
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Controladoria Geral  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Página 1 de 30 
 

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900 

 

 

RELATÓRIO E PARECER 

CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL 

DO SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO 

 
 
 

CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
 

(CONTAS DE GOVERNO - CONSOLIDADO) 
 
 
 

 
RELOCI - TABELA 6 - ANEXO III - IN 43/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício 2017 



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Controladoria Geral  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Página 2 de 30 
 

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Quinta Rangel 

Prefeita Municipal 

 

Dorlei Fontão 

Vice-Prefeito Municipal 

 

Paula Viviany de Aguiar Fazolo 

Controladora Geral 

 



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Controladoria Geral  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Página 3 de 30 
 

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900 

SUMÁRIO 
 

 

1. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL ........................................................ 4 

2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................. 7 

3. TABELA 6, DO ANEXO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCEES Nº 

043/2017 ...................................................................................................................................... 10 

4. DAS CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES DETECTADAS NOS PONTOS DE 

CONTROLE DA TABELA 6 .......................................................................................................... 15 

4.1 DA AVALIAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS ........................................... 15 

4.1.1 Itens de Abordagem Prioritária .......................................................................................... 15 

4.1.2 Itens de Abordagem Complementar ................................................................................. 21 

5. PARECER CONCLUSIVO ...................................................................................................... 29 

 

 



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Controladoria Geral  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Página 4 de 30 
 

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900 

1. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL 
 

A Controladoria Geral tem como função primordial promover o Controle Interno 

na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, cumprindo com suas atribuições 

legais e constitucionais que, dentre as quais, destaca-se promover efetividade, 

economicidade e regularidade à gestão municipal.  

 

Além disso, cabe ao Controle Interno Municipal a missão de proteger o 

patrimônio público através do auxílio e orientação quanto à elaboração de 

instruções normativas que objetivem estabelecer padrões procedimentais no 

âmbito administrativo, assegurando o cumprimento das normas internas, das leis 

municipais e da legislação federal.  

 

Inclui-se também como atribuição da Unidade Central de Controle Interno a 

realização de auditorias nas mais diversas áreas de atuação da gestão pública 

(no âmbito dos processos administrativos de todas as Secretarias e Câmara 

Municipal), as quais são destinadas a fiscalização preventiva e corretiva dos 

recursos municipais, de modo a avaliar e orientar os Gestores e ao Chefe do 

Poder Executivo acerca do cumprimento das metas fiscais e índices 

constitucionais, evitando, assim, que eventuais falhas na execução orçamentária 

e financeira possam resultar em penalização administrativa, civil ou criminal aos 

Gestores. 

 

Importa registrar que a institucionalização e implementação do “Sistema de 

Controle Interno” não se trata apenas de exigência da Constituição Federal e 

Estadual, mas também consiste na necessidade crescente de dotar os Município 

de mecanismos que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das 

determinações legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação 

dos recursos públicos, proporcionando, assim, maior transparência e 

tranquilidade aos atos de seus gestores1. 

                                                           
1 GLOCK, José Osvaldo. Guia para implantação do sistema de controle interno nos municípios. 1ª ed. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 14. 



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Controladoria Geral  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Página 5 de 30 
 

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900 

 

A despeito disso, a Lei Municipal nº 1.076/2013, alterada pela Lei Municipal 

nº 1.169/2015 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 060/2013, prevê 

como atribuições macro da Controladoria Geral, dentre outras, as seguintes: 

  
 Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno 

do Município, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da 
Câmara Municipal, conforme o caso, promovendo a integração operacional 
e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de 
controle; 

 
 Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 

supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento 
com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de 
documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento 
de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e 
apresentação dos recursos; 

 
 Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles 

interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo 
relatórios e pareceres sobre os mesmos; 

 
 Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução 

orçamentária, financeira e patrimonial; 
 
 Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de 

controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem 
realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos 
sistemas administrativos do Município, abrangendo as administrações 
Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, conforme o caso, expedindo 
relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; 

 
 Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, 
inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos 
oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos; 

 
 Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 

constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos 
demais instrumentos legais; 

 
 Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial 
e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações 
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Direta e Indireta, ou da Câmara Municipal, conforme o caso, bem como, 
na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

 
 Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da 

despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos 
termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 
 Alertar a autoridade competente para tomar as providências, conforme o 

disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução 
dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos 
limites; 

 
 Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão 

fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão 
Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais 
documentos; 

 
 Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do 

Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária; 

 
 Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão 

de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas; 
 
 Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros 

pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 
irregularidades; 

 
 Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas 

Especiais instauradas pela Prefeitura Municipal, incluindo suas 
administrações Direta e Indireta, ou pela Câmara Municipal, conforme o 
caso, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 

 
 Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela 

Administração; 
 
 Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema 

de Controle Interno. 

 

Como se observa, além das atribuições acima elencadas, à Controladoria Geral 

do Município compete prestar consultoria e assessoramento às Secretarias, à 

Prefeita Municipal e à Câmara Municipal, sempre que solicitado, visando 

contribuir para a maximização dos resultados na gestão. 
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2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Atualmente a Controladoria Geral do Município de Presidente Kennedy é 

classificada como “órgão de administração superior” (Art. 9º, I, d, da Lei 

Municipal nº 1.040/2012) e está instalada no segundo andar do Palácio 

Municipal, situado na Sede do Município. 

