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MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE  

A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO 

 

 

Emitente: Controladoria Geral Municipal de Piúma 

Entidade: Município de Piúma 

Gestor responsável: José Ricardo Pereira da Costa 

Exercício: 2017 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

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

como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de 

controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, ob-

jetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

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

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, 

ao final, nosso parecer conclusivo. 

 

 

Código: 1.1.3. 

Ponto de controle: Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo. 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2.170/2016, Balanço Finan-

ceiro (BALFIN) e relatório de movimento financeiro extraído do software de Contabilidade 

Pública. 

Base legal: CRFB/88, art. 168. 

Procedimento: Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder 

Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duo-

décimos. 

Universo do Ponto de Controle: A Lei Municipal nº 2.170/2016, que estimou a receita 

e fixou a despesa para o município de Piúma previu em seu artigo 3º a importância de R$ 

2.843.092,43 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, noventa e dois reais e qua-

renta e três centavos) para cobertura das despesas do Poder Legislativo Municipal. Avali-

ando a documentação entregue, conforme quadro abaixo, constata-se que os repasses 

do duodécimo ao Poder Legislativo foi realizado tempestivamente. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2.170/2016, Balanço Financeiro (BALFIN) e re-

latório de movimento financeiro extraído do software de Contabilidade Pública 

Constatações: Vê-se pela tabela abaixo que os repasses foram tempestivos: 

 

COMPETÊNCIA DATA PAGAMENTO VALOR/R$ 

01/2017 20/01/2017 236.924,37 

02/2017 17/02/2017 236.924,37 

03/2017 17/03/2017 236.924,37 

04/2017 19/04/2017 236.924,37 

05/2017 18/05/2017 236.924,37 

06/2017 14/06/2017 236.924,37 

07/2017 17/07/2017 236.924,37 
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08/2017 17/08/2017 236.924,37 

09/2017 19/09/2017 236.924,37 

10/2017 18/10/2017 236.924,37 

11/2017 16/11/2017 236.924,37 

12/2017 14/12/2017 236.924,36 

TOTAL:  2.843.092,43 

 

 

Código: 1.4.1. 

Ponto de controle: Educação – aplicação mínima. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (RREO) – 6º Bimestre de 2017. 

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

Procedimento: 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 desenvolvi-

mento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas 

compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 

Universo do Ponto de Controle: Receitas provenientes de impostos R$ 5.686.995,33 

(cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e trin-

ta e três centavos); Receitas provenientes de transferências R$ 39.199.040,03 (trinta e 

nove milhões, cento e noventa e nove mil, quarenta reais e três centavos); Base de cál-

culo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 44.886.035,36 (qua-

renta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trinta e cinco reais, e trinta e seis 

centavos); Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 

16.153.625,31 (dezesseis milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e cin-

co reais e trinta e um centavos), percentual de aplicação 35,99% (trinta e cinco virgula 

noventa e nove pontos percentuais). 

Conforme os números apresentados no Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Or-

çamentária (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino – MDE), relativo ao 6º bimestre de 2017,  a despesa com “educação” realizada 

pelo Município atingiu na data base de 31.12.2017 o percentual de 35,99% (trinta e 

cinco virgula noventa e nove pontos percentuais) sobre os recursos arrecadados de im-

postos e transferências de impostos, atingindo assim o limite mínimo de 25% (vinte e 

cinco pontos percentuais) estabelecido no artigo 2012 da Constituição Federal. 

Amostra Selecionada: Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO) – 6º Bimestre de 2017. Receitas provenientes de impostos R$ 5.686.995,33 (cin-

co milhões seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e 

três centavos); Receitas provenientes de transferências R$ 39.199.040,03 (trinta e nove 

milhões, cento e noventa e nove mil, quarenta reais e três centavos); Base de cálculo 

para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 44.886.035,36 (quarenta 

e quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trinta e cinco reais, e trinta e seis cen-

tavos); Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 16.153.625,31 

(dezesseis milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 

e um centavos), percentual de aplicação 35,99% (trinta e cinco virgula noventa e nove 

pontos percentuais). 

Constatações: Conforme os números apresentados no Anexo 8 do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – MDE), relativo ao 6º bimestre de 2017,  a despesa com 

“educação” realizada pelo Município atingiu na data base de 31.12.2017 o percentual 

de 35,99% (trinta e cinco virgula noventa e nove pontos percentuais) sobre os recursos 

arrecadados de impostos e transferências de impostos, atingindo assim o limite mínimo 

de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) estabelecido no artigo 2012 da Constituição 

Federal. 
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Código: 1.4.2. 

Ponto de controle: Educação – remuneração dos profissionais do magistério. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvi-

mento do Ensino – MDE), relativo ao 6º bimestre de 2017. 

Base legal: CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT. 

Procedimento: Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB 

ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 

Universo do Ponto de Controle: Receitas líquidas provenientes do FUNDEB R$ 

11.883.159,81 (onze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e nove 

reais e oitenta e um centavos); Valor destinado ao pagamento dos profissionais do ma-

gistério R$ 10.474.933,69 (dez milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos 

e trinta e três reais e sessenta e nove centavos); percentual de aplicação 88,15% (oiten-

ta e oito virgula quinze pontos percentuais). 

