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Exercício:

1. RELATÓRIO

1.1 Introdução

Jadison da Costa Quartezani
Câmara Municipal de Conceição da Barra - ES
Mirtes E ugênia Rodrigues Pereira Figueiredo
2018

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 Central de Controle Interno

realizou, nO exercício supramenoionado, procedimentos de controle, Objetivando apoiar O

controle externo nO exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos OS pontos de controle selecionados para análise, OS procedimentos

adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, aO final, nOSSO parecer

conclusivo.

TABELA 8

, Objeto / Ponto Processos ] - Unlverso dº Amostra
COD. de cºntrºle Rgãlíirrziâãtg: Base legal Procedlmento Égnttcraodlê Selecionada

Avaliar se as demonstrações

Bens em . contápeis evidenciam a
estoque móveis Integralldadle dOs-belns-em

imóveis e ' CRFB/88, art.. . estoque, moveis, Imoveis e
1.3.1 intangíveis 37, caput C/C Ler intangIvelsemcompatlbllldade

registro contábil 4.320/1964, arts. com os Inventários anuais, bem
compatibilidade 94 a 96. como, as varraçoes decorrentescom inventário de deprecraçao, amortrzaçao ou' exaustão, e as devidas

reavaliações.
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Disponibilidades

Arquivos
Fluxo de Caixa e LC 101/2000,

Avaliar se as disponibilidadesfinanceiras Termo de verificação art. 43 c/c & 3ª, . . -
1-3-3 depósito e de Disponibilidade do artigo 164 da 1333ng ;ºfçggngºgggggifafsmaplicação Financeira. CRFB/88. º '

Extratos

Avaliar se as demonstrações
Arquivos contábeis evidenciam a

Disponibilidades Fluxo de Caixa e integralidade dos valores
1 3 4 financeiras Termo de verificação Lei 4.320/1964, depositados em contas correntes
' ' deposrto e de Disponibilidade arts. 94 a 96. e aplicações financeiras

aplicação Financeira. confrontando os valores
Extratos registrados com os extratos

bancários no final do exercício.

Despesas Arquivo Avaliar se os limites de despesas
1.4.7 com pessoal “Despesa com LC 101/2000, com pessoal estabelecrdos nos

limite Pessoal” arts. 19e20 artigos 19 e20 LRF foramobservados.

Despesas Avaliar se foram praticados atos
com pessoal Arquivo que provocaram aumento das

1 4 8 descumprimento “Despesa com LC 101/2000, despesas compessoalsem' ' . . ,, art. 21. obsen/ar as disposiçoes contidasde limites Pessoal . . .. nosrncrsoslell,doart|go21,danulidade do ato LRF.
Avaliar se as despesas totais com

Despesas . pessoal excederam 95% do limite
| Arqurvo LC 101/2000, maximo permitido parao Podere,

1 .4.10 |. º.ºm pessoa. “Despesa com art. 22, parágrafo no caso de ocorrência, se asimite prudencral P |” , . d N . t rt' 22vedações essoa unico. ve açoes prevrs as noa igo ,
paragrafo unico, incrsos l a V, da

LRFforam observadas.

Despesas Avaliar se as despesas totais com
com pessoal pessoal ultrapassaram o limite
extrapolação Arquivo |"ng (ªª/ª??” estabelecido no artigo 20 da LRF

1.4.11 do limite “Despesa com CRF-B/88 art e, no caso de ocorrência, se as
providências/ Pessoal” 169 5539” e 49' medidassaneadoras previstas noMedidas de ª ' artigo 23 (e 1 69, 55 3ª e4º da CFcontenção 88) foram adotadas.

Poder Legislativo
Avaliarseogasto total com a

folha de pagamento da

Municipal CRFB/88, art. Cãmara Municipal não ultrapassou
1.4.13 despesa com 29_ A 5 1ª setentaporcentodos recursosfolha de ª ' financeiros recebidos atítulo de

pagamento. transferênciadeduodécimos no
exercício.

AvaliarseafixaçãodosubsídioDespesas dos Vereadores atendeu o
com pessoal Leinº2.629de05 CRFB/88 art disposto no artigo 29, inciso VI, da

1.4.17 subsídio dos de Setembrode 29 inciso Vl CRFB/88, especialmente osvereadores 2012 ' ' limites máximos nele fixados e a
fixação. fixação de uma Legislatura para

outra.