 

Quanto à estrutura física registramos que já haviam móveis comprados e 

disponibilizados ao Controle Interno quando assumimos a gestão em 2015. No 

que se refere aos recursos tecnológicos, informamos que em 2015 foram 

adquiridos e instalados 02 (dois) novos computadores no setor e foi aproveitado 

outra máquina que estava em bom estado e apto para utilização. 

 

Já no que concerne ao quadro de pessoal lotado na Controladoria Geral, 

esclarecemos que atualmente esta Controladora Geral atua sozinha nas 

atribuições específicas do Setor, já que em 2015 a única servidora efetiva 

ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo foi remanejada para outro local. 

 

Informamos, ainda, que após diversas solicitações feitas ao Gabinete da Prefeita 

quanto a latente e urgente necessidade de estruturação de pessoal nesta 

Controladoria Geral (Ofício UCCI/PK nº 005/2016, Ofício UCCI/PK nº 080/2017) 

em julho/2017 foi lotada uma servidora Assessora Técnica com formação 

profissional diversa das áreas pertinentes às atividades realizadas pelo controle 

interno, cuja atuação limitou-se a atividades administrativas de organização e 

registro documental e auxílio à Controladora Municipal quanto as mais diversas 

ações. 

 

Assim, registramos que, dada a especificidade da formação profissional da nova 

servidora lotada na Controladoria Geral, sua atuação ficou restrita às atividades 

de auxiliar administrativo, restando impossibilitada de exercer as funções típicas 

de controle interno e de auditoria conforme definido no Plano Anual de Auditoria, 

cuja execução coube exclusivamente a esta Controladora Geral. 
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Com o advento da Lei Municipal nº 1.039/2012 foi criado na estrutura 

administrativa do Município de Presidente Kennedy o cargo de “Auditor 

Municipal” (04 cargos), cujos requisitos para provimento são curso superior em 

Administração, Contabilidade, Economia ou Direito e Especialização em Auditoria 

Pública, entretanto, até a presente data tais vagas não foram preenchidas dada a 

impossibilidade financeira (recursos próprios) de realização de concurso público 

neste Município. 

 

Registra-se que solicitamos ao Chefe do Poder Executivo o deslocamento de 

servidor(es) efetivo(s) pertencente(s) ao quadro de pessoal para compor a 

Equipe de Apoio e de Auditores até que seja possível a realização de concurso 

público, conforme se verifica na cópia do Ofício UCCI/PK nº 005/2016 em anexo.  

 

Esclarecemos, ainda, que no exercício de 2016 o TCEES realizou auditoria 

temática de controle interno em nosso Município e conforme orientação dos 

Auditores de Controle Externo seria possível a criação de Comissão de Auditoria 

para realização das atividades de fiscalização e auditoria definidas no Plano Anual 

de Auditoria Interna, a fim de suprir a nossa deficiência de pessoal.  

 

Assim, propusemos ao Gabinete da Prefeita a alteração da Lei que instituiu o 

Órgão de Controle Interno neste Município (Lei Municipal nº 1076/2013) por 

meio do Ofício UCCI/PK nº 005/2017 protocolado em 17/01/2017. 

 

No entanto, verificou-se que o Projeto de Lei nº 004/2017 referente a alteração 

da Lei Municipal nº 1076/2013 que, dentre outras modificações, propôs a criação 

de uma Comissão de Auditoria nos termos recomendados pela Equipe de 

Fiscalização do TCEES, demorou mais de 04 (QUATRO) meses após seu 

protocolo na Câmara Municipal, que ocorreu em 15/02/2017, sem 

apreciação por aquela Casa de Leis. Até que em 19/06/2017 fomos 

surpreendidos com a informação de que o próprio Poder Executivo havia 

solicitado a retirada do Projeto de Lei. 
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Importa ressalvar que até aquele momento ficamos aguardando a aprovação das 

alterações legislativas propostas para que pudéssemos iniciar as atividades de 

auditoria planejadas para 2017, pois a recomendação do TCEES é que as 

auditorias sejam realizadas por profissionais específicos investidos no cargo de 

“Auditor”, as quais seriam apenas coordenadas pelo Controlador Geral. 

 

Diante de tal cenário, elaboramos outro ofício dirigido ao Gabinete da Prefeita 

(Ofício UCCI/PK nº 081/2017 protocolado em 28/06/2017 – processo nº 

15.538/2017) com a finalidade de alterar a estrutura administrativa de cargos e 

criação de setores na Controladoria Geral, cuja alteração demandaria elaboração 

de novo projeto de lei, o qual foi feito e encaminhado ao Gabinete para envio à 

Câmara Municipal e demais providencias pertinentes, contudo, fizemos uma 

busca na tramitação do processo que originou o mencionado projeto de lei e 

verificamos que este não fora encaminhado à Câmara Municipal. 

 

Desta feita, cuidamos de replanejar as atividades de auditoria para o exercício de 

2017, considerando que no primeiro semestre fomos impossibilitados de atuar 

conforme as ações descritas no PAAI 2017 devido aos fatos supervenientes supra 

relatados. 

 

Assim alteramos e readequamos o PAAI 2017 para constar somente as atividades 

que seriam passíveis de execução, tendo em vista o curto prazo remanescente e 

as demandas ordinárias da Controladoria Geral, conforme consta do Ofício CGM 

nº 134/2017. 

