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APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral Municipal tem suas competências previstas nos
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; nos artigos 29, 70 e 76 da
Constituição Estadual; nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei Municipal nº
1.807/2011, e ainda, têm seus regulamentos editados pelo TCE, no que
tange às suas obrigações e forma de atuação ante aos Órgãos vinculados
direta ou indiretamente à Unidade de Controle Interno o que traz à CGM
inúmeras competências, sendo algumas ex-oficio.
Para atendimento das disposições contidas no artigo 123 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo – RITCES e na Instrução
Normativa TC 34/2015, bem como no art. 162 da Lei Orgânica do
Município de Piúma, esta Unidade de Controle Interno elabora o presente
Relatório – 043-RELOCI (Anexo II, tabela 5), contendo informações e
dados do exame sobre as Contas de Governo.
Ante ao exíguo prazo para análise das Contas de Governo e das Contas de
Gestão da Prefeitura e do Fundo de Saúde, os Relatórios de Gestão - 046RELUCI (Anexo II, tabela 6), bem como, ante à falta de pessoal
especializado, não serão analisados neste procedimento, contudo, serão
emitidas a tabela 6 dos dois órgãos para fins de análise da Corte de
Contas, com verificação do que foi possível realizar.
Quanto ao Relatório do Controle Interno (042-RELSCI, Anexo II), o
mesmo está contido no corpo deste Relatório, tendo em vista que as
informações a serem prestadas também fariam parte do Relatório de
Governo, assim, com ampara no princípio da celeridade e economicidade,
o RELSCI está contido neste RELOCI.
Noutro ponto, como o último Plano de Ação, concernente a Elaboração dos
Sistemas do Controle Interno já expirara e os últimos sistemas estão em
fase final de elaboração, a Controladoria Geral Municipal entende que não
haverá necessidade de elaboração de novo Plano de Ação, especialmente,
porque os prazos estipulados pelo TCE também já expiraram.
Desta feita, este Relatório conterá como anexo uma tabela 5, referente a
análise das Contas de Governo Consolidada (Prefeitura, Câmara e Saúde).
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Já o Relatório das Contas de Gestão, que não será elaborado, serão
enviadas apenas as tabelas 6 (Prefeitura e Saúde) como anexo da
justificativa pela ausência do RELUCI.
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1
INTRODUÇÃO
As contas anuais, objeto de apreciação nos presentes autos, refletem a
conduta do Senhor Samuel Zuqui, chefe do Poder Executivo Municipal, no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e
controle das políticas públicas do município de Piúma, no exercício de
2015, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos
pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas fiscais
estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.
A Controladoria Geral Municipal tem suas competências previstas nos
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; nos artigos 29, 70 e 76 da
Constituição Estadual; nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei Municipal nº
1.807/2011, de forma que, dentre as competências atribuídas, destaca-se
a avaliação do desempenho do chefe do Poder Executivo Municipal,
refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, que serão
objeto de apreciação prévia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, com vistas a recomendar ao Poder Legislativo Municipal, mediante
parecer prévio, sua aprovação, aprovação com ressalvas ou a rejeição.
Para atendimento das disposições contidas no artigo 123 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo – RITCES e na Instrução
Normativa TC 34/2015, bem como no art. 1621 da Lei Orgânica do
Município de Piúma, o Setor Contábil da Prefeitura, encaminhou, em
arquivos digitais (PDF), documentos aleatórios, separados e não
sistematizados, que compõem a Prestação de Contas Anual referente ao
exercício 2015, contudo o Relatório de Gestão (Prefeitura e Fundo de
Saúde) e o de Contas de Governo, foram entregues em 29/03/2015 o que
restringiu a avaliação por completa da PCA/2015.
O prazo de análise da PCA/2015 contado da data do recebimento dos
arquivos e o restrito número de servidores do CI não permitiram uma
análise mais aprofundada quanto aos fatos contábeis contidos na
documentação apresentada. É destaque que a Instrução Normativa da
Art. 162. Até 60 (sessenta) dias após o início da sessão legislativa de cada ano, o Prefeito encaminhará ao
Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal de Piúma as contas do Município, que se comporão de:
I - demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da administração direta, indireta e fundacional,
inclusive dos fundos especiais;
II - demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da administração direta com
as dos fundos especiais, das fundações e das autarquias, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
III - demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das empresas municipais;
IV - notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo;
V - relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no exercício demonstrado.
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Contabilidade, que entrou em vigor em 2016 corrigirá essa falha tendo em
vista que os prazos estarão estipulados na referida norma.
Frisa-se por importante, que o prazo da Lei Orgânica para a entrega da
PCA/2015 à Corte de Contas, é 60 (sessenta) dias após a primeira sessão
do ano legislativo, o que condiz com a data de 04/04/2016, já que a
primeira sessão legislativa do ano foi na data de 03/02/2016.
LOM - Art. 162. Até 60 (sessenta) dias após o início da
sessão legislativa de cada ano, o Prefeito encaminhará ao
Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal de Piúma
as contas do Município [...].

O exame compreenderá alguns pontos da PCA/2015 e se reportará para
fins de monitoramento, a respeito dos pareceres de alerta emitidos pelo
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Esta análise compreenderá os atos consolidados, tendo em vista que a
Controladoria Geral não dispõe de técnicos suficientes para proceder a
análise minuciosa em cada Unidade Gestora ou ente, no caso, a
Prefeitura, a Câmara e o Fundo de Saúde, visto que dispõe de um único
servidor técnico.
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TCE-ES em relação ao RREO, bem como se reportará às Recomendações
contidas no Parecer Prévio da Prestação de Contas de 2013, haja vista
que 2014 ainda não foi concluída.
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Com vistas à apreciação e emissão do parecer prévio da Corte de Contas
Estadual, que subsidiará o julgamento das contas de governo do Senhor
Samuel Zuqui, pelo Poder Legislativo do município de Piúma, as peças
apresentadas foram objeto de análise pela Controladoria Geral do
Município, conduzida pelo Controlador Geral do Município, Ricardo Rios do
Sacramento, e pelo Analista de Controle Interno, Eduardo Borges
Medeiros, cujas constatações apresentam-se analiticamente nele
descritas.
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2
FORMALIZAÇÃO
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
Assim que as peças contábeis para análise, foram entregues, em meio
digital, esta UCCI não mediu esforços para avaliar o máximo de pontos de
controle fixados através na Instrução Normativa TC 34/2015, antes do
envio da PCA/2015 para julgamento pelo Corte de Contas.
Destaca-se que o prazo para envio da PCA/2015 estabelecido pelo TCE-ES
é dia 31/03/2016, contudo, pela Lei Orgânica Municipal o prazo de
estende por mais 03 dias, assim, cumpre-se o prazo regrado pelo próprio
TCE-ES.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
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Constata-se que os arquivos encaminhados a esta UCCI pelo Setor
Contábil não foram assinados eletronicamente pelo prefeito municipal e
pelo contabilista responsável, o que deverá ser realizado, em momento
oportuno, antes do encaminhamento da PCA/2015 para julgamento pela
Corte de Contas.
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3
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
3.1 CONTROLE INTERNO
O Controle Interno da Prefeitura é representado pela Controladoria Geral
Municipal, que também se responsabiliza, pela Câmara Municipal. Em
razão das atribuições elencadas nos dispositivos legais, a Unidade de
Controle Interno desenvolveu diversas atividades para fins de
implementação dos Sistemas de Controle, além de adotar procedimentos
para fins de dar conhecimento e consolidar as funções do Órgão de
Controle Interno, dentre as quais destacam-se:
1) Realização do 1º Fórum Estadual de Controle Interno do Estado do
Espírito Santo;
2) Coordenação do Fórum Permanente de Controle Interno Capixaba;
3) Realização de audiência pública na Câmara Municipal com o objetivo de
apresentar à população e aos nobres edis as atividades desenvolvidas pelo
Controle Interno;
4) Implantação do Portal da Transparência (2º mais transparente do ES,
segundo o MPF) e Ouvidoria da Prefeitura de Piúma, com destaque à
inovação do canal de comunicação entre o ente público e o cidadão com a
criação do Procedimento Eletrônico e da criação do aplicativo mobile para
smartphone “ Farol Mobile”;
5) Monitoramento de processos originários do TCEES encaminhados à
Prefeitura e Fundo de Saúde;
7) Análises das conclusões das Tomadas de Contas Especial;
8) Treinamentos sistemáticos sobre as Instruções Normativas e
orientações sobre atos administrativos;
9)Participação no Piúma Cidadã, com o objetivo de divulgar a Ouvidoria
Municipal;
10) Análises motivadas de processos administrativos em tramitação.
3.2 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Registramos que, como Unidade Central de Controle Interno do Poder
Executivo, a Controladoria Geral Municipal buscou durante os exercícios
de 2014 e 2015 dar cumprimento do cronograma previsto no Art. 6º. da
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O Plano de Ação contido nos Relatórios anteriores enviados ao Tribunal de
Contas, expressa prazos para a implantação dos sistemas de controle
interno, o que fez com que este Órgão de Controle tomasse uma série de
medidas para sua implementação, desde reuniões, envio de modelos de
Instruções Normativas com as formalidades legais e necessárias ao que o
caso requer.
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Resolução TC nº 227/2011, alertando aos órgãos centrais responsáveis
pela elaboração dos sistemas administrativos, para que providenciassem a
elaboração das Instruções Normativas Sistemáticas, inclusive se
predispondo a prestar auxílio técnico no processo de elaboração, porém
nem todas as Secretarias cumpriram com suas obrigações, o que
impossibilitou este órgão de controle interno a concluir o Manual de
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle.
Não obstante às dificuldades relatadas e aquelas próprias do caso,
especialmente quanto aos paradigmas e sistemas culturais implantados
nos setores públicos de modo geral, esta CGM empreendeu enormes
esforços para a finalização da implantação dos sistemas e conclusão do
Plano de Ação, sem ter alcançado êxito total.
Ainda que tais medidas não tenham sido suficientes, esta CGM adotou
medida, junto com o Chefe do Executivo, de não elaborar novo Plano de
Ação para forçar todos os setores ao cumprimento de suas tarefas quanto
a finalização das Instruções Normativas, visto que todos os sistemas ainda
não finalizados já se encontram em fase final de confecção.
A seguir relatamos sobre os serviços inerentes ao Sistema de Controle
Interno já implantados e em funcionamento na Administração.
3.2.1 INSTRUÇÕES NORMATIVAS GERAIS
As Instruções Normativas Gerais, tem como amparo legal a IN CGM nº
09/2013, que as conceitua no inciso II, alínea “a” do art. 3º, como sendo
aquelas elaboradas pela Controladoria Geral do Município com objeto
específico e abrangência total para a Administração, de cumprimento
obrigatório, irrestrito e geral.

Tabela 01: Instruções Normativas Gerais
IN CGM Nº
ASSUNTO
Dispõe sobre procedimentos a serem observados na fase de Liquidação e
30/2015
Pagamento de Locação de Veículos e de Consumo de Combustíveis.
Dispõe sobre procedimentos a serem observados no Pedido de Aquisição
31/2015
de Bens ou Contratação de Serviços comuns por meio de Adesão a Ata
Externa proveniente de Sistema de Registro de Preços.
Dispõe sobre as alterações das IN-CGM 020/2014, estabelecida pela
32/2015
Controladoria Geral Municipal.
Dispõe sobre as alterações das IN-CGM 004/2013, estabelecida pela
33/2015
Controladoria Geral Municipal
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Durante o exercício fiscal de 2015 foram elaboradas pela Controladoria
Geral do Município 08 (oito) Instruções Normativas Gerais, sendo 05
(cinco) para procedimentos novos e 03 (três) de atualização das
normativas, conforme tabela 01.
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34/2015
35/2015
36/2015
37/2015

Dispõe sobre as alterações das IN-CGM 007/2013,016/2014 e 029/2014,
estabelecidas pela Controladoria Geral Municipal.
Dispõe sobre os procedimentos para Apuração e Pagamento de Multas de
Trânsito, lançadas sobre veículos, próprios ou locados, da Administração
Municipal de Piúma.
Dispõe sobre a aprovação minutas-padrão de editais de licitação e
contratos administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal,
e dá outras providências.
Dispõe sobre a aprovação do POP – Procedimento Operacional Padrão, da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Piúma.