Conforme os números apresentados no Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Or-

çamentária (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino – MDE), relativo ao 6º bimestre de 2017, no tocante à aplicação dos recursos 

recebidos no exercício de 2017 destinados ao pagamento da remuneração dos profissio-

nais do Magistério da educação básica com recursos do Fundeb, em cumprimento ao dis-

posto no artigo 22 e 1º da Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, que estabele-

ce 60% como meta anual, verificou-se que o Município atingiu, na data base de 

31.12.2017, o percentual 88,15% (oitenta e oito virgula quinze pontos percentuais) de 

aplicação atendendo assim o mínimo legal exigível. 

Amostra Selecionada: Receitas líquidas provenientes do FUNDEB R$ 11.883.159,81 

(onze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e 

um centavos); Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério R$ 

10.474.933,69 (dez milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e 

três reais e sessenta e nove centavos); percentual de aplicação 88,15% (oitenta e oito 

virgula quinze pontos percentuais). 

Constatações: Conforme os números apresentados no Anexo 8 do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – MDE), relativo ao 6º bimestre de 2017, no tocante à 

aplicação dos recursos recebidos no exercício de 2017 destinados ao pagamento da 

remuneração dos profissionais do Magistério da educação básica com recursos do 

Fundeb, em cumprimento ao disposto no artigo 22 e 1º da Lei Federal nº. 11.494, de 20 

de junho de 2007, que estabelece 60% como meta anual, verificou-se que o Município 

atingiu, na data base de 31.12.2017, o percentual 88,15% (oitenta e oito virgula quinze 

pontos percentuais) de aplicação atendendo assim o mínimo legal exigível. 

 

 

Código: 1.4.4. 

Ponto de controle: Saúde – aplicação mínima. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas com Ações 

e Serviços de Saúde), relativo ao 6º bimestre de 2017. 

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

Procedimento: Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, re-

cursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos muni-

cípios, 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. 

Universo do Ponto de Controle: Receitas provenientes de impostos  R$ 5.686.995,30 

(cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e trin-

ta centavos); Receitas provenientes de transferências R$ 39.199.040,03 (trinta e nove 

milhões, cento  e noventa e nove mil, quarenta reais e três centavos); Base de cálculo 

para aplicação em ações e serviços públicos de saúde R$ 44.886.035,33 (quarenta qua-
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tro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trinta e cinco reais e trinta e três centavos); 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde R$ 9.777.273,57 (nove milhões, 

setecentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centa-

vos); percentual de aplicação 21,78% (vinte e um virgula setenta e oito pontos percen-

tuais).  Conforme os números apresentados no Anexo 12 do Relatório Resumido de Exe-

cução Orçamentária (Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas com 

Ações e Serviços de Saúde), relativo ao 6º bimestre de 2017, a despesa com “saúde” 

realizada pelo Município atingiu na data base de 31.12.2017 o percentual de 21,78% 

(vinte e um vírgula setenta e oito pontos percentuais) da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde. 

Amostra Selecionada: Receitas provenientes de impostos  R$ 5.686.995,30 (cinco mi-

lhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta centa-

vos); Receitas provenientes de transferências R$ 39.199.040,03 (trinta e nove milhões, 

cento  e noventa e nove mil, quarenta reais e três centavos); Base de cálculo para apli-

cação em ações e serviços públicos de saúde R$ 44.886.035,33 (quarenta quatro mi-

lhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trinta e cinco reais e trinta e três centavos); Valor 

aplicado em ações e serviços públicos de saúde R$ 9.777.273,57 (nove milhões, setecen-

tos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); 

percentual de aplicação 21,78% (vinte e um virgula setenta e oito pontos percentuais).  

Constatações: Conforme os números apresentados no Anexo 12 do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária (Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despe-

sas com Ações e Serviços de Saúde), relativo ao 6º bimestre de 2017, a despesa com 

“saúde” realizada pelo Município atingiu na data base de 31.12.2017 o percentual de 

21,78% (vinte e um vírgula setenta e oito pontos percentuais) da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos 

de saúde. 

 

 

Código: 1.4.7. 

Ponto de controle: Despesas com pessoal – limite. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 2º 

semestre de 2017. 

Base legal: LC 101/2000, arts. 19 e 20. 

Procedimento: Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 

19 e 20 LRF foram observados. 
Universo do Ponto de Controle: Receita corrente líquida – RCL R$ 71.745.513,82 (se-
tenta e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e 
dois centavos); Despesas totais com pessoal R$ 36.516.955,86 (trinta e seis milhões, 
quinhentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centa-
vos); Percentual das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,90% (cinquenta 
virgula noventa pontos percentuais). 
Amostra Selecionada: Receita corrente líquida – RCL R$ 71.745.513,82 (setenta e um 
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e dois centa-
vos); Despesas totais com pessoal R$ 36.516.955,86 (trinta e seis milhões, quinhentos e 
dezesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); Percentual 
das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,90% (cinquenta virgula noventa 
pontos percentuais). Conforme os números apresentados no Anexo 1 do Relatório de 
Gestão Fiscal do 2º semestre de 2017, os dados apurados na data base de 31.12.2017 
apontam que o Poder Executivo aplicou 50,90% (cinquenta virgula noventa pontos per-
centuais) de sua Receita Corrente Líquida com Pessoal. 