 

Informamos que o detalhamento das ações e atividades executadas pela 

Controladoria Geral no exercício de 2017 constam do Relatório de Atividades 

(RELACI), documento integrante da Prestação de Contas Anual. 
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3. TABELA 6, DO ANEXO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCEES Nº 
043/2017 
 
Observando o que dispõe o Art. 74, da Constituição Federal, bem como o que 

dispõe o Art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) essa Unidade 

de Controle Interno realizou no exercício de 2017 diversos procedimentos de 

controle conforme consta do Plano Anual de Auditoria e também outras ações 

institucionais não planejadas. 

 

Segue abaixo os pontos de controle constantes da Tabela Referencial 1 que 

foram apreciados pela Controladoria Geral nas Contas de Prefeito (Contas de 

Governo) – Consolidado do Município de Presidente Kennedy. 

 
CONTAS DO PREFEITO (CONTAS DE GOVERNO) - CONSOLIDADO 

 

 
 

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA 
 

 

1.1. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária.  
 

Código Ponto de controle Base legal 
Tipo de 

procedimento 
sugerido 

Procedimento Aplicável à 

1.1.3 

Transferência de 
recursos 
orçamentários ao 
Poder Legislativo.  

CRFB/88, art. 
168. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Avaliar se os recursos 
correspondentes às 

dotações 
orçamentárias, 

compreendidos os 
créditos suplementares 
e especiais, destinados 

aos órgãos do Poder 
Legislativo, foram 

transferidos pelo Poder 
Executivo até o dia 20 

de cada mês, em 
duodécimos. 

Contas de 
Governo 

 

1.4. Limites constitucionais e legais 
 

Código Ponto de controle Base legal 
Tipo de 

procedimento 
sugerido 

Procedimento Aplicável à 

1.4.1 
Educação – 
aplicação mínima  

CRFB/88, art. 
212, Lei nº 

Conformidade 
(Revisão analítica)  

Avaliar se a aplicação de 
recursos na 

Contas de 
Governo 
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9.394/1996 
(LDB), art. 

69. 

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.  

1.4.2 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério  

CRFB/88, art. 
60, inciso XII 

do ADCT. 

Auditoria 
Governamental de 
conformidade  

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

Contas de 
Governo 

1.4.4 
Saúde – aplicação 
mínima  

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

Conformidade 
(Revisão analítica)  

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.  

Contas de 
Governo 

1.4.7 
Despesas com 
pessoal – limite  

LC 101/2000, 
arts. 19 e 20. 

Conformidade 
(Revisão analítica)  

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

Contas de 
Governo 

Contas de 
Poderes 
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1.4.10 

Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial – 
vedações  

LC 101/2000, 
art. 22, 

parágrafo 
único. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

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.  

Contas de 
Governo 

Contas de 
Poderes 

1.4.11 

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

LC 101/2000, 
art. 23 c/c 

CRFB/88, art. 
169, §§ 3º e 

4º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

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

Contas de 
Governo 

Contas de 
Poderes 

1.4.14 
Transferências para 
o Poder Legislativo 
Municipal  

CRFB/88, art. 
29-A, § 2º. 

Conformidade 
(Revisão analítica)  

Avaliar se os repasses 
ao Poder Legislativo 
Municipal obedeceram 
aos dispositivos 
contidos no § 2o do 
artigo 29-A da CRFB/88.  

Contas de 
Governo 

(Prefeitura) 

 
2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

 
 

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

 

Código Ponto de controle Base legal 
Tipo de 

procedimento 
sugerido 

Procedimento Aplicável à 

2.1.2 
LDO – limitação de 
empenho.  

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

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Avaliar se a LDO 
aprovada para o 

exercício continha 
dispositivo 

estabelecendo critérios 
e forma de limitação de 

empenho, a ser 
efetivada nas hipóteses 
previstas na alínea b do 
inciso II do artigo 4º, no 
art. 9o e no inciso II do § 
1o do art. 31, todos da 

LRF. 

Contas de 
Governo 

2.1.4 LDO – condições LC 101/2000, Conformidade Avaliar se a LDO Contas de 
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para transferências 
de recursos a 
entidades privadas.  

art. 4º, inciso 
I, alínea “f”. 

(Verificação 
documental)  

aprovada para o 
exercício continha 

dispositivo 
estabelecendo 

condições e exigências 
para transferências de 
recursos a entidades 
públicas e privadas. 

Governo 

2.1.5 
LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
abrangência  

LC 101/2000, 
art. 4º, §§ 1º 

e 2º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

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. 

Contas de 
Governo 

2.1.7 
LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
abrangência  

LC 101/2000, 
art. 4º, § 3º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

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. 

Contas de 
Governo 

2.1.13 
LOA – reserva de 
contingência  

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso 

III. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

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. 

Contas de 
Governo 

 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
 

Código Ponto de controle Base legal 
Tipo de 

procedimento 
sugerido 

Procedimento Aplicável à 

2.2.1 
Anexo de Metas 
Fiscais – 

LC 101/2000, 
art. 9º. 

Conformidade 
(Verificação 

Avaliar se, após a 
identificação do 

Contas de 
Governo 
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cumprimento de 
metas fiscais.  

documental)  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. 

