ 183.672.644,18 (cento 

e oitenta e três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito 

centavos). 

Saldo Patrimonial Consolidado 

Saldo Patrimonial Ex. Anterior - Anexo XIV - ARL - 2017.  R$ 176.984.697,41 

(+) Resultado Econômico Exercício - Anexo XV  R$     6.687.946,77 

(=) Saldo Patrimonial Ex. Apurado- ARL- Anexo XIV 2018.     R$ 183.672.644,18 

 
 

Total do Ativo Real R$ 192.175.141,49 Total do Passivo Real  R$ 8.502.497,31 

 Ativo Real Líquido R$ 183.672.644,18 

 
 

 

REAVALIÇÃO PATRIMONIAL 

 

A composição patrimonial deste Município, na forma do item II, do art. 106, da Lei Federal N.º. 320/64 era 

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

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

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

e a partir daí mensalmente, os Bens Móveis são depreciados – Decreto 267/2012.  

Esta prevista uma reavaliação patrimonial para o exercício de 2019 conforme determina a Portaria/CGAB 

352/2018 de 29/11/2018 que constitui e nomeia comissão para a realização de Avaliação de Bens 

Patrimoniais. 

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

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

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

encontram anexados na Prestação de Contas Anual do Município de Santa Teresa-ES. 
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Consolidado 2017 2018 

Saldo da Conta Bens Móveis R$  20.680.625,10 R$ 22.350.855,07 

(-) Depreciação R$    (8.263.542,05) R$ (10.328.768,24) 

Bens Móveis R$   12.417.083,05 R$ 12.022.086,83 

 

Bens Móveis  Consolidado 

Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2017 R$ 20.680.625,10 

(+) Doações Recebidas Bens Móveis - Anexo XV Variações  R$ 26.818,83      

(+) Transferências recebidas de Bens Móveis - Anexo XV Variações R$ 0,00 

(+) Aquisições Bens Móveis - Relatório de Liquidações (Prefeitura e Saúde) R$ 1.666.675,17 

(+) Aquisições Bens Móveis – Relatório de Liquidações (Câmara)                                   R$ 135.693,30 

(+) Incorporação de Ativos – Veículos Sendero – decisão judicial – 
Movimentação contábil manual nº 12 - Anexo XV Variações R$ 142.243,08 

(-) Perdas involuntárias com Imobilizado - Anexo XV Variações (R$132.644,89) 

(-) Baixa Depreciação Acumulada da Conta Bens Móveis - Anexo XV Variações (R$ 71.626,56) 

(-) Doações Concedidas de Bens Móveis - Câmara (R$ 28.895,00)      

(-) Transferências Concedidas de Bens Móveis - Câmara (R$ 68.033,96) 

Saldo Contas Bens Móveis antes da Depreciação R$ 22.350.855,07 

(-) Depreciação Acumulada da conta Bens Móveis - Anexo XV Var. (R$ 10.328.768,24) 

(=) Saldo Exercício Apurado - Anexo XIV 2018 R$ 12.022.086,83 
 
 
Valor da Conta Bens Móveis: 

Prefeitura: R$ 18.400.808,48– R$ 9.233.418,04 (Depreciação) = R$ 9.167.390,44 

Saúde: R$ 3.493.533,22 – R$ 1.029.842,91 (Depreciação) = R$ 2.463.690,31 

Câmara: R$ 456.513,37 – R$ 65.507,29 (Depreciação) = R$ 391.006,08 

Total: R$ 12.022.086,83 

 

 

Em relação aos Bens Imóveis, também mensalmente o Setor de Patrimônio emite os relatórios de Entradas 

e Saídas de Bens Imóveis e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis e é feita a conferência com os valores 

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

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

ES. 
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 2017 2018 

Saldo da Conta Bens Imóveis R$ 154.871.170,57 R$ 155.783.251,15  

 

Bens Imóveis Consolidado 

Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2017   R$ 154.871.170,57 R$ 154.871.170,57 

(-) Perdas Involuntárias de Bens Imóveis       R$ 70.000,00 (R$ 70.000,00) 