Constatações: Conforme os números apresentados no Anexo 1 do Relatório de Gestão 

Fiscal do 2º semestre de 2017, os dados apurados na data base de 31.12.2017 apontam 

que o Poder Executivo aplicou 50,90% (cinquenta virgula noventa pontos percentuais) de 

sua Receita Corrente Líquida com Pessoal. Embora o índice de despesa com pessoal, 

apurado no 2º semestre de 2017, tenha atingido o indicador de 50,90% (cinquenta vir-

gula noventa pontos percentuais) está situado no intervalo de 48,61% (quarenta e oito 

virgula sessenta e um pontos percentuais) a 51,30% (cinquenta e um virgula trinta pon-
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tos percentuais), sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata 

o inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF, de 48,60% (quarenta e oito virgula sessenta pon-

tos percentuais) percentual este equivalente a 90% (noventa pontos percentuais) sobre 

o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), conforme estipulado no inciso 

II do § 1º do artigo 59 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF), necessá-

rio que o Gestor Municipal realize, através da Secretaria Municipal de Finanças e Fazen-

da, o monitoramento constante das receitas e despesas, inclusive com adoção imediata 

de medidas visando reduzir o custeio da máquina pública, já que o Poder Executivo está 

a menos de 0,40% (zero virgula quarenta pontos percentuais) para atingir o limite pru-

dencial que trata o inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF (51,30% (cinquenta e um virgula 

trinta pontos percentuais)), percentual este equivalente a 95% (noventa e cinco pontos 

percentuais) sobre o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), estipulado 

no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF), 

ao qual poderá colocar o Poder Executivo a alcance das vedações legais previstas no pa-

rágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Federal Complementar 

nº 101/2000. 

 

 

Código: 1.4.10. 

Ponto de controle: Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 

2º semestre de 2017. 

Base legal: LC 101/2000, art. 22, parágrafo único. 

Procedimento: 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. 
Universo do Ponto de Controle:  

Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º semestre de 2017: Receita corrente líquida – 

RCL R$ 70.389.065,30 (setenta milhões, trezentos e oitenta e nove mil e sessenta e cinco 

reais e trinta centavos); Despesas totais com pessoal R$ 35.706.133,52 (trinta e cinco 

milhões, setecentos e seis mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos); 

Percentual das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,73% (cinquenta virgula 

setenta e três pontos percentuais). Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre 

de 2017: Receita corrente líquida – RCL R$ 71.745.513,82 (setenta e um milhões, 

setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e dois centavos); 

Despesas totais com pessoal R$ 36.516.955,86 (trinta e seis milhões, quinhentos e de-

zesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); Percentual 

das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,90% (cinquenta virgula noventa 

pontos percentuais). Conforme os números apresentados o Poder Executivo não 

ultrapassou o índice de 51,30% (cinquenta e um virgula trinta pontos percentuais) com 

despesas com pessoal, percentual este equivalente a 95% (noventa pontos percentuais) 

sobre o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), estipulado no parágrafo 

único do artigo 22 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF). 
Amostra Selecionada: Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestre de 
2017. 
Constatações: Conforme os números apresentados o Poder Executivo não ultrapassou o 
índice de 51,30% (cinquenta e um virgula trinta pontos percentuais) com despesas com 
pessoal, percentual este equivalente a 95% (noventa e cinco pontos percentuais) sobre o 
limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), estipulado no parágrafo único do 
artigo 22 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF). Embora o índice de 
despesa com pessoal, apurado no 2º semestre de 2017, tenha atingido o indicador de 
50,90% (cinquenta virgula noventa pontos percentuais) está situado no intervalo de 
48,61% (quarenta e oito virgula sessenta e um pontos percentuais) a 51,30% (cinquenta 
e um virgula trinta pontos percentuais), sendo, portanto, superior ao limite para emissão 
do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF, de 48,60% (quarenta e 
oito virgula sessenta pontos percentuais) percentual este equivalente a 90% (noventa 
pontos percentuais) sobre o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), con-
forme estipulado no inciso II do § 1º do artigo 59 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 
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20, ambos da LRF), necessário que o Gestor Municipal realize, através da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças e Fazenda, o monitoramento constante das receitas e despesas, in-
clusive com adoção imediata de medidas visando reduzir o custeio da máquina pública, 
já que o Poder Executivo está a menos de 0,40% (zero virgula quarenta pontos percen-
tuais) para atingir o limite prudencial que trata o inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF 
(51,30% (cinquenta e um virgula trinta pontos percentuais)), percentual este equivalen-
te a 95% (noventa e cinco pontos percentuais) sobre o limite de 54% (cinquenta e qua-
tro pontos percentuais), estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea “b” do inci-
so III do artigo 20, ambos da LRF), ao qual poderá colocar o Poder Executivo a alcance 
das vedações legais previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Federal Complementar nº 101/2000. 
 