A cada nova publicação de Instrução Normativa, seja para tratar de novo
assunto disciplinado ou para atualizar a existente, a Controladoria Geral
do Município promove reunião técnica, onde são convidados os servidores
das Unidades Executoras (Secretarias Municipais) para participar do
treinamento, como se pode observar logo abaixo.
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Ressalta-se que todas as Instruções Normativas Gerais estão
disponibilizadas para consulta pública e download no sítio eletrônico desta
Controladoria Geral Municipal, além de serem disponibilizadas via email
institucional para cada Secretaria, após a realização dos treinamentos e
orientações.
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3.2.2 INSTRUÇÕES NORMATIVAS SISTEMÁTICAS
As Instruções Normativas Sistemáticas tem como amparo legal a IN CGM
nº 09/2013, que as conceitua no inciso II, alínea “b” do art. 3º, como
sendo aquelas baseadas na listagem constante na Resolução TC nº
227/2011 ou não, restritas seu cumprimento ao setor que as elabora com
auxílio da Controladoria Geral Municipal.
Durante o exercício fiscal de 2015, em atendimento à Resolução TC nº
227/2011,
foram
elaboradas
e
publicadas
diversos
sistemas
administrativos, tal como apresentado na tabela 02.
Ressalta-se que todas as Instruções Normativas Sistemáticas estão
disponibilizadas para consulta pública e download no sítio eletrônico desta
Controladoria Geral Municipal, além de serem disponibilizadas via email
institucional para cada Secretaria, após a aprovação das mesmas.

SPA – Sistema de
Controle Patrimonial

SPA nº 01/2015: Dispõe sobre procedimentos
interno do Setor de Controle Patrimonial.
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SEMA
D–
Secre
taria
Munic
ipal
de
Admi
nistra
ção

SEMAD – Secretaria Municipal
de Administração

CGM – Controladoria Geral
do Município

Tabela 02: Instruções Normativas Sistemáticas
ÓRGÃO
SISTEMA
INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO
CENTRAL
ADMINISTRATIVO
SCI nº 01/2015: Dispõe sobre a realização de
auditorias internas e inspeções.
SCI nº 02/2015: Dispõe sobre a realização de
tomadas de contas especiais.
SCI nº 03/2015: Dispõe sobre a emissão de
parecer conclusivo sobre as contas anuais
SCI – Sistema de
Controle Interno
SCI nº 04/2015: Dispõe sobre a remessa de
documentos e informações ao TCEES
SCI nº 05/2015: Dispõe sobre o atendimento às
equipes de controle externo
SCI nº 06/2015: Dispõe sobre o exercício das
demais atribuições específicas da UCCI
SCL nº 01/2015: Dispõe sobre procedimentos
internos do Setor de Cadastro de Fornecedores.
SCL nº 02/2015: Dispõe sobre procedimentos
internos do Setor de Licitações (CPL e Pregão)
para realização de licitações nas modalidades
convite, tomada de preços, concorrência pública e
SCL – Sistema de
pregão.
Compras, Licitações e
SCL nº 03/2015: Dispõe sobre procedimentos
Contratos
internos do Setor de Contratos.
SCL nº 04/2015: Dispõe sobre procedimentos
interno do Setor de Cotação de Preços.
SCL nº 05/2015: Dispõe sobre os procedimentos
para alienação de bens mediante leilão ou
concorrência pública.
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SEME – Secretaria Municipal de
Educação

SBE – Sistema de
Bem-estar Social

SEC - Sistema de
Educação

SEMOS – Secretaria
Municipal de Obras

SEMAS –
Secretaria
Municipal de
Assistência Social

SPA nº 02/2015: Dispõe sobre os procedimentos
para padronizar a rotina interna nos casos de
extravio e furto de bens no âmbito da
administração municipal.

SOP – Sistema de
Projetos e Obras
Públicas

SBE nº 01/2015: Dispõe sobre as rotinas e
procedimentos para cadastramento e atendimento
de usuários do Sistema Único da Assistência Social
- SUAS.

SEC nº 01/2015: Dispõe sobre procedimentos
para aquisição, recebimento, armazenamento e
distribuição de gêneros alimentícios, elaboração
de cardápio, preparação e distribuição de
alimentação escolar nas Unidades Escolares da
Rede Municipal de Piúma, incluindo a prestação de
contas da utilização dos recursos financeiros junto
ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e material de limpeza.
SEC nº 02/2015: Dispõe sobre procedimentos
para gerenciamento e controle do Transporte
Escolar para alunos da rede pública municipal e
estadual, a fim de garantir a segurança e o bemestar dos usuários.
SOP nº 01/2015: Dispõe sobre a padronização de
rotinas e procedimentos para o desenvolvimento
de Projetos Arquitetônicos e de Engenharia de
Obras Públicas; Orçamentos e Cronogramas
orçamentários
de
Obras
Públicas;
Desenvolvimento de Projeto Básico e Contratação
de Obras Públicas e de Serviços de Engenharia e
Arquitetura; Fiscalização de Obras Públicas e
Serviços
de
Engenharia
e
Arquitetura;
Recebimento de Obras Públicas e de Serviços de
Engenharia e Arquitetura.

No exercício de 2015, foi constatada pela UCCI a existência de
requerimento da prestadora de serviços de locação de veículos, que
solicitava o ressarcimento de despesa por esta quitada de infrações de
trânsito cometidas por servidores da Prefeitura, bem como, que nos
processos de pagamento de licenciamento anual dos veículos próprios da
Prefeitura constava pedido para pagamento das multas aplicadas nos
veículos, em razão disto, foi elaborada a Recomendação Interna
001/2015.
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3.2.3 RECOMENDAÇÕES INTERNAS
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A Recomendação Interna teve a intenção de disciplinar a forma de
regularizar os procedimentos já concluídos, que, porém, não haviam
contemplado a apuração dos fatos relativos às multas recebidas pelos
veículos da Administração, quer seja locado, quer seja próprio.
Posteriormente, fora disciplinada a apuração e cobrança de multa de
trânsito recebida pela Administração, através da Instrução Normativa
035/2015.
3.3 PORTAL DA CONTROLADORIA
Objetivando dar cumprimento a Lei Federal nº 12.527/2011 e Lei Federal
Complementar nº 131/2009, que versam respectivamente sobre acesso à
informação e transparência pública, esta CGM desenvolveu no exercício de
2015 o Portal da Controladoria, o Portal da Transparência e Ouvidoria da
Prefeitura, sendo este projeto o maior desafio desta Unidade Central de
Controle Interno.
O Portal foi pensado numa estrutura simples, porém funcional e prática,
para que, desde o simples cidadão com poucos conhecimentos de
informática, até aqueles com conhecimentos técnicos dos assuntos ali
abordados, pudessem realizar uma navegação no Portal sem maiores
complexidades e que o conteúdo ali disposto pudesse ser facilmente lido e
interpretado pelo usuário.






e












Instruções Normativas;
Legislação sobre Controle Interno;
Rol de Responsáveis da Prefeitura e Câmara;
Prestação de Contas Anuais dos Gestores;
Secretarias Municipais, contendo as principais atribuições, responsável,
formas de contato;
Repasse a Câmara Municipal;
Repasse a Saúde;
Índices obrigatórios aplicados;
Execução da Receita e Despesa;
PPA, LOA e LDO;
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Execução Orçamentária (RREO);
Link de acesso rápido;
Links de Portais e Serviços e outros Órgãos Públicos;
Contato;
Perguntas frequentes;
Cadastramento de e-mail para receber notícias do Portal.
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São vários os conteúdos que podem ser acessados no Portal da
Controladoria, onde se destacam:
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Cabe destacar ainda que o Portal já está preparado com recursos de
acessibilidade web atendendo os padrões internacionais como o World
Content Accessibility Guide (WCAG) e o Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico (e-MAG).
3.4 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Como parte integrante do projeto da CGM de implantação do Portal da
Controladoria foi implementado, em abril de 2015, o Portal da
Transparência da Prefeitura.
O Portal da Transparência da Prefeitura de Piúma se destacou no cenário
estadual como 2º lugar, dentre todos os municípios Capixabas, no ranking
elaborado pelo MPF – Ministério Público Federal2, que mais atende a
norma vigente. Tal fato foi marcante para o município que foi objeto de
noticiário no Telejornal ESTV 2ª Edição3, exibido em 16/12/2015.
Embora o levantamento realizado pelo MPF tenha sido divulgado em
09/12/2015, este Órgão de Controle, visando regularizar os apontamentos
referidos na análise, desenvolveu e estão em fase final de testes, as
ferramentas a serem disponibilizadas aos responsáveis pelos lançamentos
dos dados no Portal, para que possamos atender a todas as exigências
legais sanando todos os apontamentos realizados pelo órgão fiscalizador
federal.
Não obstante as adequações técnicas que estão por ser implantadas,
previstas para a 1ª semana de abril de 2016, o Portal da Transparência já
dispõem de inúmeros conteúdos, que foram divididos em 04 (quatro)
módulos, a saber: módulo de Contabilidade; módulo de Gestão de
Pessoal; módulo de Aquisições e Contratações; e módulo de Gestão.

e

O módulo de Gestão de Pessoal conta com as seguintes funcionalidades:
 Servidores;
 Diárias e Passagens;
2

http://www.pres.mpf.mp.br/site/noticias/ler_noticia.zul?noticia=2867&categoria=0
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/piuma-e-alegre-tem-os-melhores-portais-detransparencia-do-es/4680884/
3
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O módulo de Contabilidade conta com as seguintes funcionalidades:
 Orçamento da Receita e Despesa;
 Receitas;
 Despesas, com detalhamentos dos Empenhos, Liquidações
Pagamentos;
 Convênios e Repasses;
 Execução Extraorçamentária.
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Servidores por Unidade Orçamentária;
Totalização da Folha;
Cargos Ocupados e Salários;
Organograma.

O módulo de Aquisições e Contratações conta com as seguintes
funcionalidades:
 Licitações;
 Contratos;
 Atas de Registro de Preço.
O módulo de Gestão conta com as seguintes funcionalidades:
 Informações de Gestão;
 Responsabilidades;
 Contas Públicas.
3.5 PORTAL DA OUVIDORIA
Criado também durante o projeto de desenvolvimento do Portal da
Controladoria, o Portal da Ouvidoria veio não apenas para atender a
legislação vigente, mas também para ampliar o direito de acessos à
informação, sendo um espaço facilitador de diálogo entre o cidadão e a
Prefeitura de Piúma.
Os serviços disponibilizados no Portal da Ouvidoria ao cidadão são:
 Canal de Denúncia;
 Fale com a Ouvidoria;
 e-SIC - Acesso à Informação;
 Consultar Protocolo do chamado.
Além dos serviços oferecidos pelo Portal da Ouvidoria, foi também
desenvolvida uma ferramenta móbile para smartphone (aplicativo de
celular, disponível para os sistemas android e IOS), onde o cidadão pode,
em tempo real, encaminhar eletronicamente suas solicitações, denúncias,
e pedido de acesso à informação, bem como acompanhar seus chamados.