2.2.13 

Créditos adicionais 
– autorização 
legislativa para 
abertura  

CRFB/88, art. 
167, inciso V, 
c/c art. 43 da 

Lei nº 
4.320/64. 

Auditoria 
Governamental de 
conformidade  

Avaliar se houve 
abertura de crédito 

adicional suplementar 
ou especial sem prévia 

autorização legislativa e 
sem indicação dos 

recursos 
correspondentes. 

Contas de 
Governo 

Contas de 
Poderes 

2.2.14 
Créditos adicionais 
– decreto executivo  

Lei nº 
4.320/1964, 

art. 42. 

Auditoria 
Governamental de 
conformidade  

Avaliar se os créditos 
adicionais 

(suplementares ou 
especiais) autorizados 
por lei foram abertos 
mediante edição de 
decreto executivo. 

Contas de 
Governo 

2.2.21 

Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais  

LC 101/2000, 
art. 48 e arts. 

52 a 58 da 
LRF. 

Conformidade 
(Verificação 
documental)  

Avaliar se foi dada 
ampla divulgação, 
inclusive em meios 

eletrônicos de acesso 
público, aos seguintes 

instrumentos: PPA, LDO, 
LOA, Prestações de 

Contas Mensais e Anual, 
RREO e RGF, Pareceres 

Prévios emitidos por 
Órgão de Controle 
Interno e Externo, 

dentre outros. Avaliar, 
inclusive, se foram 

observadas as 
disposições contidas 

nos artigos 52 a 58 da 
LRF. 

Contas de 
Governo 
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4. DAS CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES DETECTADAS NOS PONTOS DE 

CONTROLE DA TABELA 6 
 
Registramos que a análise das Contas da Prefeita Municipal (Contas de Governo) 

- Consolidado do Município de Presidente Kennedy fundamentou-se na Tabela 06 

constante do Anexo III, da Instrução Normativa TC nº 043/2017, na qual contém 

os pontos de controle que devem ser apreciados pela Controladoria Geral. 

 

Importa mencionar, que foi editado no Município de Presidente Kennedy o 

Decreto nº 086/2017 que dispõe regras acerca do encerramento do exercício 

de 2017 e em seu Anexo Único, sistematizou todos os prazos para 

encaminhamento das informações necessárias para elaboração da Prestação de 

Contas do exercício. 

 

4.1 DA AVALIAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS 
 
4.1.1 Itens de Abordagem Prioritária 
 
1.1 GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA2 
 

Item 1.1.3 

Transferência de 
recursos 
orçamentários ao 
Poder Legislativo.  

CRFB/88, 
art. 168. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

 

Verifica-se que os recursos devidos ao Poder Legislativo Municipal foram 

transferidos pelo Poder Executivo sob a forma de duodécimos, conforme 

informado pelo Setor de Contabilidade e demonstrado no Balanço Financeiro 

(BALFIN), às fls. 08 do processo administrativo nº 6236/2018. 

 

Além disso, observou-se que as parcelas mensais do duodécimo foram 

transferidas até o dia 20 de cada mês para o Poder Legislativo, conforme 

comprova-se na Razão do Plano de Contas Consolidado de 2017, emitido pela 

                                                           
2 Informamos que a numeração sequencial deste item (1.1) corresponde à numeração estabelecida na 
Tabela Referencial 1, da Instrução Normativa TCEES nº 043/2017, a qual optamos por manter a fim de 
facilitar a correlação entre os itens analisados e a norma legal. 
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Divisão de Contabilidade e anexado no processo administrativo nº 6236/2018, 

cujo montante total repassado coincide com o valor do duodécimo (R$ 

2.175.864,48), o qual consta do Balanço Financeiro Consolidado 2017 e no 

Balanço Financeiro da Câmara Municipal de 2017. 

 

1.4 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS3 
 

Item 1.4.1 

Educação – 
aplicação 
mínima  

CRFB/88, art. 
212, Lei nº 
9.394/1996 

(LDB), art. 69. 

Conformidade 
(Revisão analítica) 

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.  

 
Ao examinar o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária do exercício de 2017 verifica-se que foi aplicado o percentual 

de 27,49% na manutenção e desenvolvimento do ensino neste Município. 

 

Portanto, comprovado está o cumprimento do que determina o Art. 212, da 

Constituição Federal e Art. 69, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), já 

que foi aplicado mais do que limite legal mínimo de 25% da receita 

resultante de impostos, compreendida àquela proveniente de transferências na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

 

Item 1.4.2 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério  

CRFB/88, art. 
60, inciso XII do 

ADCT. 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

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

 

Ao examinar o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária do exercício de 2017 e também no Balancete Analítico da Receita 

                                                           
3 Informamos que a numeração sequencial deste item (1.4) corresponde à numeração estabelecida na 
Tabela Referencial 1, da Instrução Normativa TCEES nº 043/2017, a qual optamos por manter a fim de 
facilitar a correlação entre os itens analisados e a norma legal. 
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Orçamentária de 2017 verifica-se que o valor total de “Receitas Recebidas 

do FUNDEB” compreende o somatório das “transferências de recursos do 

FUNDEB” (R$ 8.718.778,61) e da “receita de aplicação financeira dos recursos do 

FUNDEB” (R$ 36.152,42), que totaliza o montante de R$ 8.754.931,03 (oito 

milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e 

três centavos). 