 

Código: 1.4.11. 

Ponto de controle: Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências / 

medidas de contenção. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 

2º semestre de 2017. 

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

Procedimento: 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. 
Universo do Ponto de Controle:  

Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º semestre de 2017: Receita corrente líquida – 

RCL R$ 70.389.065,30 (setenta milhões, trezentos e oitenta e nove mil e sessenta e cinco 

reais e trinta centavos); Despesas totais com pessoal R$ 35.706.133,52 (trinta e cinco 

milhões, setecentos e seis mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos); 

Percentual das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,73% (cinquenta virgula 

setenta e três pontos percentuais). Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre 

de 2017: Receita corrente líquida – RCL R$ 71.745.513,82 (setenta e um milhões, 

setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e dois centavos); 

Despesas totais com pessoal R$ 36.516.955,86 (trinta e seis milhões, quinhentos e de-

zesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); Percentual 

das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,90% (cinquenta virgula noventa 

pontos percentuais). Conforme os números apresentados o Poder Executivo não 

ultrapassou o índice de 51,30% (cinquenta e um virgula trinta pontos percentuais) com 

despesas com pessoal, percentual este equivalente a 95% (noventa pontos percentuais) 

sobre o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), estipulado no parágrafo 

único do artigo 22 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF). 
Amostra Selecionada: Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestre de 
2017. 
Constatações: Verificou-se que os números apresentados o Poder Executivo não ultra-
passou o índice de 51,30% (cinquenta e um virgula trinta pontos percentuais) com des-
pesas com pessoal, percentual este equivalente a 95% (noventa e cinco pontos percen-
tuais) sobre o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais), estipulado no pa-
rágrafo único do artigo 22 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF). Em-
bora os índices de despesa com pessoal apurado no 1º, 2º  e 3º bimestre de 2017, não 
tenha atingido o limite de 51,30% (cinquenta e um virgula trinta pontos percentuais), 
sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata o inciso II do § 
1º do artigo 59 da LRF, de 48,60% (quarenta e oito virgula sessenta pontos percentuais) 
percentual este equivalente a 90% (noventa pontos percentuais) sobre o limite de 54% 
(cinquenta e quatro pontos percentuais), conforme estipulado no inciso II do § 1º do 
artigo 59 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF), necessário que o Ges-
tor Municipal realize, através da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda, o monito-
ramento constante das receitas e despesas, inclusive com adoção imediata de medidas 
visando reduzir o custeio da máquina pública, já que o Poder Executivo, findou o exercí-
cio de 2017 a menos de 0,40% (zero virgula quarenta pontos percentuais) para atingir o 
limite prudencial que trata o inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF (51,30% (cinquenta e 
um virgula trinta pontos percentuais), percentual este equivalente a 95% (noventa e 
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cinco pontos percentuais) sobre o limite de 54% (cinquenta e quatro pontos percentu-
ais), estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea “b” do inciso III do artigo 20, 
ambos da LRF), ao qual poderá colocar o Poder Executivo a alcance das vedações legais 
previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Federal 
Complementar nº 101/2000. 

 

 

Código: 1.4.14. 

Ponto de controle: Transferências para o Poder Legislativo Municipal. 

Processos Administrativos analisados: Balancete da Receita, Lei Municipal nº 

2.170/2016, planilha de composição da receita fornecida pelo Setor Contábil. 

Base legal: CRFB/88, art. 29- A, § 2º. 

Procedimento: Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram aos 

dispositivos contidos no § 2o do artigo 29-A da CRFB/88. 
Universo do Ponto de Controle: Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88)  
R$ 43.619.623,82 (quarenta e três milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e vinte 
e três reais e oitenta e dois centavos); Percentual máximo para o município 7,00% (sete 
pontos percentuais);  Valor máximo permitido para transferência R$ 3.053.373,67 (três 
milhões, cinquenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e sete centa-
vos); Valor efetivamente transferido R$ 2.843.092,43 (dois milhões, oitocentos e qua-
renta e três mil, e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) 
Amostra Selecionada: Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) R$ 
43.619.623,82 (quarenta e três milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e 
três reais e oitenta e dois centavos); percentual máximo para o município 7,00% (sete 
pontos percentuais); Valor máximo permitido para transferência R$ 3.053.373,67 (três 
milhões, cinquenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e sete centa-
vos);  
Constatação: Valor efetivamente transferido de R$ 2.843.092,43 (dois milhões, oito-
centos e quarenta e três mil, e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) aquém 
do valor máximo permitido foi de acordo com o orçamento anual de 2017 do Poder Le-
gislativo, aprovado pela Lei nº 2.170/2016. 

 

  Descrição  Valor 

  Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88)  43.619.623,82 

  % máximo para o município   7,00% 

  Valor máximo permitido para transferência  3.053.373,67 

  Valor efetivamente transferido  2.843.092,43 

Fonte: Planilha Contábil fornecida pelo Setor de Contabilidade.     