Por fim, além das ferramentas disponíveis o Portal da Ouvidoria conta com
aplicação web que demonstra, em tempo real, as estatísticas das
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Cabe destacar, que o procedimento da Ouvidoria é totalmente eletrônico
onde o cidadão, por meio do aplicativo Farol Piúma ou do acesso direto ao
site da Controladoria/Ouvidoria pode realizar seus chamados e
acompanhá-los sem a necessidade de deslocamento ao posto físico de
qualquer órgão da Administração. Não obstante a isto, a prefeitura ainda
disponibiliza o atendimento em local físico ao cidadão.
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demandas recebidas e seus resultados, bem como as médias diárias e
mensais de solicitações realizadas.
3.6 AUDITORIA
O PAAI-2015 foi elaborado com o objetivo da CGM promover, em caráter
preventivo, a verificação da correta utilização das Instruções Normativas,
identificando inconsistências, pontos críticos e suas causas, com vista a
propor metodologias e rotinas que permitam reduzir os pontos falhos.
Durante o período programado para a Auditoria, as atividades foram
prejudicadas devido ao surgimento de outras demandas prioritárias como
elaboração de novas Instruções Normativas Gerais, e auxílio na
elaboração de normativas sistêmicas. Outro fator que prejudicou a
auditoria foi o não envio da documentação solicitada no tempo aprazado,
e ainda, a redesignação do servidor para auxiliar em outras atividades de
controle, em especial, no monitoramento da implantação do Portal da
Transparência e Ouvidoria da Prefeitura.
Portanto, o PAAI-2015 foi paralisado na 4ª fase pela ausência do envio de
algumas informações no período do planejamento, o que levou a
suspensão da execução do PAAI, postergando sua avaliação para o
exercício de 2016, conforme correspondência interna deste Órgão de
Controle ao chefe do executivo.
3.7 INSPEÇÕES
Durante o exercício de 2015 a CGM agiu preventivamente, realizando a
inspeção para apurar eventuais irregularidades que poderiam ocasionar
prejuízos ao erário, dentre as demandas recebidas neste Órgão de
Controle destacamos:
1) Processo nº 1985/2015 - Inspeção no Trio – concluída a inspeção foi
requerida providências à Secretaria responsável, por meio de despacho
exarado no referido processo na data de 02 de Julho de 2015.
Conclusão: O processo não retornou a esta Controladoria para análise
conclusiva, pois que ainda encontra-se em tramite.

Uma das atribuições da Controladoria Geral do Município é orientar os
Tomadores de Contas nos processos de Tomada de Contas Especial
instaurados pelo chefe do Poder Executivo e, após o relatório emitido pela
Comissão de Tomada de Contas, cabe a CGM revisar e emitir Parecer
sobre o processo de Tomadas de Contas Especial instauradas, para envio
ao TCEES.
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3.8 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
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Em 2015, a Controladoria Geral emitiu 03 (três) Pareceres sobre as
Tomadas de Contas Especial, que foram atendidos pelo Chefe do
Executivo, vide quadro a seguir:
Tabela 03: Tomada de Contas Especial
Processo
Assunto
nº
7364/2015
Apuração de liquidação e pagamento de despesa
(Principal nº irregular no Convênio nº 05/2005, celebrado entre o
3239/2012) Município e a SEDETUR (atual SEDES)
Apurar irregularidades constantes no pagamento a
maior feito a fornecedor do município (Construtora e
0895/2014
Conservadora Monte Aghá Ltda ME), decorrente de
erro de planilha anexada ao Contrato Administrativo
nº 082/2012
6118/2018

Apurar os fatos relativos ao Convênio nº 005/2007,
celebrado entre o Município e o Grupo da Terceira
Idade Viver Feliz

Ato de
Instauração
Portaria nº
093/2012

Portaria nº
337/2014
Portaria nº
338/2014,
alterada pela
Portaria nº
350/2014

2) Processo nº 0895/2014: Tomada de Contas Especial instaurada pela
Portaria nº 337/2014, publicada em 23/10/2014, com a finalidade de
apurar irregularidades no pagamento a maior feito a fornecedor do
município (Construtora e Conservadora Monte Aghá Ltda ME), decorrente
de erro de planilha anexada ao Contrato Administrativo nº 082/2012, o
que ocasionou prejuízos aos cofres públicos.
Conclusão do Parecer: Existência de dano ao erário sendo expedida
recomendação para que a Administração tome as medidas administrativas
e judiciais para elisão do dano, devendo inclusive oportunizar o
contraditório e ampla defesa aos responsáveis indicados pela Comissão.
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1) Processo nº 7364/2015 (Processo Principal nº 3239/2012):
Tomada de Contas Especial instaurada através da Portaria nº 093/2012 e
que tem por finalidade a apuração de liquidação e pagamento de despesa
irregular no Convênio nº 05/2005, celebrado entre o Município e a
SEDETUR (atual SEDES).
Conclusão do Parecer: Existência do dano ao erário sendo expedida
diversas recomendações, tais como: diligência junto à Delegacia de Polícia
de Piúma, com a finalidade de verificar o andamento da investigação
noticiada no Boletim Unificado nº 22821602, de 04/11/2014, quanto ao
desaparecimento
de
processos
administrativos
do
arquivo
da
Administração; abertura de processo administrativo de conhecimento para
ressarcimento ao erário, oportunizando os responsáveis o contraditório;
sendo o caso de não ressarcimento administrativo voluntário do dano, que
concluído os procedimentos, sejam os autos encaminhados à PROJUR para
o ajuizamento da(s) ação(ões) jurídica(s) cabível(eis).
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3) Processo nº 6118/2018: Tomada de Contas Especial, instaurada
através da Portaria nº 338/2014, de 23 de outubro de 2014, alterada pela
Portaria nº 350/2014, de 07 de novembro de 2014, com a finalidade de
apurar os fatos relativos ao Convênio nº 005/2007, celebrado entre o
Município e o Grupo da Terceira Idade Viver Feliz.
Conclusão do Parecer: Verificamos que os Tomadores de Contas não
instruíram os autos com toda documentação elencada no Anexo Único da
IN TC nº 032/2014, inclusive que os mesmos não concluíram a Tomada de
Contas nos prazos fixados, descumprindo, pois, a normativos
regulamentares da Corte de Contas Estadual no art. 14 e 15 da IN TC nº
032/2014, portanto restando incompleta a Tomada de Contas. Todavia, no
relatório da Comissão, os mesmos rejeitaram as justificativas da
Instituição responsável, pugnando como irregular as contas prestadas,
razão pelo qual recomendamos que fossem tomadas as medidas para
ressarcimento ao erário quanto ao valor repassado, devidamente
atualizado, inclusive que fosse apurada a responsabilidade dos Secretários
Municipais, que autorizaram ou procederam com os repasses vencidos.
Ressaltamos ainda que esta CGM recomendou abertura de Tomada de
Contas Especial no Proc. Adm. n º 1.699/2015 com o objetivo verificar
irregularidades ocorridas durante a execução do contrato de fornecimento
de plantas ornamentais, instaurada pelo Chefe do Executivo, através da
Portaria nº 05/2016, de 11 de janeiro de 2016.
3.9 ANÁLISE PROCESSUAIS MOTIVADAS
Consideram-se análises motivadas àquelas advindas da autoridade
superior requerendo análise quanto a determinado fato ou ato, ou aquelas
advindas de agentes públicos ou terceiros sobre determinado fato ou ato
que entendem prejudiciais à Administração, podendo ainda, serem
originados dos agentes fiscalizadores como os vereadores da
municipalidade.

Processo Administrativo: 7090/2015 – Trata de encaminhamento do
Presidente da Câmara de Vereadores de Piúma, de cópia de
Representação protocolada no Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES e no Ministério Público Estadual – MPES, versando sobre
suposta irregularidades no Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 017/2015 da Prefeitura Municipal de Piúma, que tem por objeto
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Neste aspecto destacamos os processos de maior relevância analisados
por este Órgão de Controle Interno que objetivava verificação dos
apontamentos
ensejadores
de
supostas
irregularidades
ou
impropriedades.
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“Contratação de empresa devidamente legalizada para Exploração e venda
de Saibro Branco – Sec. Munic. de Obras e Serviços”.
Conclusão: Na conclusão esta Controladoria Geral recomendou, dentre
outras providências, a anulação do certame, no que foi anulado o
certame.
Processo Administrativo: 8891/2015 – Trata de Comunicação feita a
esta Controladoria Geral do Município pelos Vereadores Mario Henrique
Dantas, Jorge Miguel Feres, Isaías Dantas, e Joel Alves Rosa, informando
supostas irregularidades no Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 019/2015 da Prefeitura Municipal de Piúma, processo
administrativo de número 1116/2015, requerendo, ao final, a anulação do
procedimento licitatório.
Conclusão: Na conclusão esta Controladoria Geral recomendou, o
indeferimento do pedido de anulação do certame, pela inexistência de
fundamento legal e pela inexistência de indicativo claro do suposto
direcionamento, entre outras recomendações.
Processo Administrativo: 11.042/2014 – Trata-se de análise da
Defesa Administrativa da empresa P. S. Amorim Construtora Ltda ME,
proveniente da Notificação exarada pela Administração Municipal
concernente ao procedimento instaurado pelo TCU (034.285/2014-8),
ante aos fortes indícios de fraude à licitação, decorrente do processo
administrativo de número 7778/2014 – Concorrência Pública 006/2014.
Conclusão: Na conclusão esta Controladoria Geral recomendou, a
revogação do certame dentre outras recomendações, no que foi revogado.
3.10 ANÁLISE DOS PARECERES DE ALERTA COM BASE NO RREO
Constam nesta Controladoria Geral, os processos Administrativos de
número 6655/15, 8625/15 e 10472/15, respectivamente correspondente
ao 2º Bimestre, 3º Bimestre e 4º Bimestre do ano de 2015, sob número
de processo TCE-ES, respectivamente, 6784/15, 9183/15 e 12563/15.

Quanto a PCA/2013, cujo parecer prévio consignou por aprovada a
Prestação de Contas de 2013, foram feitos alguns apontamentos que
foram respondidos no tempo aprazado tendo como resultado emissão de
parecer prévio pela Aprovação das Contas de 2013.
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Além dos pareceres de alerta sobre o RREO, foi expedido um parecer de
alerta sobre o gasto com pessoal, que será analisado juntamente com o
tópico específico neste relatório.
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a) Parecer de Alerta – 2º Bimestre 2015
Consta parecer de alerta indicando que o município não alcançou as
metas previstas na LDO. “Resultado Nominal = Meta-> -245.441,33
Realizado-> 1.475.458,04”.
Providências: O gestor enviou à câmara municipal mensagem com
Projeto de Lei, adequando as metas previstas na LDO para o ano de 2015,
o que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito sancionou a Lei número
2.119/15 de 22 de Dezembro de 2015.
b) Parecer de Alerta – 3º Bimestre 2015
Consta parecer de alerta indicando que o município não alcançou as
metas previstas na LDO. “Meta Bimestral de Arrecadação = Meta->
34.982.500,00 Realizado-> 34.051.978,49 / Resultado Nominal = Meta->
-368.162,00 Realizado-> 2.571.519,67”.
Providências: O gestor enviou à câmara municipal mensagem com
Projeto de Lei, adequando as metas previstas na LDO para o ano de 2015,
o que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito sancionou a Lei número
2.119/15 de 22 de Dezembro de 2015.
c) Parecer de Alerta – 4º Bimestre 2015
Consta parecer de alerta indicando que o município não alcançou as
metas previstas na LDO. “Meta Bimestral de Arrecadação = Meta->
46.643.333,33 Realizado-> 44.464.206,48”.
Providências: O gestor enviou à câmara municipal mensagem com
Projeto de Lei, adequando as metas previstas na LDO para o ano de 2015,
o que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito sancionou a Lei número
2.119/15 de 22 de Dezembro de 2015.
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d) Parecer Prévio da Prestação de Contas de 2013
Inicialmente a Corte de Contas, por meio da área técnica, indicou quatro
pontos a serem justificados pelo município, sendo que a resposta
aconteceu por meio da resposta protocolada na data de 05/08/2015, sob
número 60181/2015, aceitas as justificativas, houve emissão do Parecer
Prévio pela Aprovação da prestação de contas, sem recomendações.
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4
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.004/2014,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88, compreendendo
as metas e prioridades do município de Piúma, para o exercício de 2015,
dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, definindo os
programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras
diretrizes e os riscos e metas fiscais a serem observados na execução
orçamentária daquele exercício.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Piúma – Lei
Municipal nº 2.026/2014 – estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício de 2015 em R$ 69.965.000,00 (sessenta e nove milhões e
novecentos e sessenta e cinco mil reais), admitindo-se a abertura de
créditos adicionais suplementares limitados a 50% (cinquenta pontos
percentuais) do valor total do orçamento, conforme artigo 6º, o que
equivale a R$ 34.982.500,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e
oitenta e dois mil, e quinhentos reais).
Tabela 04: Lei Orçamentária Anual 2026/2014
Unidade gestora
PREFEITURA
FUNDO SAÚDE
CÂMARA
Totais