Despesas com Avaliarseopagamento dos
1 418 pessoal subsídio CRFB/88, art. subsídios aos vereadores' ' dos vereadores 29, inciso VI. obedeceu aos limitesfixados no

pagamento. artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.
1 4 19 Despesas CRFB/08, art. Avaliar se ototal da despesa com' ' com pessoal 29, incrsonl. a remuneração dos Vereadores
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vereadores
remuneração Ultrapassou o montante de cinco

por cento da receita do Município.

Poder Legislativo CRFB/88, art.

Avaliarseototal dadespesado
Poder Legislativo Municipal,
incluídos os subsídios dos

com inativos, ultrapassou os
Vereadores e excluídos os gastos

compatibilidade
com o normativo prestação de

. . percentuais definidos pelo artigo
1'4'20 d Municrpal 29-A. 29A da CRFB/88, relativos aoespesa total , . . . , .somatorio da receita tributaria e

das transferências previstas no &
5º do art.153 e nos arts.158 e159,

efetivamente realizadas no
exercício anterior.

Documentos |N Avaliar de os documentos
integrantes da Regulamentadora integrantesda PCA estaoem

1.5.1 PCA da remessa de conformidade como requerido no
anexocorrespondenteda IN

Regulamentadora da remessa de
dO TCE contas prestação de contas.

Avaliar se foram expedidos atosDéficit de limitação de empenho e
orçamentário LC 101/2000, movimentaçãofinanceira, nos2.2.29 . ,, . , .medidas de art. 9-. casosecondiçoes estabelecidas
contenção em lei, com vistas à contenção de

déficit orçamentário e financeiro.2.3 OUTRAS ANALISES
18.068/2018

18-069/2018 Lei Federal nº Avaliar se as aquisições de bens

2.3.1 3333533556 ]ãªgªgglã 8666/93 — Lei e/ou serviços obedeceram aos 12 P&Cnããsrgª de 06 Processos
1 8.2 53/2 0 1 8 de LiCitaçoes preceitosdaLegrslaçaovrgente.
18.949/2018

1.2 Constatações e proposições

Cód. Achados Proposições/Alertas Situação
Proceder a numeração de

Ausência de numeração das páginas do todo o processo evitando
Processo rasuras e emendas Atendido.

Compras e
Licitações:

Prºcessº Ausência de comprovante da Publicação na Juntar aos autos cópia do .
2.3.1 Nº-lª-ºªª/ººlª imprensa Oficial do termo de Dispensa de Diário oncial contendo a Atend'dº'

Licitação, na forma do Pará rafo Unico, artigo publicação do Termo de
61 da Lei 8.66 /93. Dispensa de L|C|tação, ou

na impossibilidade justincar
Compras e A . . - Juntar aos autos cópia do Diário
Licitações: Ausencra de comprovante de Publicaçao na oficial contendo a publicação do At d'd
Processo Imprensa OfICIaI do termq de Dispensa de Termo de Dispensa de Licitação, e" ' º-

Nº18.069/2018 Licitação, na forma do. Paragrafo Unico, artigo ou na impossibilidade justificar
61 da Lei 8.666/93
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Compras e . Juntar aos “autos cópia do .
Licitações: Ausência de comprovante de Publicação na Diario oficial contendo a Atendidº-u
Processo Nº imprensa Oficial do termo de Dispensa de publicação do Termo de
18101/2108 Licitação, na forma do Parágrafo Unico, artigo 61 Dispensa de Licitação, ou

da Lei 8.666/93 na impossibilidadejustificar
Numerar todo o processo, Atendidoevrtando rasuras e/ou '

Ausente a numeração das páginas do processo emendas

Atendido.

Compras e Numerar todo o processo,Licitações: evitando rasuras e/ou
Processo Nº Ausente a numeração das páginas do processo emendas

18252/2018. Juntar aos autos cópia do .
Ausência de comprovante de Publicação na Diário ºfLCÍªI contendo ª Atendidº'
imprensa Oficial do termo de Dispensa de Pªbl'ºªçªº dº, Termo de

Licitação, na forma do Pará rafo Unico, artigo 61 Dispensa de L'C'tªçªº, ou
da Lei 8.66 /93 na impossibilidadejustificar