 

Observa-se, ainda, que consta no Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO 6º bimestre 2017 que o total 

dos recursos aplicados no pagamento de profissionais do magistério 

nos termos legais foi de R$ 5.807.344,49 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos. 

 

Isso significa dizer que o Município de Presidente Kennedy investiu no 

pagamento de profissionais do magistério o montante de 66,33% dos recursos 

do FUNDEB, portanto, valor superior ao mínimo de 60% exigido pela 

Constituição Federal. 

 

Item 1.4.4 

Saúde – 
aplicação 
mínima  

CRFB/88, art. 77, 
inciso III, do ADCT 
c/c LC 141/2012, 

arts. 6º e 7º. 

Conformidade 
(Revisão analítica) 

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.  

 

Ao examinar o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 

do exercício de 2017 verifica-se que foi aplicado o percentual de 22,26% em 

ações e serviços públicos de saúde neste Município. 

 

Durante o exercício de 2017 o Município de Presidente Kennedy gastou com 

ações e serviços públicos de saúde a importância de R$ 6.430.757,88 

(seis milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e oito centavos) pertinente às Receitas provenientes de Impostos e 
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Transferências de Impostos, calculado com base na metodologia do STN, gerado 

pelo sistema contábil utilizado pelo município, conforme informado no 

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, 

do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do exercício de 2017 e 

no Relatório de Gestão das Contas de Governo (RELGES Consolidado), 

documento que integra a presente Prestação de Contas. 

 

Portanto, registra-se que aplicou-se montante superior ao mínimo legal de 

15% da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que 

compõem a base de cálculo conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 

Complementar nº 141/2012. 

 

Item 1.4.7 

Despesas com 
pessoal – limite  

LC 101/2000, 
arts. 19 e 20. 

Conformidade 
(Revisão analítica) 

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

 

Os limites legais de despesas com pessoal estabelecidos nos Arts. 19 e 20, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, refere-se ao percentual máximo da Receita Corrente 

Líquida de 60% para os Municípios (consolidado), sendo 54% para o Poder 

Executivo e 6% para o Poder Legislativo.  

 

Ao analisar as demonstrações contidas no Demonstrativo da Despesa com 

Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 2º 

semestre de 2017 - RGF (DEMPES), anexado ao processo administrativo nº 

6236/2018, observa-se que os limites legais de despesas com pessoal acima 

mencionados foram atendidos, já que o total da despesa com remuneração 

de pessoal no exercício de 2017 resultou no percentual de 21,42% 

(vinte e um virgula quarenta e dois por cento), portanto, não ultrapassou o 

montante de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida 

(RCL) do Município (R$ 355.938.276,04), já o presente relatório é concernente 

as Contas de Governo - Contas da Prefeita - relatório consolidado. 
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No que se refere ao Poder Legislativo, a partir do Relatório de Demonstrativo 

da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo referente ao 2º semestre de 2017 

(DEMPES) o total da despesa com remuneração de pessoal no exercício de 2017 

resultou no percentual de 0,47% (zero virgula quarenta e sete por cento), 

portanto, não ultrapassou o montante de 6% (seis por cento) da receita corrente 

líquida do Município. 

 

Item 1.4.10 

Despesas com pessoal 
– limite prudencial – 
vedações  

LC 101/2000, 
art. 22, 

parágrafo  
único. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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.  

 

Ao analisar as demonstrações contidas no Demonstrativo da Despesa com 

Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 2º 

semestre de 2017 - RGF (DEMPES), anexado ao processo administrativo nº 

6236/2018, observa-se que os limites legais de despesas com pessoal no 

Município de Presidente Kennedy foram atendidos.  

 

Isto porque o total da despesa com remuneração de pessoal do 

Município de Presidente Kennedy no exercício de 2017 resultou no 

percentual de 21,42% (vinte e dois virgula setenta e sete por cento). Portanto, 

não ultrapassou o montante máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da 

receita corrente líquida do Poder Executivo, concernente ao limite prudencial, já 

o presente relatório é concernente as Contas de Governo - Contas da Prefeita - 

relatório consolidado, razão pela qual não há que se observar as vedações do 

Art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

No que se refere ao Poder Legislativo, a partir do Relatório de Demonstrativo 

da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo referente ao 2º semestre de 2017 

(DEMPES) o total da despesa com remuneração de pessoal no exercício de 2017 

resultou no percentual de 0,47% (zero virgula quarenta e sete por cento), 

portanto, não ultrapassou o montante de 6% (seis por cento) da Receita 
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Corrente Líquida (RCL) do Município (R$ 355.938.276,04), razão pela qual não 

há que se observar as vedações do Art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Item 1.4.11 

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

LC 101/2000, 
art. 23 c/c 

CRFB/88, art. 
169, §§ 3º e 4º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o 
limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de 
ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 
23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.  

 

Ao analisar as demonstrações contidas no Demonstrativo da Despesa com 

Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 2º 

semestre de 2017 - RGF (DEMPES), anexado ao processo administrativo nº 

6236/2018, observa-se que os limites legais de despesas com pessoal no Poder 

Executivo foram atendidos.  