Orçado
51.589.149,40
15.873.500,00
2.502.350,60
69.965.000,00

Em R$ 1,00
%
73,73%
22,69%
3,58%
100,0%
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Ainda no exercício fiscal de 2015 foi aprovado, através da Lei Municipal nº
2.038/2015, abertura de crédito especial para o Poder Legislativo no valor
de R$ 235.694,66 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e sessenta e seis centavos), objetivando a Amortização de
Parcelas Vincendas Relativa a Compra do Prédio da Sede Própria da
Câmara, decorrentes do “Superávit Financeiro” do exercício 2014.
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5
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 RECEITAS
No que tange às Receitas, verifica-se que houve uma previsão de R$
69.965.000,00 (sessenta e nove milhões e novecentos e sessenta e
cinco mil reais), e uma arrecadação de R$ 66.619.392,36 (sessenta e
seis milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e noventa e dois reais,
e trinta e seis centavos), equivalendo a 95,22% (noventa e cinco vírgula
vinte e dois pontos percentuais) da receita prevista.
Constata-se, portanto, um déficit orçamentário correspondente a R$
3.345.607,64 (três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos
e sete reais e sessenta e quatro centavos), equivalendo-se 4,78%
(quatro vírgula setenta e oito pontos percentuais), tabela 05.
Tabela 05: Execução orçamentária da receita
Unidade gestora
Orçada
Receita Orçada
69.965.000,00
Receita Arrecadada
66.619.392,36
Saldo da Execução da Receita
(-) 3.345.607,64
Fonte: Balanço Orçamentário - PCA/2015.

Em R$ 1,00
%
100,0%
95,22%
4,78%

A análise simples das tabelas 06 e 07 abaixo demonstram que houve
algum fator extraordinário em 2014 que elevou a arrecadação em 32,61%
(trinta e dois vírgula sessenta e um pontos percentuais) o que não
justificaria um aumento real na previsão orçamentária para 2015 em
relação a 2014 de 24,94% (vinte e quatro vírgula noventa e quatro
pontos percentuais), especialmente porque os índices econômicos não
chegaram nem próximos a este patamar, como por exemplo, o IPCA/IBGE
que em 2014 acumulou variação de 6,40% (seis vírgula quarenta pontos
percentuais), logo, conclui-se que a previsão orçamentária deve
considerar preponderantemente os índices econômicos oficiais e ainda, as
previsões do mercado financeiro para o ano seguinte e as informações
econômicas financeiras do Estado e da União.
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Analisando que em 2014 houve um superávit orçamentário equivalente a
R$ 18.259.326,36 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil,
trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e que neste
exercício sob análise houve um déficit orçamentário de R$ 3.345.607,64
(três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e
sessenta e quatro centavos).
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Tabela 06: Previsão Orçamentária 2012 a 2015
Exercício
Receita Prevista
Variação em R$
2012
49.981.755,12
2013
52.598.778,90
2.617.023,00
2014
56.000.000,00
3.401.221,10
2015
69.965.000,00
13.965.000,00
Tabela 07: Execução Orçamentária 2012 a 2015
Exercício
Receita
Receita
Prevista
Arrecadada
2012
49.981.755,12
54.915.816,74
2013
52.598.778,90
57.063.112,07
2014
56.000.000,00
74.259.326,36
2015
69.965.000,00
66.619.392,36

Variação em
R$
4.934.061,62
4.464.333,17
18.259.326,36
-3.345.607,64

Variação %
5,24%
6,46%
24,94%

Variação em
%
9,87%
8,49%
32,61%
-4,78%

5.2 DESPESAS
A execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas
unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal do município de Piúma,
apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$
79.058.279,81 (setenta e nove milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e
setenta e nove reais e oitenta e um centavos), cujo resultado representa
um acréscimo de 13% (treze pontos percentuais) em relação às despesas
autorizadas, conforme evidenciamos na tabela a seguir:

Em análise às informações contidas na tabela acima, as despesas do
exercício sob ótica foram 13,52% (treze vírgula cinquenta e dois pontos
percentuais) acima do previsto. Registra-se que o Resto a Pagar Não
Processado, do exercício de 2014 foi na ordem de R$ 13.527.899,92
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Tabela 08: Execução orçamentária da despesa
Em R$ 1,00
Unidades Gestoras
Autorização
Execução
%
PREFEITURA MUNICIPAL
67.462.649,40 76.580.969,97
-13,52%
CAMARA MUNICIPAL
2.502.350,60
2.477.309,84
98,99%
Totais
69.965.000,00 79.058.279,81
13%
Fonte: Balancete da Despesa - PCA/2015.
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(treze milhões, quinhentos e vinte e sete mil e oitocentos e noventa e
nove reais e noventa e dois centavos) e o Resto a Pagar Processado
somou R$ 1.035.300,38 (hum milhão, trinta e cinco mil e trezentos reais
e trinta e oito centavos). Desta feita, o valor da despesa para 2015
(Prevista + Realizada[Restos a pagar]) totalizou R$ 84.528.200,30
(oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil e duzentos reais e
trinta centavos).
Com a efetivação de R$ 79.058.279,81 (setenta e nove milhões,
cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um
centavos) na despesa e considerando o total autorizado (Prevista +
Realizada[Restos a pagar]) R$ 84.528.200,30 (oitenta e quatro milhões,
quinhentos e vinte e oito mil e duzentos reais e trinta centavos), restou
um saldo não executado de R$ 5.469.920,49 (cinco milhões,
quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e vinte reais e quarenta
e nove centavos).
Tabela 09: Execução orçamentária da despesa
Legendas:
Unidades Gestoras
Despesa Orçada Autorizada
Resto a Pagar Processado - 2014

Em R$ 1,00
A
Despesa
Autorizada
69.965.000,00

B
Despesa
Executada
79.058.279,81

C

1.035.300,38

Resto a Pagar Não Processado - 2014
Total da Despesa Orçada e Restos a Pagar

13.527.899,92
84.528.200,30

79.058.279,81

Restos a Pagar Processado - 2015

2.770.630,93

Restos a Pagar Não Processado - 2015

9.403.426,85

Total do Restos a Pagar - 2015

12.174.057,78

Saldo Despesa Autorizada(-) Executada (A - B)

5.469.920,49

Segundo o Balanço Orçamentário os valores das despesas empenhadas,
liquidadas e pagas comportaram-se da seguinte forma:
Tabela 10: Histórico Despesas
HISTÓRICO

VALOR 1

DESPESA AUTORIZADA

80.350.552,69

A

Despesa Empenhada

79.058.279,81

B

Despesa Liquidada

69.654.852,96

Despesa Paga

66.884.222,03

C

VALOR 2

E=A-B

Resto a pagar Não processado

9.403.426,85

F=B-C

Resto a pagar processado

2.770.630,93

G=E+F

VALOR 3

Total Resto a pagar

12.174.057,78

Saldo Execução Orçamentária
Despesa
Fonte: Balanço Orçamentário

1.292.272,88

H=X-A
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LEGEND
A
X
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Analisando o quadro acima temos um saldo orçamentário positivo em
razão de que houve um Superávit no exercício anterior, a contrário senso
os resultados das despesas importam em preocupação quanto aos gastos
ocorridos sem o devido planejamento orçamentário, ainda mais que o
resultado da receita foi um déficit de mais de três milhões e o percentual
de aumento da despesa foi de 6% (seis por cento), porém, coberto pela
disponibilidade de caixa referente a economia de anos anteriores.

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar – Piúma-ES – CEP. 29.285-000
E-mail: controladoria@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5076 – Site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

6
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Destaca-se que o saldo financeiro consolidado apresenta-se no montante
de R$ 17.515.900,59 (dezessete milhões, quinhentos e quinze mil e
novecentos reais e cinquenta e nove centavos), conforme Termo de
Verificação das Disponibilidades Financeiras entregue para análise pelo
Setor de Contabilidade, o que traz a necessária análise do Total do Resto
a Pagar e do Superávit Financeiro, que conforme indicação do
Demonstrativo do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial foi
de R$ 3.484.027,16 (Três milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e
vinte e sete reais e dezesseis centavos).
Considerando que o Resto a Pagar totalizou R$ 12.174.057,78 (doze
milhões, cento e setenta e quatro mil e cinquenta e sete reais e setenta e
oito centavos), temos que o saldo financeiro existente e indicado no
Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras sustenta a soma do
Superávit mais o total do Resto a Pagar.
Em R$ 1,00
30.223.069,01
66.619.392,36
15.570.650,29
20.822.068,28
(79.058.279,81)
(15.570.650,29)
(21.104.106,87)
17.502.142,97
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Tabela 11: Síntese do Balanço Financeiro
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte
Fonte: Balanço Financeiro - PCA/2015.
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7
GESTÃO FISCAL
7.1. ABERTURA
A Constituição Federal prevê, em seu art. 212 [...] os Municípios vinte e

cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e
desenvolvimento do ensino. Com isso afirma o dever do gestor do
Município aplicar, anualmente, nunca menos o percentual da receita, na
manutenção e desenvolvimento do ensino educacional nos sentidos
prioritários de atuação.
CFB/88 - Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo,
receita do governo que a transferir.

O ensino básico municipal corresponde a Educação Infantil e
Fundamental. O FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação) que é um fundo de
natureza, formado por recursos da arrecadação de impostos dos
Municípios, Governo Estadual e Federal destinado ao financiamento da
educação básica, em qualquer setor que o ensino é oferecido, na rede
pública.

Lei 11.494, de 20 de Junho de 2007 - Art. 21. Os recursos
dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação
da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem
creditados, em ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública,
conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. § 1o Os recursos poderão ser aplicados
pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da
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O município deve utilizar recursos do FUNDEB para o ensino infantil e
fundamental, destinando sessenta por cento na remuneração dos
profissionais, professores, docentes e os restantes em outras despesas
para melhoria e manutenção da Educação básica Municipal. Despesas
decorrentes das aplicações para Manutenção e Desenvolvimento
Educacional e FUNDEB, está amparado por Lei de Diretrizes – LDB.
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educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação
prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211
da Constituição Federal. § 2o Até 5% (cinco por cento) dos
recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à
complementação da União recebidos nos termos do § 1 o do
art. 6o desta Lei, poderão ser utilizados no 1 o (primeiro)
trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante
abertura de crédito adicional. Art. 22. Pelo menos 60%
(sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos
serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício na rede pública.