 

PLANILHA DE DESEMBOLSO DUODÉCIMO 

COMPETÊNCIA 
DATA PAGA-

MENTO 
VALOR/R$ 

01/2017 20/01/2017 236.924,37 

02/2017 17/02/2017 236.924,37 

03/2017 17/03/2017 236.924,37 

04/2017 19/04/2017 236.924,37 

05/2017 18/05/2017 236.924,37 

06/2017 14/06/2017 236.924,37 

07/2017 17/07/2017 236.924,37 

08/2017 17/08/2017 236.924,37 

09/2017 19/09/2017 236.924,37 

10/2017 18/10/2017 236.924,37 

11/2017 16/11/2017 236.924,37 

12/2017 14/12/2017 236.924,36 

TOTAL:  2.843.092,43 
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Código: 1.4.15. 

Ponto de controle: Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução 

orçamentária – redução do valor excedente. 

Processos Administrativos analisados: Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 

2º semestre de 2017. 

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

Procedimento: Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o res-

pectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi 

reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo 

o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

Universo do Ponto de Controle: Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º se-

mestre de 2017. 

Amostra Selecionada: Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestre de 

2017. 

Constatações: Avaliando os Demonstrativos da Dívida Consolidada Líquida observou-se 

que o fechamento do 2º semestre de 2017 deixou disponibilidade de caixa suficiente para 

cobrir a dívida. O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal. 

 

 

Código: 1.4.16. 

Ponto de controle: Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limi-

te 

Processos Administrativos analisados: Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 

2º semestre de 2017. 

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

Procedimento: Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação 

de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das opera-

ções de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (se-

te por cento) da receita corrente líquida. 

Universo do Ponto de Controle: Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º se-

mestre de 2017. 

Amostra Selecionada: Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestre de 

2017. 

Constatações: O Município não  realizou operação de crédito no exercício de 2017. 

 

 

Código: 2.1.2. 

Ponto de controle: LDO – limitação de empenho. 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 10. 

Base legal: LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”. 

Procedimento: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabe-

lecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previs-

tas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos 

da LRF. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 10. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 10. 

Constatação: A LDO para o exercício de 2017 possui em seu artigo 10 dispositivo 

estabelecendo critérios para limitação de empenho. 

 

 

Código: 2.1.3. 

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

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 28. 

Base legal: LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”. 
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Procedimento: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabe-

lecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos progra-

mas financiados com recursos dos orçamentos. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 28. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 28. 

Constatação: A LDO para o exercício de 2017 possui em seu artigo 28 dispositivo 

estabelecendo o controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal. 

 

 

Código: 2.1.4. 

Ponto de controle: LDO – condições para transferências de recursos a entidades priva-

das. 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 19 e 20. 

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

Procedimento: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabe-

lecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 19 e 20. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016 – art. 19 e 20. 

Constatação: A LDO para o exercício de 2017 possui em seu artigo 19 e 20 dispositivo 

estabelecendo as condições para transferência de recursos a entidades públicas e 

privadas. 

 

 

Código: 2.1.5. 

Ponto de controle: LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016. 

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

Procedimento: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas 

Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e 

primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida 

pela LRF. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Constatação: A LDO para o exercício de 2017, dentre seus anexos, consta o Anexo de 

Metas Fiscais. 

 

 

Código: 2.1.6. 

Ponto de controle: LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo. 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Base legal: Portaria STN nº 637/2012. 

Procedimento: Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais 

da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de De-

monstrativos Fiscais editado pela STN. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Constatações: Os demonstrativos que integram as metas fiscais da LDO para o 

exercício de 2017, foram elaborados de acordo com o manual do STN. A saber: I- Metas 

Anuais; II- Avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; III- Metas 

fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores; IV- Evolução do 

patrimônio líquido; V- Origem e aplicação de recursos com alienação de ativos; VII- 

Estimativa e compensação da renúncia de receita; VIII- Margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. 
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Código: 2.1.7. 

Ponto de controle: LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Base legal: LC 101/2000, art. 4º, § 3º. 

Procedimento: Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos 

Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 

públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se 

concretizassem. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Constatação: A LDO para o exercício de 2017, dentre seus anexos, consta o Anexo de 

Riscos Fiscais e ainda trata do tema nos artigos 12 e 13. 

 

 

Código: 2.1.8. 

Ponto de controle: LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Base legal: Portaria STN nº 637/2012. 

Procedimento: Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou 

a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstra-

tivos Fiscais editado pela STN. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016. 

Constatações: Os demonstrativos que integram o Anexo de Riscos Fiscais da LDO para 

o exercício de 2017, foram elaborados de acordo com o manual do STN. 

 

 

Código: 2.1.13 

Ponto de controle: LOA – reserva de contingência. 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2170/2016. 

Base legal: LC 101/2000, art. 5º, inciso III. 

Procedimento: Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orça-

mentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e 

compatíveis com a LDO. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 1170/2016. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 1170/2016. 

Constatações: A LOA contemplou dotação para reserva de contingência no valor de R$ 

648.000,00, porém não traz em seu corpo disposição específica sobre sua forma de utili-

zação, apenas uma menção genérica no art. 4º. 

 

 

Código: 2.1.14. 

Ponto de controle: LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 1170/2016. 

Base legal: CRFB/88, art. 100, § 5º. 