(+) Doações recebidas Bens Imóveis R$ 0,00 

(+) Aquisições - Relatório Setor de Patrimônio (Prefeitura) R$  R$ 982.080,58 

(+) Aquisições – Câmara Municipal R$ 0,00 

(=) Saldo Exercício - Anexo XIV 2018     R$ 155.783.251,15 R$ 155.783.251,15 

 
Valores que compõe o valor da conta Bens Imóveis: 

Prefeitura: R$ 151.800.375,22  - 152.712.455,80 

Saúde:      R$ 2.338.727,65  - 2.338.727,65 

Câmara:   R$ 732.067,70 – 732.067,70 
Total: R$ 155.783.251,15 
 

O valor de R$ 70.000,00 se refere à Baixa de Bens Imóveis - Contas Grupo 123 Mês 01/2018, referefente a 

Baixa de 01 Terreno Rural TB: 100000025 (quadra Esportiva de Itanhenga), e 01 Terreno Rural TB: 

10000026 (quadra esportiva de 25 de Julho), conforme processo nº 14.644/2017, aonde foi relatado que ao 

realizar o inventário de Bens Imóveis de 2017 onde informa que após a inspeção in loco e conclusão dos 

serviços foi constatado que as quadras referente aos tombamentos acima descritos foram demolidas e 

ainda não haviam sido baixadas no sistema de Patrimônio. 

 
 

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

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

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

Mensalmente também, o setor de almoxarifado envia relatórios de Entradas e Saídas de Almoxarifado e 

Materiais Permanentes e o Resumo do Inventário 

. 

 

 2017 2018 

Saldo da Conta Estoques R$       823.420,16 R$ 764.006,63 
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Estoques Consolidado 

Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2017  R$        823.420,16 

(+) Aquisição no Exercício - Relatório de Liquidação - Prefeitura/Saúde   R$      5.179.963,67 

(+) Aquisições no exercício - Câmara  R$          72.797,44 

(-) Uso de Material de Consumo - Anexo XV - prefeitura, Saúde e Câmara.   R$     (5.239.377,20) 

(-) Uso de Material de Consumo - Anexo XV - Câmara.  R$        (72.797,44) 

(=) Saldo Exercício Apurado - Anexo XIV 2018  R$       764.006,63 

 
Valor da Conta Estoques: 

 Câmara: R$ 0,00  

 Prefeitura: R$ 542.918,91 

 Saúde: R$ 221.087,72 

Total: R$ 764.006,63 

 

 

RESTOS A PAGAR 

 

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

abaixo: 

Restos a Pagar Não Processados Inscrição 2018 
R$   3.270.959,88 

Restos a Pagar Processados Inscrição 2018 
R$ 1.323.744,79 

 

Restos a Pagar Não Processados Pagos 
R$   574.901,11 

Restos a Pagar Processados Pagos 
R$ 1.803.701,06 

 

Prefeitura: 

Houve cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 24.925,20 conforme Decreto 

310/2018 e 385/2018.  

Houve cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 8.273,16 conforme Decreto 303/2018.  

 

Saúde: 

Foram cancelados Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2017, conforme Decreto 300/2018 – 

Valor: R$ 39.902,43. 

 

Não houve Restos a Pagar inscritos na Câmara Municipal. 
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DÍVIDA FUNDADA 

 

O valor de R$ 1.937.381,87 que compõem a Dívida Fundada se referem a: 

 
 Parcelamento de INSS no valor de R$ 484.831,29 

 Parcelamento do PASEP no valor de R$ 300.234,96 

 Parcelamento Escelsa no valor de R$ 80.934,30 

 Parcelamento INSS processo Urbis no valor de R$ 581.234,97 

         Total.........................................................................R$ 1.447.235,52 
 

 
Os demais valores que compõem o anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada se referem a: 
 

 Provisão para Indenizações Civis: R$ 359.081,38 – Longo Prazo (Não está transitado em 

julgado). 

 Precatórios de Contas a Pagar: R$ 131.064,97 – Precatórios a serem pagos no exercício de 

2019. 