Segundo a Lei Federal 141/2012 a aplicação dos recursos na saúde será
de quinze por cento dos impostos arrecadados pelo município, deve ser
destinado às ações e serviços de Saúde pública. Vale ressaltar que pode
ser além do mínimo, porém nunca inferior ao percentual mínimo.
Atendendo o que dispõem as Diretrizes da Resolução do CNS (Conselho
Nacional de Saúde).
Todo o orçamento destinado ao Fundo Municipal de Saúde deve constar
no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA), como unidade orçamentária especifica aos
programas vinculados às ações e serviços de saúde. O Fundo Municipal de
saúde deve ter conta própria e todos os recursos próprios do município
destinado ao FMS (Fundo Municipal de Saúde) deve ser repassado pela
tesouraria municipal, porquanto a despesa só se materializa quando o
Fundo, de fato, realiza suas despesas.
Lei Complementar 141, de 13 de Janeiro de 2012 - Art. 7o
Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze
por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea
“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da
Constituição Federal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000), ainda, estabelece
limites para a despesa com pessoal, conforme disciplina, em seus artigos
18 a 23, criando obrigações de atos administrativos para os gestores à
medida que tais limites se excedam, sendo assim, a análise dessas
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Com base nos relatórios demonstrativos das receitas e despesas com
ações de Manutenção Desenvolvimento do Ensino – MDE e Demonstrativo
das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, onde
observamos que houveram os repasses conforme exigível na
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRASIL – 1988 e previsto
na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de
04/05/2000).
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LC 101, de 04 de Maio de 2000 - Art. 19. Para os fins do
disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa
total com pessoal, em cada período de apuração e em cada
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União:
50% (cinqüenta por cento); II - Estados: 60% (sessenta por
cento); III - Municípios: 60% (sessenta por cento). Art. 20. A
repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder
os seguintes percentuais: [...] III - na esfera municipal: a)
6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver; b) 54% (cinqüenta e
quatro por cento) para o Executivo. Art. 22. A verificação do
cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será
realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se
a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco
por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido
no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou
de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II - criação
de cargo, emprego ou função; III - alteração de estrutura de
carreira que implique aumento de despesa; IV - provimento
de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança; V - contratação de hora extra,
salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias. Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do
Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da
Constituição. § 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela
extinção de cargos e funções quanto pela redução dos
valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5). § 2o É
facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN
2.238-5). § 3o Não alcançada a redução no prazo
estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não
poderá: I - receber transferências voluntárias; II - obter
garantia, direta ou indireta, de outro ente; III - contratar
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à
redução das despesas com pessoal. § 4o As restrições do §
3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal
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limitações é mais que necessária, é obrigação dos entes fiscalizadores da
gestão pública.
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exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do
mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

Além da análise dos índices das aplicações legais na saúde, educação e
em pessoal, outros pontos sofrerão exame, eis que a Gestão Fiscal versa
também sobre quesitos importantes quais sejam, a Divida Consolidada do
Município e a Transferência do duodécimo ao Poder Legislativo.
7.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
A Emenda Constitucional 29/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156,
160, 167 e 198 da Constituição Federal, e acrescentou artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde,
estabeleceu, dentre outras condições, a obrigatoriedade de aplicação
mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos
e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que a Lei Complementar
estabelecerá os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela união, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
E ainda, definirá os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a
progressiva redução das disparidades regionais; As normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal; e As normas de cálculo do
montante a ser aplicado pela União.
Obedecendo ao dispositivo constitucional, em 13 de janeiro de 2012 foi
editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da
Constituição Federal, estabelecendo o que dantes enumerado.

Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município de Piúma, no exercício de 2015, aplicou 25,87%
(vinte e cinco vírgula oitenta e sete pontos percentuais) da receita
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Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo
artigo 7º, que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento)
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de
que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art.
159, todos da Constituição Federal.
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resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha
de apuração e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 12: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
10.284.468,87
Receitas provenientes de transferências
26.177.748,87
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde
36.462.217,74
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
9.431.983,41
% de aplicação
25,87%
Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde PCA/2015.

7.3 AVALIAÇÃO DO
MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER

EMITIDO

PELO

CONSELHO

A Lei Complementar 141/2012, que, conforme dissemos anteriormente,
regulamentou o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, atribuiu aos
Conselhos de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o
relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira
no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão
da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na
qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas,
encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da
Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias. (LC 141/2012, art. 41).

Observamos que a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Francini
Marques de Castro Zuqui, através do Ofício nº 79/GAB/SEMSA, de
16/03/2016, solicitou ao Conselho Municipal de Saúde - CONSAU, através
de seu Presidente, o Sr. José Carlos Machado Araújo, manifestação quanto
a Prestação de Contas Quadrimestrais de 2015, já enviadas ao CONSAU.
Todavia, até o fechamento deste relatório da UCCI, não nos foi
encaminhado o Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as
prestações de contas do exercício de 2015, o que inviabiliza nossa análise.
7.4 APLICAÇÃO DE RECURSOS
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

NA

MANUTENÇÃO

E

NO
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A Instrução Normativa TC 34/2015, ao dispor sobre o rol de documentos
que os Chefes do Poder Executivo Municipal devem encaminhar ao
Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou, em
seu Anexo I, item 21, a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho
de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em
ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei
Complementar Federal nº 141/2012.
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A análise proveu-se com base na documentação que integra a prestação
de contas anual, que o município de Piúma, no exercício de 2015, aplicou
30,97% (trinta vírgula noventa e sete pontos percentuais) da receita
resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, resumidamente
demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 13: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
10.284.468,87
Receitas provenientes de transferências
26.177.748,87
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
36.462.217,74
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
11.290.541,28
% de aplicação
30,97%
Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino –
MDE - PCA/2015.

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do
magistério da educação básica em efetivo exercício, constatamos, com
base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o
município destinou 86,22% (oitenta e seis virgula vinte e dois pontos
percentuais) das receitas provenientes do FUNDEB, respeitando os limites
legais, conforme demonstrado no, e apresentado resumidamente na
tabela a seguir:
Tabela 14: Destinação de recursos do FUNDEB profissionais Magistério
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Pagamento de profissionais do magistério – educação básica
Pagamento de profissionais do magistério – ensino fundamental
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério
% de aplicação
Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento
MDE - PCA/2015.

Em R$ 1,00
Valor
11.044.824,13
1.999.905,40
7.523.155,92
9.523.061,32
86,22%
do Ensino –

Registra-se, portanto, o cumprimento dos dispositivos legais que norteiam
a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

A Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, ao dispor sobre o acompanhamento, controle social,
comprovação e fiscalização dos recursos do FUNDEB (distribuídos,
transferidos e aplicados pelos entes da federação), atribuiu aos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a competência
fiscalizatória sobre esses recursos.
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7.5 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
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Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB que integra a prestação de contas anual do
município de Piúma, emitido sobre a prestação de contas relativa ao
exercício de 2015, e constatamos que foi emitido parecer favorável à
aprovação das aplicações dos recursos vinculados ao FUNDEB.
7.6 DESPESAS COM PESSOAL
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao estabelecer
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas
com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos
gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.4

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à
Receita Corrente Líquida – RCL, que por sua vez, segundo definição da
Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias,
industriais,
de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes do ente
da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.

Apuramos a RCL do município de Piúma, no exercício de 2015, que,
conforme deste relatório totalizou R$ 66.619.392,36 (sessenta e seis
milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e noventa e dois reais e
trinta e seis centavos).

4

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos
Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012.
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Constatamos, com base na documentação que integra a prestação de
contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo
atingiram 53,33% (cinquenta e três virgula trinta e três percentuais) da
receita corrente líquida, conforme demonstrado no e sintetizado na tabela
a seguir:
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Tabela 15: Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal - DTP
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - PCA/2015.

Em R$ 1,00
Valor
66.619.392,36
35.528.611,05
53,33%

A demonstração acima implica aplicação de medidas corretivas em face
da extrapolação do índice insculpido na LRF, na forma determinada no
próprio instituto legal.
Insta ressaltar que, conforme demonstrado na tabela 15, o gestor
recebeu parecer de alerta sobre o gasto com pessoal do Poder Executivo
do município de Piúma, eis que ultrapassou o limite prudencial previsto
no parágrafo único do art. 22 da LRF, conforme citação/TCE-ES sob
número 2679/15 e Processo TCE-ES 9172/15. Tal alerta se deu em razão
do limite com gasto de pessoal chegar ao patamar de 49,87%, no
primeiro semestre de 2015, o que não ensejou medidas administrativas
haja vista que esse limite serve apenas para que o gestor se atente à
aproximação do limite prudencial5, vejamos a tabela abaixo:
Tabela 16: Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal - DTP
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL
Fonte: Processo TCE-ES 9172/15 – ITI 1713/2015.

Em R$ 1,00
Valor
72.197.485,04
36.003.782,63
49,87%

Quanto ao Legislativo, à despesa com pessoal não extrapolou os limites
instituídos na legislação como se nota no quadro a seguir:
Tabela 17: Despesas com pessoal – Poder Legislativo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Legislativo - PCA/2015.

Em R$ 1,00
Valor
66.619.392,36
1.723.340,91
2,59 %

No que se referem às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder
Executivo com o Poder Legislativo, constatamos que essas despesas

LC 101/00 - Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a: [...] § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos
referidos no art. 20 quando constatarem: I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II
do art. 4o e no art. 9o; II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento)
do limite.
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atingiram 55,92% (cinquenta e cinco vírgula noventa e dois pontos
percentuais) em relação à receita corrente líquida, conforme
demonstrado no deste relatório e evidenciado resumidamente na tabela a
seguir:
Tabela 18: Despesas com pessoal consolidada
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Legislativo/Executivo - PCA/2015.

Em R$ 1,00
Valor
66.619.392,36
37.251.951,96
55,92%

Conclui-se, portanto, que o índice consolidado está próximo de limite
máximo permitido para a despesa com pessoal, em razão do índice
alcançado pelo executivo o que denota mister conjunto de medidas
saneadores a serem pontuadas nas proposições.
7.7 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do Título III,
que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo,
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas
totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de
pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas,
apuramos os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder
Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício de 2015,
conforme demonstramos sinteticamente na tabela a seguir:
Em R$ 1,00
Valor
36.796.160,17
7,00%
2.575.731,21
2.502.350,60

Tem-se por atendidos os preceitos legais enumerados no início deste
tópico acarretando conclusão como adequado o procedimento,
Excetuando-se a verificação da base de cálculo que não foi objeto de
análise (Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88).
7.8 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
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Tabela 19: Transferências para o Poder Legislativo
Descrição
Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor transferido (Orçam.Poder Leg.–Lei Mun.nº 2.026/14/LOA)
Fonte: Planilha Contábil Setor Contabilidade
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De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução
40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para
fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras,
apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da administração
indireta), assumidas: a) pela realização de operações de crédito com a
emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de
crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou
tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; c) com
os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não
pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido
incluídos; e, d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior
a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da
dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros
(disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52 da CF/88), o
Senado Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado em seu artigo
3º que ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do
encerramento do ano de publicação daquela resolução, a dívida
consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder, respectivamente, 2 e 1,2 vezes a receita corrente líquida
do ente da federação.
Disciplinou ainda, no artigo 4º, quais as condições a serem adotadas no
período compreendido entre a publicação da Resolução e o prazo limite
de 15 anos para o enquadramento da dívida dentro do valor
estabelecido.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de
contas anual do município de Piúma, ao final do exercício de 2015 a
dívida consolidada líquida do município representou 1,13% (um vírgula
treze pontos percentuais) da receita corrente líquida, conforme
demonstramos na tabela a seguir:
Em R$ 1,00
Valor
754.195,95
14.761.996,63
14.007.800,68
66.619.392,36
1,13%
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Tabela 20: Dívida Consolidada Líquida
Descrição
ORÇAMENTO FISCAL
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida – RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL
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Fonte: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - PCA/2015.

Consoante quadro acima verifica-se o cumprimento do disposto na
Resolução 40/2001 do Senado Federal, estando o procedimento
administrativo caracterizado como adequado.
7.9 DAÇÃO EM PAGAMENTO
A dação em pagamento está previsto no artigo 356 do Código Civil de
2002 e é uma forma de quitação de obrigação entre as partes de um
contrato. Neste caso a obrigação pode ser extinta com o consentimento
do credor em receber objeto diverso que foi convencionado em contrato.
Os seus principais elementos são; a existência da divindade, a
concordância do credor e a diversidade do objeto. A sua finalidade é
buscar a extinção da divida sem criar novos débitos entre credor e
devedor.
Segundo Silvio de Salvo Venosa6, Dação em pagamento (datio in
solutum ou pro soluto) vem a ser um acordo liberatário, feito entre o
credor e o devedor, em que o credor consente na entrega de coisa
diversa da avençada (CC, art. 356). (Maria Helena Diniz, 2007, v.2,277).
Na dação em pagamento tem-se uma alteração contratual, onde uma
obrigação é substituída por outra, sendo um bem móvel ou imóvel ou
uma obrigação de fazer, permanecendo sempre a obrigação de quitar o
debito.
Para que ocorra a alteração contratual o credor tem que consentir e
concretizar a aceitação. Para se ter a dação há a necessidade de
aquisciência do credor em receber a coisa diversa da devida, a
inviabilidade da prestação e mesmo que o bem oferecido pelo devedor
seja de valor superior ao devido, o credor não é obrigado a aceitá-lo em
substituição da prestação devida contratada.