Procedimento: Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação neces-

sária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes 

de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da 

CRFB/88. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 1170/2016. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 1170/2016. 

Constatações: A LOA contemplou dotação para pagamento de precatórios no valor de 

R$ 25.000,00, porém tal valor não representa o numerário total de precatórios judiciais 

apresentados até 1º de julho/2016, na forma do artigo 100 da CRFB/88. 
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Código: 2.1.17 

Ponto de controle: Transparência na gestão. 

Processos Administrativos analisados: PA nº 10.593/2017. 

Base legal: LC 101/2000, art. 48, parágrafo único. 

Procedimento: Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de 

elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA. 

Universo do Ponto de Controle: PA nº 10.593/2017. 

Amostra Selecionada: PA nº 10.593/2017. 

Constatações: Não constam documentos que comprovem a realização de audiências 

públicas durante o procedimento de elaboração da LDO e LOA, para tanto, constou no 

PAAI 2018 uma ação para elaboração do Sistema Administrativo de Planejamento e Or-

çamento, a cargo da Secretaria de Governo e Planejamento, de modo que, para o exercí-

cio de 2018, não seja cometida a mesma falha no atual exercício. Todavia, verificamos 

que a elaboração do PPA 2018/2021 foi realizado em 24/08/2017 audiência pública. 

 

Código: 2.2.13. 

Ponto de controle: Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura 

Processos Administrativos analisados: Leis Municipais nos 2170/2016 e 2209/2017 e 

relatório de listagem de créditos adicionais disponibilizados pelo Setor Contábil. 

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

Procedimento: Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial 

sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 

Universo do Ponto de Controle: Leis Municipais nos 2170/2016 e 2209/2017. 

Amostra Selecionada: Leis Municipais nos 2170/2016 e 2209/2017. 

Constatações: Verificou-se que os créditos adicionais (suplementar e especial) abertos 

obedeceram às disposições contidas nas Leis Municipais nos 2170/2016 e 2209/2017, 

inclusive com edição do competente decreto executivo. 

 

 

Código: 2.2.14. 

Ponto de controle: Créditos adicionais – decreto executivo. 

Processos Administrativos analisados: Verificação se foram editados decreto execu-

tivo para abertura de crédito adicional previsto nas Leis Municipais nos 2.184/2017, de 

30/03/2017 e 2.209/2017, de 27/06/2017. 

Base legal: Lei nº 4.320/1964, art. 42. 

Procedimento: Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autoriza-

dos por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal no 2.184/2017, R$ 6.000,00 (seis mil 

reais); Lei Municipal nº 2.209/2017, R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos 

reais). 

Amostra Selecionada: Leis Municipais nos 2.184/2017, de 30/03/2017 e 2.209/2017, 

de 27/06/2017. 

Constatações: Verificamos que para os créditos adicionais previstos na Lei Municipal nº 

2.209/2017, foi editado o Decreto Municipal nº 1.125/2017, de 28/06/2017, todavia, não 

consta edição de Decreto Municipal para abertura dos créditos adicionais previstos na Lei 

Municipal no 2.184/2017. Foi constatado também que a Lei Municipal no 2.184/2017 san-

cionada não foi editado Decreto Executivo em razão de ter sido detectada divergência na 

subfunção da dotação orçamentária prevista no artigo 2º da Lei Municipal no 2.184/2017 

(Código 121 – Planejamento e Orçamento), daquele previsto no Anexo VI - Demonstrati-

vo do Programa de Trabalho de Governo (Código 182 – Defesa Civil) da Lei Municipal nº 

2.170/2016, que estimou a receita e fixou a despesa do município para o exercício de 

2017. 
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Código: 2.2.15 

Ponto de controle: Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transfe-

rências 

Processos Administrativos analisados: Lei Municipal nº 2154/2016, art. 13 e 26. 

Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso VI. 

Procedimento: 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. 

Universo do Ponto de Controle: Lei Municipal nº 2154/2016, art. 13 e 26. 

Amostra Selecionada: Lei Municipal nº 2154/2016, art. 13 e 26. 

Constatação: Verificou-se autorização legislativa prevista nos artigos 13 e 26 da Lei 

Municipal nº 2154/2016. 

 

 

Código: 2.2.19. 

Ponto de controle: Créditos extraordinários – abertura 

Processos Administrativos analisados: relatório de listagem de créditos adicionais 

disponibilizados pelo Setor Contábil. 

Base legal: CRFB/88, art. 167, § 3º. 

Procedimento: 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. 

Universo do Ponto de Controle: relatório de listagem de créditos adicionais disponibili-

zados pelo Setor Contábil. 

Amostra Selecionada: relatório de listagem de créditos adicionais disponibilizados pelo 

Setor Contábil. 

Constatação: Verificou-se que não houve abertura de crédito extraordinário no exercício 

de 2017 

 

 

Código: 2.2.21. 

Ponto de controle: Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e de-

monstrativos fiscais 

Processos Administrativos analisados: Verificação no Portal da Transparência em 

julho de 2017.  

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

Procedimento: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 

acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Men-

sais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e 

Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas 

nos artigos 52 a 58 da LRF. 