 

 

DIVIDA FLUTUANTE 

 

A Dívida Flutuante do Município é composta basicamente por: 

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

2015: R$ 708.462,87 (Fundo Municipal de Saúde) 

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

2017: R$ 30,00 (Fundo Municipal de Saúde) – R$ 0,00 (Prefeitura Municipal) 

2018: R$ 713.224,23 (Fundo Municipal de Saúde) – R$ 610.520,56 (Prefeitura Municipal) 

Total: R$ 3.677.629,12 

 

- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual: 

2018: R$ 1.214.988,72 (Fundo Municipal de Saúde) – R$ 2.055.971,16 (Prefeitura Municipal) 

Total: R$ 3.270.959,88 

Totalizando o valor de R$ 6.948.589,00 

 

- Consignações: 

INSS Servidor: R$ 34.555,25 (Fundo Municipal de Saúde) – R$ 130.082,08 (Prefeitura Municipal) 

INSS serviço de Terceiros: R$ 310,20 - (Fundo Municipal de Saúde) R$ 3.542,42 (Prefeitura Municipal) 
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IRRF: R$ 21.767,78 (Fundo Municipal de Saúde)  

ISS: R$ 2.194,87 (Prefeitura Municipal) 

Totalizando o valor de R$ 192.452,60 

 

- Depósitos e Cauções: R$ 1.060,60 (Prefeitura Municipal) 

 

Não há Dívida Flutuante na Câmara Municipal. 

 

 

DIVIDA ATIVA 

 
 

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

e Não Tributária estão descritos abaixo: 

 Dívida Ativa Tributária: R$ 4.184.871,29 

 Dívida Ativa Não Tributária: R$ 2.137.656,85 

 Total Dívida Ativa: R$ 6.322.528,14 (-) ajuste de perdas = R$ 1.438.058,19 

 

Dívida Ativa PMST 

Saldo Exercício Anterior - Anexo XIV 2017 R$        4.786.260,09 

(+) Inscrição no Exercício - Dívida Ativa Tributária  R$            92.514,84 

(+) Inscrição no Exercício - Dívida Ativa Não Tributária  R$        1.886.507,51 

(-) Baixa por Cancelamento - Anexo XV (já citado no item 2.3.4 tabela referencial) R$         (163.025,24) 

(-) Outras Baixas () R$         (52.024,02) 

(-) Baixa por Recebimento  R$         (208.389,57) 

(-) Descontos R$          (19.315,46) 

(=) Saldo Exercício Apurado – Relatório Sistema Tributário R$        6.322.528,14 

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 

* Tributária: R$ 2.922.818,55 - *Não Tributária: R$ 1.961.651,40 R$        4.884.469,95 

(=) Saldo Exercício Apurado - Anexo XIV 2018 R$        1.438.058,19 

 
Conforme processo interno 016.165/2017 foram ajustados os valores abaixo descritos em relação a 

Dívida Ativa Tributária e Não Tributária: 
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Os valores registrados em Dívida Ativa pertencem ao Balanço da Prefeitura Municipal. 

Conforme relatório do sistema Tributário, observamos que foi Cancelado no exercício de 2018 o valor de  

R$ 163.025,24.  

Contribuinte/Inscrição Motivo Valor 

01010150966001561 Prescrição 2.287,25 

01010151057001571 Prescrição 2.151,29 

01010190455001951 Prescrição 781,20 

01010340281001411 Prescrição 1.218,24 

01010340306001461 Prescrição 760,67 

01010960264001641 Prescrição 348,87 

02030040032001421 Prescrição 720,16 

03010060182001621 Prescrição 919,39 

0000020337 Prescrição 3.698,34 

0000020917 Lanç.indev 3.129,46 

0000021573 Acordo  130.901,42 

0000030595 Prescrição 15.822,61 

00000079 Prescrição 286,34 

Total.................................................. 163.025,24 

 

Previsão Legal: de acordo com a Lei Complementar 001/10 – Código Tributário Municipal.  