6

http://www.webartigos.com/artigos/posicionamento-doutrinario-da-dacao-empagamento/28659/#ixzz44RS2etvD
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Havendo a recusa do credor inviável se torna a dação. Tem como
requisitos a existência de uma dívida e o pagamento da mesma pela
entrega, por parte do devedor ao credor, de uma coisa diferente da
prometida e aquiescência do credor em receber coisa diversa da devida.
Matéria esta elencada nos artigos 356 a 359 do Novo Código Civil
Brasileiro, sendo que sua essência é a entrega de uma coisa diversa em
pagamento, substituindo a qual se obrigara originalmente, pode ter por
objeto prestação de qualquer natureza, desde que não seja dinheiro de
contado. Isto é assim porque se for dinheiro a coisa dada em
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pagamento, ou se, não sendo dinheiro, objeto que possa fixar preço, a
dação em pagamento será uma compra e venda.
Segundo Venosa na dação em pagamento o credor pode ou não aceitar a
substituição do objeto da prestação para que se resolva a obrigação,
mesmo sendo este objeto mais valioso. O art. 356, CC, diz que havendo
consentimento do credor a obrigação pode ser substituída por outra
prestação.
Diante do exposto, resta claro que a Dação em pagamento é um ato de
gestão cabendo exclusivamente ao prefeito, como responsável pela
Administração da Municipalidade, respondendo ativa e passivamente,
praticar os atos inerentes a completitude do desejo da Administração, o
que no caso reporta ao recebimento de bem imóvel em substituição á
dívida tributária.
Não obstante a tais atribuições inerentes e exclusivamente serem do
gestor municipal, cabe análise ao fato concreto que trouxe ao município
uma centena de lotes em substituição a uma dívida tributária.
Ocorre que, ante aos inúmeros bens imóveis recebidos pela
municipalidade, ao longo de vários anos, em substituição a dívida
tributária, há de se revelar anteriormente, em forma de legislação, todos
os quesitos e requisitos para tais fins, evitando-se negócios do tipo sem
maiores fundamentos.
Destacamos que a avaliação é genérica não se reportando ao fato
concreto demonstrado nos documentos que compõe a PCA/2015, haja
vista que não há informação de vício formal ou material no procedimento
administrativo que gerou a Dação em pagamento, sendo assim, a
proposição girará em forma de recomendação para futuros
procedimentos, já que no ato administrativo praticado em 2015 o valor
da Dação correspondeu a 2,38% sobre o valor do orçamento.
7.10 DÍVIDA ATIVA

Insta destacar, que os procedimentos entre o Setor de Tributação e a
Procuradoria Geral necessitam ser normatizados, haja vista que os atos
atuais se formam por “ato costumeiro”, apesar dos valores e dos
lançamentos estarem comprovadamente dispostos nas peças contábeis
apresentadas e apesar das formalidades presente, como emails e
protocolos de recebimentos de informações.
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Inicialmente disponibilizamos a tabela a seguir para melhor
entendimento da proposição a ser feita, concomitantemente com o
gráfico demonstrativo do saldo crescente e do valor do recebimento.
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Tabela 21: Divida Ativa
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR

2013

2014

2015

8.884.933,17

9.391.978,79

7.311.464,18

659.701,48

1.921.843,84

2.700.665,82

1.330.440,63

1.821.879,65

501.761,77

2.497.187,73

1.425.916,28

5.305.367,93

237.292,60

14.835.987,42

7.311.464,18

24.250.391,94

Baixas no exercício
Recebimento
Cancelamento
Parcelamento
Inscrições no Exercício
Novas Dívidas
juros/atualização
SALDO PRÓXIMO EXERCÍCIO

9.391.978,79

Fonte: Demonstrativo da Dívida Ativa tributária e não tributária

Frisa-se, portanto, a necessidade clara de ações mais contundentes,
pelos Setores responsáveis da Administração, quanto ao recebimento dos
créditos municipais. Não só isto, deve a Administração promover ações
para criar mecanismos mais eficientes de recebimento, como por
exemplo, convênio com os órgãos de restrição ao crédito como SPC,
SERASA e Cartório de Registros, para registrar o nome do contribuinte
devedor (vencidos os prazos administrativos) nesses órgãos.
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Devido a morosidade do processo judicial, além da medida sugerida
acima, há espaço ainda para medidas administrativas como a emissão de
cobrança automática, por meio eletrônico e convênio com os Correios.
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8
CONCLUSÃO
8.1 PARECER CONCLUSIVO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Senhor Samuel
Zuqui, chefe do Poder Executivo Municipal, em exame delimitado pela IN34/2015 do TCE-ES, ante as atribuições e competências exaradas nos
diversos diplomas já citados neste Relatório.
Respeitados esses pontos norteadores as análises das peças entregues
seguiram no sentido de buscar os resultados com foco na eficiência e na
eficácia dos pontos visados, excetos aqueles cujo identificador numeral foi
suficiente pra detectar o cumprimento ou não dos dispositivos exigíveis.
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a
responsabilidade do Sr. Samuel Zuqui, relativa ao exercício de 2015, com
objetivo de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes
orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres do Estado e dos Municípios;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Uma das principais funções da LDO é estabelecer parâmetros necessários
à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro
do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no PPA.
Neste contexto, em vista da execução deficitária do ano de 2015, foi
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Quanto a execução orçamentária, é destaque que as ações de governo,
ainda que se atenda o dispositivo legal, como por exemplo, a LOA, é mais
que necessário que tais lançamentos provisionados atendam as
expectativas sob a ótica do Planejamento, ainda que se adeque durante a
própria execução, não só isto, como visto neste Relatório, houve um
déficit orçamentário, o que reporta análise mais detalhada quando da
elaboração de nova Peça Orçamentária.
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necessário adequação à Lei para que as metas pudessem serem atingidas,
o que regra um posicionamento mais conservador para a elaboração da
LOA.
Noutro ponto, nossa legislação prevê a elaboração de uma Lei
Orçamentária com muita antecedência, tanto assim que quando a mesma
entra em vigor já se passaram meses de sua elaboração, o que deixa de
ser contemplado no próprio Orçamento o Resultado do Exercício anterior à
LOA aprovada.
O déficit de 4,78% na Realização das Receitas em 2015 é altamente
comprometedor, pois que, neste exercício, excepcionalmente, havia um
valor considerável relativo ao superávit, o que não acontecerá no de
2016, portanto, deve-se tomar todos os cuidados na elaboração da Peça
Orçamentária.
O valor que extrapolou àquele autorizado mediante Lei, demonstra que
houve despesa além daquelas Planejadas, ou seja, estava o Orçamento
aquém das necessidades ou as Despesas foi além das Planejadas, o que
necessita ser levado em consideração para que os riscos orçamentários
diminuam especialmente neste momento político econômico em que o
país está atravessando.
Quanto aos índices aplicados, há de se ressaltar a excelente aplicação nas
áreas de Saúde e Educação, pois que os índices legais foram superados,
certamente trazendo mais qualidade aos serviços dessas áreas, no
entanto, não se pode dizer o mesmo quanto ao índice de gasto com
pessoal, que chegou a 53,33% no último semestre, o que reporta a
tomada de medidas urgentes por parte do Gestor, que serão inseridas nas
proposições.
Quanto às transferências ao Poder Legislativo, observa-se que os valores
repassados atendem aos cálculos apresentados, inclusive sendo menores
que o valor orçado, no entanto, a base de cálculo não foi aferida, tendo
em vista o prazo curto para elaboração do presente relatório.

Quanto a Dação em Pagamento, há de se elaborar normas que
estabeleçam quesitos e requisitos para a utilização desse instituto,
visando resguardar o interesse público e a municipalidade e o próprio
gestor.
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Quanto a Dívida Consolidada, há se observar que o limite permitido está
próximo, já que faltam apenas 0,07% para alcança-lo. O alerta vale
também e especialmente, porque as receitas municipais vêm caindo de
forma preocupante, o que eleva o nível de alerta para determinados
pontos das contas públicas.
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Quanto a Dívida Ativa, observa-se um aumento no saldo da Dívida Ativa
em relação ao ano de 2014, o que denota enorme urgência pra sanar essa
anomalia nas contas municipais. Vale lembrar que o MP de Contas, já
indagou à Procuradoria Municipal sobre quais as providências que estão
sendo adotadas para mitigarem tais valores, isto, antes do surgimento
deste valor.
Por todo o exposto, sob o aspecto técnico-contábil, tem-se que os
lançamentos contábeis analisados estão adequados.
Desta feita, em nossa opinião, o resultado ao exame procedido nas
Contas Públicas do Exercício de 2015, exclusivamente sob os pontos
enfocados e referidos, demonstra que as mesmas estão ADEQUADAS COM
RESSALVAS, portanto, ante aos achados detectados, fazem-se as
seguintes propostas de encaminhamentos.
8.2 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
1. Quanto aos achados concernentes à Execução Orçamentária –
Déficit Orçamentário de 4,78% e extrapolação da Despesa em 9,58%
propõe esta Unidade de Controle Interno que a elaboração da LOA
obedeça a critérios rígidos de Planejamento; que se utilizem os índices
oficiais; que todo acréscimo às rubricas orçamentárias em relação ao
exercício anterior seja justificado.

3. Quanto aos achados concernentes aos índices aplicados – O
índice de pessoal atingiu o limite prudencial e está próximo do limite
constitucional, propõe esta Unidade de Controle Interno a aplicação
incondicional das medidas expressas no art. 22 da LRF, se ainda não
foram implantadas. É proposta ainda, a revisão dos valores das
remunerações pagas aos servidores em busca de soluções imediatas para
se evitar que o índice alcance o limite máximo. É prudente que o
Executivo não conceda a revisão salarial antes de apurar todas as verbas
remuneratórias dos servidores, em sendo assim, se forem frustradas estas
tentativas de redução do índice, que se aplique as medidas necessárias
para que o índice retorne ao limite estatuído no inciso III, alínea B do
art.20 da LRF.
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2. Quanto aos achados concernentes à Execução Financeira –
Inconsistências nas informações do superávit, propõe esta Unidade de
Controle Interno a emissão de Notas Explicativas e a elaboração de uma
ficha razão pra expor os saldos anteriores e atuais e as utilizações. Nesta
toada, devem ser elaboradas planilhas sintéticas dos saldos bancários
para se evitar o aparecimento de diferenças, ainda que insignificantes.
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4. Quanto aos achados concernentes à Dívida Fundada – O índice de
2015 atingiu 1,13%, propõe esta Unidade de Controle Interno o
monitoramento mensalmente para se evitar que este índice extrapole.
5. Quanto aos achados concernentes a Dação em Pagamento – O
valor dos lotes dados em pagamento corresponde a R$ 1.670.731,57, que
foram mais de cem lotes, propõe esta Unidade de Controle Interno a
elaboração de Projeto de Lei que estabeleça critérios rígidos para este tipo
de negócio jurídico, visando a proteção do interesse público e dos créditos
da Administração.
6. Quanto aos achados concernentes a Dívida Ativa – O valor da
dívida ativa aumentou em 332% em relação ao exercício anterior, propõe
esta Unidade de Controle Interno a elaboração de normativa que agilize a
cobrança judicial e que a Administração, promova, urgentemente,
convênios com os órgãos de negativação de crédito, bem como com a
Receita Federal do Brasil, em busca dos dados dos devedores, visando dar
maior agilidade nos recebimentos dos créditos da Administração
Municipal. Ainda, que se institua a cobrança automática administrativa do
crédito tributário.
7. Quanto à ausência do Parecer do CONSAU – Expedição de ofício ao
CONSAU comunicando o envio da PCA/2015, sem o competente parecer
do Conselho, quanto à manifestação sobre a Prestação de Contas
Quadrimestrais de 2015, bem como reiteração sobre a expedição do
parecer, para posterior remesa ao TCEES.
Este é o Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Central do Controle
Interno.
Piúma – ES, 31 de março de 2016.
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Ricardo Rios do Sacramento
Controlador Geral do Município
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ANEXO
TABELA 5, DO ANEXO II DA IN 34-2015 – CONTAS DO PREFEITO
1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
1.1 Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA
Código Ponto de controle
LDO
–
compatibilidade
01
com
Plano
Plurianual

Base legal

LDO – limitação de
empenho.