 

Isto porque o total da despesa com remuneração de pessoal do 

Município no exercício de 2017 resultou no percentual de 21,42% (vinte e um 

virgula quarenta e dois por cento). Portanto, não ultrapassou o montante 

máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida 

(RCL) do Município (R$ 355.938.276,04), já o presente relatório é concernente 

as Contas de Governo - Contas da Prefeita - relatório consolidado, razão pela 

qual não há que se adotar as medidas saneadoras previstas no Art. 23 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Item 1.4.14 

Transferências para o 
Poder Legislativo 
Municipal  

CRFB/88, art. 
29-A, § 2º. 

Conformidade 
(Revisão analítica) 

Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal 
obedeceram os dispositivos contidos no § 2o do 
artigo 29-A da CRFB/88.  

 

Conforme informado demonstrado no Balanço Financeiro Consolidado (BALFIN) 

do exercício de 2016, anexado ao processo administrativo nº 6236/2018, foi 

repassado ao Poder Legislativo Municipal o montante de R$ 2.175.864,48 (dois 

milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e oito centavos) referente ao duodécimo, que equivale ao 

percentual de 7% sobre o somatório da receita tributária e transferências (Art. 
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153, § 5o e nos Arts. 158 e 159, da CF), efetivamente realizado no exercício 

anterior (R$ 31.083.778,99), conforme definido Art. 29-A, da CFRB/88. 

 

Assim sendo, verifica-se que o valor mensal repassado ao Poder Legislativo 

Municipal não foi superior ao limite definido Art. 29-A, da CFRB/88, e foi 

rigorosamente encaminhado até o dia vinte de cada mês, bem como não foi 

repassado a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

 

Portanto, os repasses devidos ao Poder Legislativo Municipal 

obedeceram integralmente aos dispositivos contidos no § 2º, do Art. 

29-A, da CRFB/88, de modo que não há que se falar em crime de 

responsabilidade praticado cometido pela Prefeita Municipal. 

 

4.1.2 Itens de Abordagem Complementar 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)4 

 
Item 2.1.2 

LDO – limitação 
de empenho.  

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha 
dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de 
empenho, a ser efetivada as hipóteses previstas na alínea b 
do inciso II do artigo 4º, no art. 9o e no inciso II do § 1o do 
art. 31, todos da LRF.  

 
Verifica-se que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei Municipal 

nº 1.285/2016 – no Art. 9º, critérios e forma de limitação de empenho, a ser 

efetivada caso ocorram as circunstancias previstas no Art. 4º, inciso I, alínea “b”, 

no Art. 9º e no Art. 31, § 1º, inciso II, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal 

conforme verifica-se a partir da leitura e análise da norma. 

 

Segue abaixo a transcrição do Art. 9º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente 

que contém a previsão dos critérios e forma de limitação de empenho: 
                                                           
4 Informamos que a numeração sequencial deste item (2.1) corresponde à numeração estabelecida na 
Tabela Referencial 1, da Instrução Normativa TCEES nº 043/2017, a qual optamos por manter a fim de 
facilitar a correlação entre os itens analisados e a norma legal. 



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Controladoria Geral  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Página 22 de 30 
 

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900 

 

Art. 9º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no 

caput do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, todos da Lei 
Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e 

movimentação financeira, nos valores ou percentual definida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, necessários para atingir as metas 

fiscais de resultado primário e nominal. 
§ 1º Excluem do caput deste artigo as despesas destinadas ao 

pagamento dos serviços da dívida. 

§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira 
de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas 

abaixo hierarquizadas: 
I - Com pessoal e encargos patronais; 

II - Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o 

disposto no art. 45, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000; 

III - Os valores necessários para atingir os limites legais para a 
aplicação dos recursos nos serviços e ações de saúde e manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
§ 3º Os valores a serem limitados serão divulgados pelo Poder 

Executivo, que tomará como base a execução da programação 

financeira, respeitando os critérios definidos nos parágrafos anteriores. 
(grifo nosso) 

 

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, inciso I, alínea “b”, da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

 

Item 2.1.4 

LDO – condições 
para transferências 
de recursos a 
entidades privadas.  

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

 

Verifica-se que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei Municipal 

nº 1.285/2016 – no Art. 30, dispositivo estabelecendo condições e exigências 

para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, conforme 

verifica-se a partir da leitura e análise da norma. 

 

Segue abaixo a transcrição do dispositivo legal supramencionado que contém a 

previsão de transferências de recursos a entidades públicas e privadas: 

 

Art. 30. A O Executivo poderá, com autorização legislativa específica, 

fazer transferências, assim como destinar recursos públicos a entidades 
privadas, nos termos dos artigos 25 e 26, da Lei Complementar nº 101, 
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de 04 de maio de 2000, observando o interesse público do Município. 

(grifo nosso) 

 

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, inciso I, alínea “f”, da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

 

Item 2.1.5 

LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
abrangência  

LC 
101/2000, 
art. 4º, §§ 

1º e 2º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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.  

 

Verifica-se que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei Municipal 

nº 1.285/2016 – no Anexo I: “Anexo de Metas Fiscais - Metas Anuais 2017” 

estabelecidas para o exercício de 2017, na forma estabelecida pela LRF, 

conforme verifica-se a partir da leitura e análise da norma. 