 

O setor Tributário realiza os cancelamentos mediante requerimento protocolado através de processo 

administrativo, se nos mesmo houver parecer jurídico favorável, tratando-se de prescrição e com a devida 

autorização do secretário municipal. Encaminhado para a SMFA para esclarecimento se os cancelamentos 

comprometeram ou não as metas de resultados estabelecidas na LDO. A secretaria municipal informou que 

não houve comprometimento das metas. 

 

Em relação ao contribuinte da maior valor cancelado, o mesmo se refere a contribuinte que possuía 

execução fiscal (044.10.002383-5) e mandado de segurança 0002383-68.2010.8.08.0044 e requereu 

adesão ao programa de Recuperação de Créditos Fiscais do município ao final de 2017. 

 

Parte dos débitos ajuizados se encontravam suspensos por determinação judicial. 

De acordo com a Lei 2.672/2017 (Refiz 2017)– artigo 5º - para fazer jus a previsão de eventual 

parcelamento, a pessoa Jurídica ou Física que possui ação judicial em curso deve desistir desta e renunciar 

a qualquer alegação de direito sobre a mesma. 

Neste caso, a discussão não se referia a parcelamento, mais a quitação de débito fiscal a vista. 

 

O processo em questão (nº 16.897/2017) a que se refere o processo foi instruído, devidamente protocolado, 

paginado e possui parecer jurídico favorável a celebração do termo de acordo judicial, o qual foi proposto 

pelo devedor durante o evento conciliatório que ocorreu em dezembro de 2017. 
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O termo de acordo foi celebrado entre o município e a devedora o qual foi quitado no valor de R$ 14.272,63. 

 

  
GASTOS COM PESSOAL 

 
 

Quanto aos Gastos com pessoal o município de Santa Teresa não ultrapassou em nenhum bimestre do 

exercício de 2018 os limites estabelecidos na LRF: 

Conforme o artigo 19 da LRF: Consolidado: no Exercício de 2018 o percentual atingido está abaixo dos 

limites máximo, prudencial, e alerta. 

Valor atingido: 45,23% 

Limites:  

Máximo: 60,00 % Prudencial: 57,00 % Alerta: 54,00 % 

 

 
                   RESULTADOS FISCAIS 

 

Arrecadação – Meta Bimestral 

 

A meta bimestral de arrecadação foi atingida em 2018. O valor previsto foi de R$ 76.844.481,95 e o valor 

realizado no exercício foi de R$ 82.551.754,64 gerando um Superávit orçamentário na arrecadação no 

montante de R$ 5.707.272,69. 

 

Porém, das despesas atualizadas/autorizadas no valor de R$ 90.009.099,21, foi empenhado o montante de 

R$ 72.873.682,25 e representou uma economia orçamentária no valor de R$ 17.135.416,96.  

 

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

positivo no valor de R$ 9.678.072,39. 

Resultado da Execução Orçamentária - 2018 - Anexo XII Consolidado 

Receita Arrecadada  R$ 82.551.754,64 

(-) Despesa Realizada   (R$ 72.873.682,25)  

Resultado Orçamentário (Superávit) 2018  R$     9.678.072,39 

 
 

 Observamos que algumas metas fiscais previstas na LDO não foram atingidas: 

Obs.: Relatório do Poder Executivo (Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde) 
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 Meta: R$ Realizado: R$ A/NA 

Arrecadação 75.243.995,00 82.551.754,65 Atingiu 

Receita Primária 65.694.200,00 82.266.180,90 Atingiu 

Despesa Primária 66.034.200,00 70.429.973,19 Não Atingiu 

Resultado Primário -340.000,00 11.836.207,71 Atingiu 

Resultado Nominal -100.565,35 11.836.207,71 Não Atingiu 

Dívida Pública Consolidada 1.180.000,00 1.447.235,52 Não Atingiu 

Dívida Consolidada Líquida -2.358.033,39 -13.645.359,79 Atingiu 

Fonte: Relatório Resumido das Verificações Relativas à LRF  no site do Tribunal de Contas 

 

 

Dívida Consolidada Líquida 

 

Em consulta ao Relatório Resumido das Verificações Relativas à LRF  no site do Tribunal de Contas, 

pudemos constatar que Quanto a Meta Fiscal da Dívida Consolidada Líquida estabelecida na LDO era de 

R$ (-)2.358.033,39.  