Atendido.
Numerar todo o processo,

evitando rasuras e/ou

Ausente a numeração das páginas do processo emendas
Juntar aos autos cópia do

8311212253? :e Diário oficial contendo a Atendidº-
processo Nº Ausênciae %ef ocmproovante de dPBblicgsacl ão na publicªçãº do Temp de
18253/2018 Liciªçrãegsrziªa 6%“ gp;” de ollÍrEiecosad artigo Dispensa de L'º'tªçªº' ou

da eLi 86 636%]; ' na impossibilidade justificar
Numerar todo o processo, At d' devrtando rasuras e/ou º" ' º'

Ausente a numeração das páginas do processo emendas

Compras e Atendido.Licitações: Numerar todo o processo,Processo Nº evitando rasuras e/ou
18949/2018 Ausente a numeração das páginas do processo emendas

“Ausência de comprovante de Publicação na Juntar aos autos cópia do
imprensa Oficial do Resumo do Contrato, na Diário oficial contendo a Atendido.
forma do Parágrafo Unico, artigo 61 da Lei

8.666193 publicação do Resumo do
Contrato, ou na

impossibilidade justincar

1.3 Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O valor da despesa orçamentária para o exercício financeiro de 2018, inicialmente, foi de R$
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3.474.000,00(três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Desse valor, foi

efetivamente realizado R$ 2.943.561,67 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil,

quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), restando o valor de R$

44.900,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais) empenhado a liquidar.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

A Lei Complementar nº 101 l2000 — a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece afixação

de limites para os gastos com pessoal. Dessa forma a referida Lei limita o endividamento da

União, dos Estados e dos Municípios.

No que se refere à Constituição Federal Brasileira bem como a supracitada LC nº 101/2000

quanto aos gastos com pessoal limitado em 70% (setenta por cento) do valor dos duodécimos

recebidos no exercício, a Câmara Municipal de Conceição da Barra, durante o exercício

financeiro de 2018 apresentou uma despesa com a folha de pagamento no valor de R$

1.768.208,86 (hum milhão, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e oito reais e oitententa e seis

centavos). Essa despesa representou nesse período um percentual de 53,05% do valor total dos

duodécimos recebidos que totalizou no exercício o valor de R$ 3.312.922,52 (três milhões,

trezentos e doze mil/, novecentos e vinte dois reais e cinquenta e dois centavos).

Considerando o percentual de 70% que é o limite máximo, o valor dos os gastos com a folha de

pagamento poderia serde R$ 2.319.045,76 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, quarenta e

cinco reais e setenta e seis centavos). Isso importou numa economia no valorde R$ 550.836,90

(quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos).

O artigo 20, inciso III, “a”, da Lei Complementar nº 101 l2000 — LRF estabelece o limite de 6% da

RCL(Receita Corrente Líquida) considerandocomoaBasedecãlculotodas as receitas, inclusive

as decorrentes de transferências voluntárias e as vinculadas às finalidades específicas (inciso I

do 5 1 º do artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64), para os gastos com pessoal.

No Exercício Financeiro de 2018 a RCL— Receita Corrente Líquidafoi de R$ 87.236.634,56

(oitenta e sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, seissentos e trinta e quatro reais e

cinquenta e seis centavos). Desse modo, 6% desse valor resultam em R$ 5.234.198,07
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(cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e sete centavos).

Considerando que a despesa total com pessoal no exercício de 201 8 foi no montante de R$

2.068.941 ,38 (dois milhões, sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta

e oito centavos) o percentual é de 2,37% sobre a Receita Corrente Líquida. Portanto, bem

abaixo do limite legal estabelecido que é de 6%.

SUBSÍDIO DOS VEREADORES

A Lei nº 2.629 de 05 de setembro de 2012 fixou os subsídios dos vereadores cujo valor de

R$5.700,00, (cinco milesetecentos reais) mensal, permanece inalterado. Desse modo, respeita

o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e

afixação de uma legislatura para outra. No exercício financeiro de 2018, o valor total dos

subsídios pagos aos vereadores foi de R$ 752.400,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e

quatrocentos reais), e obedeceu aos limites fixados no artigo 29, incisos VI e VII, da Constituição

Federal Brasileira def 988.

2 PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Srª. Mirtes

Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Chefe do Poder Legislativo do Município de Conceição

da Barra, Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2018.

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

item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra regular.

Conceição da Barra (ES), 16 de março de 2018.

Jadison da Costa Quartezani
Controlador Geral
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