 

Segue abaixo a transcrição do Art. 38, constante da Lei Municipal de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para 2017 que confirma a informação de que a norma 

contém o anexo de metas fiscais: 

 
Art. 38. Integra esta Lei, em cumprimento ao disposto no art. 4º, da 

Lei Complementar nº 101/2000, ANEXO DE METAS FISCAIS, ANEXO 
DE RISCOS FISCAIS, PRIORIDADES E METAS DO LEGISLATIVO, bem 

como as tabelas inerentes à DESPESA, RESULTADOS PRIMÁRIO E 

NOMINAL, DÍVIDA PÚBLICA E CONSOLIDADA E DÍVIDA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA. (grifo nosso) 

 

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

Item 2.1.7 

LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
abrangência  

LC 
101/2000, 

art. 4º, § 3º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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.  

 

Verifica-se que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei Municipal 

nº 1.285/2016 – no Anexo IX: “Demonstrativo de Riscos Fiscais e Previdências” 
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estabelecidas para o exercício de 2017, na forma estabelecida pela LRF, 

conforme verifica-se a partir da leitura e análise da norma. 

 

Segue abaixo a transcrição do Art. 4º e Art. 38, constante da Lei Municipal de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 que confirma a informação de que a 

norma contém o anexo de metas fiscais: 

 
Art. 4º. Os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, estão discriminados em anexo que integra esta Lei. 
 

(...) 
 

Art. 38. Integra esta Lei, em cumprimento ao disposto no art. 4º, da 

Lei Complementar nº 101/2000, ANEXO DE METAS FISCAIS, ANEXO 
DE RISCOS FISCAIS, PRIORIDADES E METAS DO LEGISLATIVO, bem 

como as tabelas inerentes à DESPESA, RESULTADOS PRIMÁRIO E 

NOMINAL, DÍVIDA PÚBLICA E CONSOLIDADA E DÍVIDA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA. (grifo nosso) 

 

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

Item 2.1.13 

LOA – reserva de 
contingência  

LC 101/2000, 
art. 5º, inciso III. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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.  

 
Verifica-se que foi prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) – Lei Municipal nº 

1.293/2016 – no Art. 4º e Art. 5º, dotação orçamentária para reserva de 

contingência e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei Municipal nº 

1.285/2016 – no Art. 20, consta a forma de utilização e montante definidos, 

conforme verifica-se a partir da leitura e análise das normas. 

 

Segue abaixo a transcrição dos dispositivos legais supramencionados referidos na 

LOA/2017 e na LDO/2017: 

 
LOA/2017 
 

Art. 4º. A despesa será realizada segundo funções de governo 

conforme o seguinte desdobramento: 

 
FUNÇÃO R$ 
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Legislativa 2.008.000,00 

Administração 93.213.100,00 

Segurança Pública 5.542.100,00 

Assistência Social 4.035.000,00 

Saúde 42.744.282,00 

Trabalho 200.000,00 

Educação 48.075.560,00 

Cultura 1.314.100,00 

Urbanismo 47.219.889,00 

Habitação 2.965.000,00 

Saneamento 19.508.000,00 

Gestão Ambiental 9.595.000,00 

Agricultura 20.300.000,00 

Comércio e Serviços 10.891.313,00 

Transporte 16.835.000,00 

Desporto e Lazer 10.215.561,00 

Encargos Especiais 7.400.000,00 

Reserva de Contingência 300.000,00 

TOTAL 342.361.905,00 

 

Art. 5º. A despesa será realizada segundo órgãos de governo conforme 

o seguinte desdobramento: 
 

ÓRGÃO R$ 

Câmara Municipal 2.008.000,00 

Gabinete do Prefeito 2.800.000,00 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico 

11.026.410,00 

Secretaria Municipal de Administração 28.722.000,00 

Secretaria Municipal de Educação 48.075.560,00 

Secretaria Municipal de Obras 78.473.889,00 

Secretaria Municipal de Assistência Social 16.445.000,00 

Secretaria Municipal de M. Ambiente 10.968.000,00 

Secretaria Municipal da Fazenda 9.210.000,00 

Secretaria Municipal de Segur. Pública 15.158.000,00 

Secretaria Municipal de Transp.e Frota 30.995.000,00 

Fundo Municipal de Saúde 42.314.282,00 

Procuradoria Geral do Município 1.530.000,00 

Ouvidoria Municipal 170.000,00 

Núcleo de Controle Interno 461.200,00 

Coordenadoria de Comunicação  5.680.000,00 

Secretaria Municipal de Desen. da 
Agricultura e Pesca 

24.500.000,00 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer 

13.524.564,00 

Reserva de Contingência 300.000,00 

TOTAL 342.361.905,00 
 

LDO/2017 
 

Art. 20. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de 

contingência, constituída exclusivamente com recursos do 
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orçamento fiscal, no valor de até 1% (um por cento) da receita 

corrente líquida prevista para o exercício de 2017, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes, de outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos. (grifo nosso) 

 

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 5º, inciso III, da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

2.2 GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA5 
 

Item 2.2.1 

Anexo de Metas 
Fiscais – cumprimento 
de metas fiscais.  

LC 
101/2000, 

art. 9º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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.  

 

Verifica-se no Balanço Orçamentário (BALORC) anexado ao processo nº 

6236/2018 que a receita realizada (arrecadada) no exercício de 2017 (R$ 

356.180.376,04) foi consideravelmente superior às despesas empenhadas 

no mesmo exercício (R$ 335.144.975,73), gerando, com isso, um superávit no 

montante de R$ 21.035.400,31 (vinte e um milhões, trinta e cinco mil, 

quatrocentos reais e trinta e um centavos), de modo que não foram 

descumpridos os limites estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, razão 

pela qual não foram adotadas medidas de limitação de empenho e 

movimentação financeira. 