 

Como demonstrado no anexo II da RGF – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida:  

- Disponibilidade de Caixa Bruta (Prefeitura e Saúde): R$ 18.770.224,43 

- Restos a Pagar Processados (Prefeitura e Saúde): (R$ 3.677.629,12) = R$ 15.092.595,31 

 

A disponibilidade de R$ 15.092.595,31 é suficiente para cobrir a Dívida Consolidada no valor de R$ 

1.447.235,52, portanto, no referido relatório, a  Dívida Consolidada Líquida traz como valor (R$ 

13.645.359,79), pois os recursos financeiros são suficientes para comportá-la, representando (18,05%) da 

RCL.  

 

Quanto a Dívida Consolidada Analisando o relatório do exercício de 2018, pudemos constatar que o 

município não ultrapassou os limites definidos pelo Senado Federal: 

RCL: R$ 75.595.672,21 

Dívida Consolidada: R$ (1.447.235,52) – 1,91% da RCL. 

Porém a meta fiscal estabelecida na LDO não foi atingida: R$ 1.180.000,00 

 

 

 

Resultado Nominal 
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O Resultado Nominal representa o conjunto das operações ficais realizadas pela administração pública 

acrescentando ao Resultado primário a conta juros. O resultado nominal representa também a diferença do 

saldo da dívida fiscal líquida de 31 de dezembro do exercício de referência em relação ao saldo de 31 de 

dezembro do exercício anterior. 

 

A meta do Resultado Nominal estabelecida na LDO para o exercício de 2018 foi de (R$ 100.565,34) e o 

valor apurado no Anexo VI do Relatório Resumido da Execução Orçamentária publicado no dia 30/01/2019 

foi de R$ 11.836.207,71. 

 

Durante todos os bimestres do exercício de 2018, a meta do Resultado Nominal não foi atingida. Fomos a 

reunião no Tribunal de Contas para buscar orientação sobre o Demonstrativo e verificamos que houve 

alteração realizada pelo STN que deu a possibilidade de utilizar o modelo de 2017 ou 2018. Mais mesmo 

assim o resultado nominal do município continuou positivo. O ideal seria alterar o Demonstrativo de maneira 

que o Resultado Nominal fosse zero para daí em diante acertar o demonstrativo, pois se o Resultado 

nominal for zero, entende-se que o município quitou a Dívida Consolidada. 

 

Hoje, mesmo não tendo totalmente a Dívida quitada, o valor da disponibilidade financeira do município, 

menos a dívida, menos o restos a pagar somam um saldo positivo de disponibilidade o que pressupõe no 

demonstrativo que o município não possui dívida. 

 

Resultado Primário 

 

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

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

dívida, contribuindo assim para redução da dívida líquida. 

 

A meta do Resultado Primário estabelecida na LDO para o exercício de 2018 foi de (R$ 340.000,00) e o 

valor apurado no Anexo VI do Relatório Resumido da Execução Orçamentária publicado no dia 30/01/2019 

foi de 11.836.207,71. 

 

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

 
 

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

Contra Garantia de Valores pelo Município no exercício de 2018. 
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CONCLUSÃO 

 

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

Amaro, Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, relativa ao exercício de 2018. 

 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta 

manifestação, a referida prestação de contas se encontra regular com algumas constatações já 

evidenciadas nos itens 1.1.3, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.1.17, 2.2.26.  

 

Os itens 1.3.7 e 1.4.9 se referem a obrigações contraídas no último ano de mandato do chefe do poder. Por 

este motivo, não foram realizadas análises nesse exercício. 

 

Quantos aos itens: 2.1.1, 2.1.10, 2.1.12, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.20, não foram possíveis de serem 

analisados por parte desta UCCI. 

 

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

Próprio de Previdência. 

 

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

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

 

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

 

 

 

  

Santa Teresa, 13 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 
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