03

LDO – controle de
custos e avaliação
de resultados de
programas.

04

LC
LDO
– condições
101/2000,
para transferências
art.
4º,
de
recursos
a
inciso
I,
entidades privadas
alínea “f”.

LDO – Anexo de
Metas
Fiscais
–
abrangência

06

LDO – Anexo de
Metas
Fiscais
–
conteúdo

Visto

Avaliar se as diretrizes, objetivos e
CRFB/88,
art.
165, metas estabelecidas na LDO estiveram SIM
compatíveis com o PPA aprovado para
§1º.
o exercício.
Avaliar se a LDO aprovada para o
exercício
continha
dispositivo
LC
estabelecendo critérios e forma de
101/2000,
limitação de empenho, a ser efetivada
art.
4º,
SIM
nas hipóteses previstas na alínea b do
inciso
I,
inciso II do artigo 4º, no art. 9o e no
alínea “b”.
inciso II do § 1º do art. 31, todos da
LRF.
Avaliar se a LDO aprovada para o
LC
exercício
continha
dispositivo
101/2000,
estabelecendo normas relativas ao
art.
4º,
SIM
controle de custos e à avaliação dos
inciso
I,
resultados dos programas financiados
alínea “e”.
com recursos dos orçamentos.

02

05

Procedimento

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

Avaliar se a LDO aprovada para o
exercício continha Anexo de Metas
LC
Fiscais estabelecendo metas anuais
101/2000, relativas a receitas e despesas,
art.4º, §§ resultados
nominal
e
primário,
1º e 2º.
montante da dívida pública, dentre
outras
informações,
na
forma
estabelecida pela LRF.
Avaliar se os demonstrativos que
integraram o Anexo de Metas Fiscais da
Portaria
LDO aprovada para o exercício foram
STN
nº
elaborados em observância ao Manual
637/2012.
de Demonstrativos Fiscais editado pela
STN.
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07

Avaliar se a LDO aprovada para o
exercício continha Anexo de Riscos
LC
Fiscais
avaliando
os
passivos
LDO – Anexo de
101/2000, contingentes e outros riscos capazes de
Riscos Fiscais –
art. 4º, § afetar as contas públicas, informando
abrangência
3º.
as providências a serem tomadas, caso
esses
passivos
e
riscos
se
concretizassem.

SIM

08

Avaliar se o Demonstrativo de Riscos
Fiscais e Providências que integrou a
LDO – Anexo de Portaria
LDO aprovada para o exercício foi
Riscos Fiscais – STN
nº
elaborado em observância ao Manual
conteúdo
637/2012.
de Demonstrativos Fiscais editado pela
STN.

SIM

09

Programação
orçamentária
–
disponibilização de
estudos
e
estimativas
de
receitas.

Avaliar se o Poder Executivo colocou à
disposição dos demais Poderes e do
Ministério Público, no mínimo trinta
LC
dias antes do prazo final para
101/2000, encaminhamento de suas propostas
art. 12, § orçamentárias, os estudos e as
3º.
estimativas das receitas para o
exercício subsequente, inclusive da
corrente líquida, e as respectivas
memórias de cálculo.

NÃO

10

LOA
Avaliar se os programas de governo,
CRFB/88,
compatibilidade
projetos e atividades previstos na LOA
art. 165, §
com a LDO e c/ o
estiveram compatíveis com a LDO e
7º.
Plano Plurianual.
PPA.

NÃO

11

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

Avaliar
se
o
demonstrativo
de
compatibilidade
da
programação
LC
orçamentária com os objetivos e metas
101/2000,
estabelecidos no Anexo de Metas
art.
5º,
Fiscais, parte integrante da LDO,
inciso I.
integrou a LOA aprovada para o
exercício.

NÃO

12

Avaliar
se
o
demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as
receitas e despesas, decorrente de
CRFB/88,
isenções, anistias, remissões, subsídios
LOA
- art. 165, §
e benefícios de natureza financeira,
demonstrativo dos 6º, c/c LC
tributária e creditícia, bem como, das
efeitos da renúncia 101/2000,
medidas de compensação a renúncias
de receita
art.
5º,
de receita e ao aumento de despesas
inciso II.
obrigatórias de caráter continuado
integrou a LOA aprovada para o
exercício.

NÃO

13

LC
LOA – reserva de 101/2000,
contingência
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.
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14

15

16

17

Avaliar se houve previsão na LDO e
inclusão na LOA, de dotação necessária
LOA – previsão de
CRFB/88,
ao pagamento de débitos oriundos de
recursos
para
art. 100, § sentenças transitadas em julgado,
pagamento
de
5º.
constantes de precatórios judiciários
precatórios
apresentados até 1º de julho, na forma
do artigo 100 da CRFB/88.
LC
Avaliar se a LOA foi aprovada e
101/2000,
LOA – vinculação
executada
com
as
dotações
de
art.
8º,
de recursos.
despesas vinculadas às respectivas
parágrafo
fontes de recursos.
único.
LOA
–
Avaliar se, após a publicação da LOA,
programação
LC
foi
estabelecida
a
programação
financeira
e 101/2000,
financeira e o cronograma de execução
cronograma
de art. 8º.
mensal de desembolso.
desembolso.
LC
Avaliar se foram realizadas audiências
101/2000,
Transparência
na
públicas durante o processo de
art.48,
gestão
elaboração e discussão dos projetos de
parágrafo
lei do PPA, da LDO e da LOA.
único.

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

1.2 Gestão fiscal, financeira e orçamentária
Código

Ponto de
Controle

Base
Legal

1

Anexo de Metas
Fiscais
–
cumprimento
de
metas fiscais.

LC
101/2000,
art. 9º.

2

Instituição,
previsão
execução
receitas.

LC
101/2000,
art. 11.

3

Renúncia
receitas
estimativa
impacto
orçamentáriofinanceiro.

e
de

de
–
de

LC
101/2000,
art. 14.

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

Visto

SIM

SIM

SIM
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4

Renúncia
de
receitas – eficácia
da concessão ou
ampliação
do
incentivo.

LC
101/2000,
art. 14, §
2º.

5

Renúncia
receitas
legislação
específica

de
–

CRFB/88,
art. 150, §
6º.

6

Renúncia
receitas
Resultados

de
-

7

Despesa pública –
criação, expansão
ou aperfeiçoamento
de
ação
governamental que
acarrete aumento
da
despesa
–
estimativa
de
impacto

CRFB/88,
art.
37.Legislaç
ão
específica.

LC
101/2000,
art. 16.

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.
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.
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.
Avaliar se os resultados obtidos
em decorrência da renúncia de
receitas, sob o aspecto sócioeconômico,
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.
Havendo criação, expansão ou
aperfeiçoamento
de
ação
governamental
com
consequente
aumento
da
despesa, avaliar se os atos
foram
acompanhados
de
estimativa
do
impacto
orçamentário
financeiro
no
exercício
e
nos
dois

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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8

Despesa pública –
criação, expansão
ou aperfeiçoamento
de
ação
governamental que
acarrete aumento
da
despesa
–
afetação das metas
fiscais.

LC
101/2000,
art. 17, §
3º.

9

Execução
programas
Projetos

CRFB/88,
art. 167, I.

de
e

10

Execução
de
despesas – créditos
orçamentários

CRFB/88,
art. 167, II.

11

Execução
despesas
Vinculação

CRFB/88,
art.
167,
inciso IV.

12

Créditos adicionais
–
autorização
legislativa
para
abertura

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

13

Créditos adicionais
– decreto executivo

Lei
4.320/64,
art. 42.

14

Créditos
orçamentários
transposição,
remanejamento
transferências

CRFB/88,
art.
167,inciso
VI.

15

Autorização
orçamentária

de
–

–
e

para

CRFB/88,
art.
167,

subsequentes
e
se
foram
acompanhados por declaração
do ordenador de despesas de
que o aumento acarretado teve
adequação e compatibilidade
orçamentária e financeira com a
LOA, com o PPA e com a LDO.
Havendo criação, expansão ou
aperfeiçoamento de despesas de
caráter continuado, avaliar se
foram observadas as condições
previstas no artigo 17, § 1º da
LRF e se os efeitos financeiros
decorrentes do ato praticado
não afetarão as metas fiscais
dos exercícios seguintes e serão
compensados
por
aumento
permanente de receitas ou pela
redução
permanente
de
despesas.
Avaliar se houve execução de
programas
ou
projetos
de
governo não incluídos na lei
orçamentária anual.
Avaliar se houve realização de
despesas ou a assunção de
obrigações
diretas
que
excederam
os
créditos
orçamentários ou adicionais.
Avaliar se houve vinculação de
receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa em desacordo
com o inciso IV, do artigo 167,
da CRFB/88.
Avaliar se houve abertura de
crédito adicional suplementar ou
especial sem prévia autorização
legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes.
Avaliar se os créditos adicionais
(suplementares ou especiais)
autorizados
por
lei
foram
abertos mediante edição de
decreto executivo.
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.
Avaliar se houve utilização, sem
autorização
legislativa

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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16

cobertura de déficit

inciso VIII.

Autorização
legislativa
para
instituição
de
fundos de qualquer
natureza

CRFB/88,
art.
167,
inciso IX.

17

Realização
investimentos
Plurianuais

de

18

Créditos
extraordinários
Abertura

19

Transferência
de
recursos
orçamentários aos
Poderes Legislativo,
Judiciário,
ao
Ministério Público e
Defensoria Pública.

CRFB/88,
art. 168.

da

20

Execução
programação
financeira
desembolso.

LC
101/2000,
art.
8º.
Legislação
específica –
LOA.

21

Transparência
gestão
instrumentos
planejamento
demonstrativos
fiscais

na
–
de
e

–

de

CRFB/88,
art. 167, §
1º.

CRFB/88,
art. 167, §
3º.

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

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.
Avaliar se houve instituição de
fundos de qualquer natureza,
sem
prévia
autorização
legislativa.
Avaliar
se
foram
iniciados
investimentos cuja execução
ultrapasse
um
exercício
financeiro sem prévia inclusão
no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão.
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.
Avaliar
se
os
recursos
correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos
os créditos suplementares e
especiais, destinados aos órgãos
dos
Poderes
Legislativo
e
Judiciário, do Ministério Público
e da Defensoria Pública, foram
transferidos
pelo
Poder
Executivo até o dia 20 de cada
mês, em duodécimos.
Avaliar
a
execução
da
programação
financeira
de
desembolso
e
o
se
comportamento em relação à
previsão, bem como, se for o
caso, as razões determinantes
do déficit financeiro.
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 emitidos por
Órgãos de Controle Interno e/ou
Externo, dentre outros. Avaliar,

NÃO

NÃO

NÃO

Sim

NÃO

SIM
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22

Transparência
na
gestão – execução
orçamentária

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

23

Transparência
na
gestão – prestação
de contas

LC
101/2000,
art. 49.

LC
101/2000,
art. 50 e
Resolução
CFC
nº
750/1993
c/c NBC-T
16
LC
101/2000,
arts. 52 a
55. Portaria
STN
nº
637/2012.

24

Escrituração
e
consolidação
das
contas públicas

25

Relatório Resumido
da
Execução
Orçamentária
e
Relatório de Gestão
Fiscal – Elaboração

26

Prestação de contas
anual – execução
orçamentária

LC
101/2000,
art. 58.