Universo do Ponto de Controle: Portal da Transparência, julho de 2017. 

Amostra Selecionada: Portal da Transparência, julho de 2017. 

Constatação: Verificamos não foi disponibilizado as prestações de contas mensais no 

Portal da Transparência. Os demais instrumentos de planejamento e demonstrativos fis-

cais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura 

 

 

Código: 2.2.22. 

Ponto de controle: Transparência na gestão – execução orçamentária 

Processos Administrativos analisados: relatório gerencial do Portal da Transparência 

da Prefeitura. 

Base legal: LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF. 
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Procedimento: Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações por-

menorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas 

no artigo 48-A da LRF. 

Universo do Ponto de Controle: relatório gerencial do Portal da Transparência da Pre-

feitura compreendendo o período de 02 de janeiro a 29 de dezembro de 2017. 

Amostra Selecionada: relatório gerencial do Portal da Transparência da Prefeitura 

compreendendo o período de 02 de janeiro a 29 de dezembro de 2017. 

Constatação: A Prefeitura de Piúma tem modernizado seu sistema de informação de 

modo a dar amplo e irrestrito acesso às informações sobre a Gestão em seu Portal da 

Transparência. Verificamos através de informações gerenciais do Portal da Transparência, 

uma variação pequena de datas na exportação dos dados para o Portal, uma vez que, 

atualmente, esta exportação é realizada de forma manual, com acionamento de um sof-

tware que extrai as informações do software de contabilidade pública e as disponibiliza 

no Portal da Transparência. 

Todavia, verificamos na competência Dezembro/2017 que o índice de inserção de dados 

no Portal atingiu 95% (noventa e cinco pontos percentuais) deixando apenas de realizar 

a exportação dos dados do sistema de contabilidade pública para o Portal da Transparên-

cia no dia 22/12/2017.  Contudo, já está sendo desenvolvido uma nova aplicação (sof-

tware) para automatizar a exportação das informações para o Portal da Transparência, 

de modo a atender com plenitude as disposições legais. 

 

 

Código: 2.2.23. 

Ponto de controle: Transparência na gestão – prestação de contas 

Processos Administrativos analisados: Portal da Transparência  

Base legal: LC 101/2000, art. 49. 

Procedimento: 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 socieda-

de. 

Universo do Ponto de Controle: Arquivos do GAPREF – Portal da transparência - 2017 

Amostra Selecionada: Ofício Gabinete do Prefeito nº 093/2017 

Constatação: A PCA 2016 da Prefeitura e Fundo de Saúde foi encaminhada à Câmara 

Municipal através do Ofício Gabinete do Prefeito nº 093/2017, através de mídia digital, 

disponibilizada na íntegra no Portal da Transparência da Prefeitura, e também se encon-

tra arquivada no Setor Contábil. 

 

 

Código: 2.4.4. 

Ponto de controle: Dívida pública – evidenciação no RGF 

Processos Administrativos analisados: Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 2º 

semestre de 2017. 

Base legal: Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso III. 

Procedimento: Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ul-

trapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do arti-

go 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um 

quinze avos) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 

da Lei Complementar nº 101, de 2000; 

Universo do Ponto de Controle: Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre 

de 2017. 

Amostra Selecionada: Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2017. 

Constatação: Avaliando os Demonstrativos da Dívida Consolidada Líquida observou-se 

que o fechamento do 2º semestre de 2017 deixou disponibilidade de caixa suficiente para 

cobrir a dívida e que o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal 

(120% da RCL). 
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1.2    MEDIDAS RECOMENDATÓRIAS 

 

 

Código: 1.4.7. - Ficou evidenciado que o Poder Executivo não ultrapassou no 2º semes-

tre de 2017 a limite prudencial, porém é necessário que o Gestor Municipal realize, atra-

vés da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda, o monitoramento constante das re-

ceitas e despesas, inclusive com adoção imediata de medidas visando reduzir o custeio 

da máquina pública, já que o Poder Executivo está a menos de 0,40% (zero virgula qua-

renta pontos percentuais) para atingir o limite prudencial que trata o inciso II do § 1º do 

artigo 59 da LRF. 

 

 

Código: 1.4.10. - Ficou evidenciado que o Poder Executivo não ultrapassou no 2º se-

mestre de 2017 a limite prudencial, porém é necessário que o Gestor Municipal realize, 

através da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda, o monitoramento constante das 

receitas e despesas, inclusive com adoção imediata de medidas visando reduzir o custeio 

da máquina pública, já que o Poder Executivo está a menos de 0,40% (zero virgula qua-

renta pontos percentuais) para atingir o limite prudencial que trata o inciso II do § 1º do 

artigo 59 da LRF. 

 

 

Código: 1.4.11. - Ficou evidenciado que o Poder Executivo não ultrapassou no 2º se-

mestre de 2017 a limite prudencial, porém é necessário que o Gestor Municipal realize, 

através da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda, o monitoramento constante das 

receitas e despesas, inclusive com adoção imediata de medidas visando reduzir o custeio 

da máquina pública, já que o Poder Executivo está a menos de 0,40% (zero virgula qua-

renta pontos percentuais) para atingir o limite prudencial que trata o inciso II do § 1º do 

artigo 59 da LRF. 

 

 

Código 1.4.14 - Ficou evidenciando na Planilha de Cálculo do Duodécimo fornecida pelo 

Setor Contábil a inclusão da COSIP no aporte de R$ 1.045,127,11. Todavia necessário 

recomendar ao Gestor Municipal que, através da Secretaria Municipal de Finanças e Fa-

zenda, ao elaborar os cálculos do duodécimo para o exercício de 2019, observe a decisão 

exarada no Parecer Consulta TC 018/2017 quanto a exclusão da COSIP da base de 

cálculo do orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2019. 

 

 

Código: 2.1.13 – Recomendar ao Gestor que inclua na edição da LOA para o exercício 

de 2019. 

 

 

Código: 2.1.14 -  Recomendar ao Gestor que inclua na edição da LOA para o exercício 

de 2019, dotação orçamentária suficiente para arcar com os créditos de precatórios re-

gistrados na Contabilidade municipal até 1º de julho, na forma do artigo 100 da 

CRFB/88. 

 

 

Código: 2.1.17 – Recomendar ao Gestor que determine a Secretaria de Governo e Pla-

nejamento que conclua a elaboração do Sistema Administrativo de Planejamento e Or-

çamento, previsto no PAAI 2018, e o ponha em prática, em especial no que tange aos 

procedimentos relacionados a elaboração da LDO e LOA, e ainda, que realize as audiên-

cias públicas oportunizando ao Cidadão sua participação durante o processo de elabora-

ção da LDO e LOA. 
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Código: 2.2.14.  – Recomendar ao Gestor Municipal que, ao editar abertura de crédito 

especial, verifique as informações junto ao Setor Contábil a fim de se evitar vícios insa-

náveis, seja na forma de lei ou decreto executivo. 

 

Código: 2.2.21. - Encontra-se em fase de implantação no Portal da Transparência de 

novo módulo para inserção das Prestações de Contas Mensais (PCM). Este novo módulo 

tem previsão de conclusão para abril de 2018, onde serão habilitados os servidores do 

Setor Contábil da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda. Recomenda-se que, após 

envio das PCMs ao TCE-ES, estes também as possam disponibilizar no Portal da Transpa-

rência. 

 

 

Código: 2.2.22.  – É necessário implementar nova aplicação (software) para automati-

zar a exportação das informações do software de Contabilidade Pública para o Portal da 

Transparência, de modo a atender com plenitude as disposições legais. A aplicação en-

contra-se em fase de testes e tem previsão para implementação em abril de 2018. Re-

comenda-se que, até a implementação da automatização da ferramenta, os dados devem 

ser inseridos no Portal com o acionamento manual diário do software. 

 

 

 

1.3   PONTOS DE CONTROLE DA TABELA REFERENCIAL 1, CONSTANTES DO ANE-

XO III DA   IN TC Nº 43/2017, NÃO SELECIONADOS PARA AVALIAÇÃO 

 

 

   Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de audi-

toria ou de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial 1 do Anexo III da 

IN TC nº 43/2017, apenas os pontos que estão elencados na tabela de que trata o item 

1.1 foram selecionados. 

 

   Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta CGM ano 

de 2017 em razão de não haver sido editado o PAAI/2017, e também devido a reformu-

lação da estrutura da CGM e a necessidade de outras providencias, observando que as 

inspeções e auditorias, deverão acontecer no decorrer de 2018, conforme PAAI 2018. 

Também salientamos que IN-TC nº 43/2017 foi publicada do Diário Oficial Eletrônico do 

TCEES e entrou em vigor somente no dia 06 de dezembro de 2017, quando os trabalhos 

desta CGM já estavam definidos e voltados na elaboração do  PAAI-2018, editado e apro-

vado em 26 de dezembro de 2017. 

 

 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

   Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade 

do Sr. José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito do Município de Piúma, relativa ao exercício 

de 2017. 

 

 

   Ademais, não foram constatadas irregularidades insanáveis no exercício de 

2017 quando da aplicação das técnicas na verificação de processos e procedimentos de 

controle, escopo apresentado no item anterior e em vista dos procedimentos verificados 

neste relatório. 
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   Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que inte-

gram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamen-

tária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, 

no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade 

na gestão dos recursos públicos. 

 

 

2.1 RESSALVAS 

 

 

   A Prestação de Contas Anual do Município/ES foi recebida em 19 de março 

de 2018, através do e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br. 

 

   O Portal da Transparência tem por objetivo disponibilizar informações sobre 

a gestão no que tange a execução orçamentária e financeira em tempo real, possibilitan-

do a qualquer cidadão verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Deste modo, o 

Portal da Transparência do Município tem tido mudanças para atender as demandas do 

cidadão e as legislações existentes. No exercício de 2017 o Portal da Transparência teve 

melhorias significativas e atualizações constantes, o que levou o município a ficar em 3º 

lugar na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

 

Piúma/ES, 26 de março de 2018 

 

 
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DINIZ 

Controlador-geral – Matr. 5094 
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