27

Limitação
custeio
Despesas

LC
101/2000,
art. 62.

28

Concessão
privilégios

para
de
de
fiscais

CRFB/88,
art. 173, §

inclusive, se foram observadas
as disposições contidas nos
artigos 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.
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.
Avaliar se a escrituração e
consolidação contábil das contas
públicas obedeceu ao que dispõe
o artigo 50 da LRF, os princípios
fundamentais de contabilidade e
as
normas
brasileiras
de
contabilidade aplicadas ao setor
público.
Avaliar se os demonstrativos
fiscais que integram o RREO e o
RGF
foram
elaborados
em
observância às normas editadas
pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
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.
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.
Avaliar se houve concessão de
privilégios fiscais para empresas

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO
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para
empresas
públicas
ou
sociedades
de
economia mista.

2º

públicas
ou
sociedades
de
economia mista não extensivos
ao setor privado.

1.3 Gestão patrimonial
Código

1

2

3

4

5

Ponto de
Controle
Disponibilidad
es financeiras
– depósito e
aplicação
Disponibilidad
es financeiras
–
RPPS
–
contas
Específicas

Disponibilidad
es financeiras
–
RPPS
–
limites
e
condições de
proteção
e
prudência nas
aplicações

Disponibilidad
es financeiras
–
RPPS
–
vedações
RPPS
–
registro
contábil
provisões
matemáticas

Base Legal

Procedimento

Visto

LC 101/2000,
art. 43 c/c §
3º, do artigo
164
da
CRFB/88.

Avaliar se as disponibilidades
financeiras foram depositadas
em instituições financeiras
oficiais.

SIM

LC 101/2000,
art. 43, § 1º.

LC 101/2000,
art. 43, § 1º.
Lei9.717/1998,
art.6,
inciso
IV.Resolução
CMN
nº
3.922/2010.

LC 101/2000,
art. 43, § 2º.
Lei 4.320/64,
art. 100, c/c
Res. CFC nº
750/1993,
arts. 6º e 10,
c/c
Portaria
MPS 21/2013
e correlatas.

Avaliar se as disponibilidades
financeiras do regime próprio
de previdência social foram
depositadas
em
contas
específicas do Instituto de
Previdência. Havendo criação
de fundos específicos, avaliar
se os recursos estão sendo
mantidos e aplicados em seus
respectivos fundos.
Avaliar
se
as
aplicações
financeiras
dos
recursos
depositados
nas
contas
específicas dos fundos de
previdência observaram os
limites
e
condições
de
proteção
e
prudência
financeira de mercado e, em
especial,
seguindo
as
determinações do Conselho
Monetário Nacional.
Avaliar
se
as
vedações
especificadas no § 2º, do
artigo 43, da LRF, foram
observadas,
quando
da
aplicação dasdisponibilidades
financeiras do RPPS.
Avaliar
se
as
provisões
matemáticas
do
Regime
Próprio de Previdência estão
sendo objeto de registro
contábil.

NÃO
APLICÁVEL

NÃO
APLICÁVEL

NÃO
APLICÁVEL

NÃO
APLICÁVEL
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6

7

8

9

RPPS
equilíbrio
financeiro
atuarial.

–
e

Dívida ativa e
demais
créditos
tributários
–
cobrança
regular
Passivos
contingentes –
reconheciment
o
de
precatórios
judiciais
Dívida pública
– precatórios
– pagamento
Evidenciação
de resultados
– consolidação

10

Avaliar, nos institutos próprios
de previdência social onde for
verificado
desequilíbrio
financeiro e atuarial, se estão
sendo instituídas medidas com
vistas
ao
reequilíbrio
do
regime próprio de previdência.

NÃO
APLICÁVEL

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.

SIM

CRFB/88, art.
100. Lei nº
4.320/64,arts
67 e 105 c/c
Resolução CFC
750/93, arts.
6º e 10.

Avaliar se os precatórios
judiciais e demais passivos
contingentes
estão
sendo
devidamente reconhecidos e
evidenciados
no
balanço
patrimonial.

NÃO

CRFB/88,
40.

art.

CRFB/88, art.
100 c/c Lei
4.320/64, art.
67.
Lei4.320/1964,
art.
85.
LC
101/2000,
arts.
50
e
51.Portarias
STN nº 72 e
437/2012.

Avaliar se os precatórios
judiciais estão sendo objeto
de pagamento, obedecidas as
regras
de
liquidez
estabelecidas na CRFB/88.
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.

NÃO

NÃO

1.4 Limites Constitucionais e Legais
Código

Ponto de
Controle

Base Legal

1

Despesas com
pessoal
–
abrangência.

LC 101/2000,
art. 18.

2

Despesas
pessoal
Limite

LC 101/2000,
arts. 19 e 20.

3

Despesas com
pessoal
–
descumpriment
o de limites –
nulidade do ato

com
–

LC 101/2000,
art. 21.

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

Visto

NÃO

SIM

NÃO
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LRF.

4

Despesas com
pessoal
–
aumento
despesas
nos
últimos
180
dias do fim de
mandato
–
nulidade do ato

LC 101/2000,
art.
21,
parágrafo
único.

5

Despesas com
pessoal – limite
prudencial
–
vedações

LC 101/2000,
art.
22,
parágrafo
único.

6

Despesas com
pessoal
–
extrapolação
do
limite
–
providências

LC 101/2000,
art. 23.

7

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

CRFB/88, art.
169,
§
1º.

8

Despesas com
pessoal
–
medidas
de
contenção

CRFB/88, art.
169, §§ 3º e
4º.

9

Transferências
voluntárias
–
Exigências

LC 101/2000,
art. 25, § 1º.

Avaliar se foram praticados atos
que provocaram aumento das
despesas com pessoal, expedidos
nos cento e oitenta dias anteriores
ao final do mandato do titular do
Poder.
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.
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 foram adotadas.
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.
Havendo extrapolação dos limites
prudencial e máximo estabelecidos
pela LRF para despesas com
pessoal, avaliar se as medidas de
contenção previstas no artigo 168
da CRFB/88.
Avaliar se houve realização de
transferências
voluntárias
para
outro Ente da Federação e, no caso
de ocorrência, se as disposições
contidas no § 1º, do artigo 25, da

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO
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10

11

12

13

14

15

LRF foram observadas.
Avaliar se os repasses ao Poder
CRFB/88, art. Legislativo Municipal obedeceram
29-A, § 2º.
os dispositivos contidos no § 2o do
artigo 29-A da CRFB/88.
Avaliar se os precatórios judiciais
Dívida pública
não pagos durante a execução do
– precatórios –
orçamento que nele foram incluídos
LC 101/2000,
integração na
integram a dívida consolidada, para
art. 30, § 7º.
dívida
fins de aplicação dos limites
Consolidada
estabelecidos pela Resolução nº
40/2001 do Senado Federal.
Avaliar se a dívida consolidada do
Estado/Município
ultrapassou
o
Dívida pública
respectivo limite ao final de um
– extrapolação LC 101/2000,
quadrimestre. Em caso positivo,
de limite no art.
31.
verificar
se
a
mesma
foi
decorrer
da Resolução nº
reconduzida ao seu limite até o
execução
40/2001
do
término dos três quadrimestres
orçamentária – Senado
subsequentes,
reduzindo
o
redução
do Federal.
excedente
em
pelo
menos
valor excedente
25% (vinte e cinco por cento) no
primeiro.
Avaliar se a dívida consolidada
líquida do Estado/Município, no
final do exercício de 2001, excedia
Dívida pública
Resolução nº os limites estabelecidos nos incisos
– originalmente
40/2001
do I e II, do artigo 3º, da Resolução
superior
ao
Senado
Fed, nº 40/2001 do Senado Federal,
limite
–
art. 4º, inciso respectivamente
e,
em
caso
redução
do
I.
positivo, verificar se o valor
valor excedente
excedente está sendo reduzido à
razão de 1/15 (um quinze avo) por
exercício.
Nos casos em que a dívida
consolidada
líquida
do
Estado/Município
ultrapassou o limite e o valor
Resolução nº excedente está sendo reduzido na
Dívida pública 40/2001
do forma do inciso I, do artigo 4º,
– evidenciação Senado Fed., avaliar
se
o
limite
apurado
no RGF
art. 4º, inciso anualmente, após a aplicação da
III.
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;
Dívida pública
Avaliar se o Estado/Município,
Resolução nº
–
extrapolação de limite no mesmo não apresentando, no
40/2001
decorrer
da
exercício
de
2001,
dívida
do
Senado
execução
consolidada líquida superior aos
Federal,
art.
orçamentária –
limites estabelecidos nos incisos I e
4º, inciso IV,
redução
do
II, do artigo 3º, nos exercícios
alínea b.
valor excedente
subsequentes a 2001 incorreram
Transferências
para o Poder –
Legislativo
Municipal

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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Operação
crédito
instituição
financeira
controlada
Operação
crédito
instituição
financeira
controlada

de
–

18

Operação
crédito
Vedações

de
–

19

Operação
crédito
Vedações

de
–

20

Operação
crédito
despesas
capital

de
–
de

21

Operação
de
crédito – limite
Global

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

22

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

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

23

Operação
crédito
concessão

LC 101/2000,
art. 40.

16

17

de
–

de
–
de

LC 101/2000,
art. 36.
Resolução nº
43/2001
do
Senado
Federal,
art.
17.
Resolução nº
40/2001
do
Senado
Federal,
art.
5º.
Resolução nº
43/2001
do
Senado
Federal,
art.
5º.
CRFB/88, art.
167,
inciso
III.

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.
Avaliar se o Estado/Município
realizou operação de crédito com
instituição financeira estatal sob
seu controle, na qualidade de
beneficiário do empréstimo.
Avaliar se foi realizada contratação
de operação de crédito em que
seja
prestada
garantia
ao
Estado/Município por instituição
financeira por ele controlada.
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.
Avaliar se o Estado/Município
incorreu em qualquer das vedações
previstas
no
artigo
5º,
da
Resolução nº 43/2001, do Senado
Federal.
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.
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.
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.
Avaliar se houve concessão de
garantias pelo Estado/Município a
operações de crédito interno e

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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24

25

garantias
contra
garantias
Operação
crédito
concessão
garantias
contra
garantias
Operação
crédito
concessão
garantias
contra
garantias
limite

e
de
–
de
e
de
–
de
e
–
de
–

externo. Existindo, verificar se
foram observadas as condições
estabelecidas no artigo 40 da LRF.
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.

Resolução nº
43/2001
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.

26

Operação
crédito
cláusulas
contratuais
vedadas

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

27

Operação
de
crédito
por
antecipação de
receita
orçamentária –
exigências para
contratação

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

28

Operação
de
crédito
por
antecipação de
receita
orçamentária –
vedações

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

29

Operação
de
crédito
por
antecipação de
receita
orçamentária –
limite

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

30

Obrigações
contraídas
no
último ano de
mandato

LC 101/2000,
art. 42.

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.
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.
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.
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.
Avaliar se o titular do Poder
contraiu,
nos
dois
últimos
quadrimestres do seu mandato,
obrigações que não puderam ser
cumpridas integralmente dentro
dele, ou que tiveram parcelas a
serem pagas no exercício seguinte
sem suficiente disponibilidade de

NÃO

Não

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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–

CRFB/88, art.
212. Lei nº
9.394/1996
(LDB), art.69.

31

Educação
aplicação
Mínima

32

Educação
–
remuneração
dos
profissionais do
magistério

CRFB/88, art.
60, inciso XII
do ADCT.

33

Educação
Pertinência

Lei
nº
9.394/1996
(LDB),
arts.
70 e 71.

–

Saúde
aplicação
mínima

–

34

35

Saúde
pertinência

–

CRFB/88, art.
77,
inciso III, do
ADCT c/c LC
141/2012,
arts. 6º e 7º.

LC 141/2012,
arts. 3º e 4º.

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

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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financeiro para cobertura de déficit
previdenciário),
os
quais
não
devem ser considerados para fins
de aplicação.
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