 
Item 2.2.13 

Créditos adicionais 
– autorização 
legislativa para 
abertura  

CRFB/88, art. 
167, inciso V, 
c/c art. 43 da 

Lei nº 4.320/64. 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

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

 

Verifica-se que a LOA/2017 (Lei Municipal nº 1.293/2016) estabelece no Art. 6º 

previsão de suplementação de recursos do orçamento do exercício de 2017, ou 

seja, há autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar ou 

especial. 

                                                           
5 Informamos que a numeração sequencial deste item (2.2) corresponde à numeração estabelecida na 
Tabela Referencial 1, da Instrução Normativa TCEES nº 043/2017, a qual optamos por manter a fim de 
facilitar a correlação entre os itens analisados e a norma legal. 
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Assim sendo, após analisar a legislação municipal que regulamenta a matéria 

bem como a Listagem de Créditos Adicionais do exercício de 2017 verifica-se que 

não houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, 

conforme permissão contida na LOA 2017.  

 

Item 2.2.14 

Créditos 
adicionais – 
decreto 
executivo  

Lei nº 
4.320/1964,  

art. 42. 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

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

 

É possível vislumbrar no Listagem de Créditos Adicionais do exercício de 2017 

que ocorreram diversas suplementações de crédito durante o exercício 

e que todas foram devidamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo 

através dos “Decreto Finanças”, todos numerados de forma sequencial iniciando-

se pelo número 001/2017 até o número 078/2017, cujas cópias estão à 

disposição do Tribunal de Contas. 

 

Informamos, ainda, que todos os Decretos de abertura de crédito adicional 

suplementar ou especial constam arquivados na Divisão de Contabilidade, os 

quais estão à disposição desta Corte de Contas para análise, verificação, 

consulta, cópia e/ou esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

Item 2.2.21 

Transparência na 
gestão – instrumentos 
de planejamento e 
demonstrativos fiscais  

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

 

Verifica-se que os instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais (PPA, 

LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF) foram 

divulgados na forma da legislação pertinente e atendeu as disposições contidas 

nos artigos 52 a 58, da Lei Complementar nº 101/2000. 
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Registramos, que o PPA 2014-2017 (Lei Municipal nº 1.112/20146), LDO/2017 

(Lei Municipal nº 1.285/20167) e a LOA/2017 (Lei Municipal nº 1.293/20168) 

estão disponíveis para consulta no portal de legislação do Município conforme os 

links abaixo descritos. 

 

No que se refere ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) de todo exercício de 2017 verificou-se que 

ambos estão disponíveis no Portal da Transparência/PK. 

 

Quanto às Prestações de Contas Anuais9 informamos que estão corretamente 

disponibilizadas no Portal da Transparência/PK, conforme o link abaixo descrito. 

 

                                                           
6 Disponível em: <https://presidentekennedy-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>. Acesso 
em: 22 mar. 2018. 
7 Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/es/p/presidente-kennedy/lei-
ordinaria/2016/129/1285/lei-ordinaria-n-1285-2016-dispoe-sobre-as-diretrizes-para-a-elaboracao-da-lei-
orcamentaria-para-o-exercicio-de-2017-e-da-outras-providencias?q=1285>. Acesso em: 22 mar. 2018. 
8 Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/es/p/presidente-kennedy/lei-
ordinaria/2016/130/1293/lei-ordinaria-n-1293-2016-estima-receitas-e-fixa-despesas-do-municipio-de-
presidente-kennedy-para-o-exercicio-financeiro-de-2017-e-da-outras-providencias?q=1293>. Acesso em: 
22 mar. 2018. 
9 Disponível em: < https://presidentekennedy-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx >. Acesso 

em: 22 mar. 2018.  
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5. PARECER CONCLUSIVO 

 

Inicialmente, cumpre-nos destacar que nosso entendimento sobre as 

demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem 

conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação dos arquivos e 

documentos recebidos pela Controladoria Geral que compõem a Prestação de 

Contas Anual referente ao exercício 2017 às normas que a regulamentam, não 

se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros contábeis 

bem como atendimento de orientações técnicas expedidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de habilitação 

profissional/competência técnica desta Controladora Geral para realizar tal 

análise. 

 

Assim sendo, face aos pontos de controle analisados por esta Controladoria Geral 

das Contas de Prefeito (Contas de Governo) – Consolidado não constatamos 

nenhuma irregularidade que requeira recomendações de conduta e/ou 

atuação do Gestor, sendo que os esclarecimentos necessários quanto aos 

pontos de controle analisados já foram devidamente explicitados no Capítulo 4. 

 

Desta feita, examinamos a Prestação de Contas Anual elaborada sob a 

responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeita do Município de 

Presidente Kennedy, relativa ao exercício de 2017.  

 

Registramos oportunamente que todos os documentos mencionados neste 

Relatório constam arquivados na Controladoria Geral e estão à disposição deste 

Tribunal de Contas para quaisquer avaliações e verificações. 

 

Outrossim, cumpre-nos destacar que nosso entendimento sobre as 

demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem 

conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação da Prestação 

de Contas Anual referente ao exercício 2017 às normas que a 

regulamentam, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos 
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registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários, 

bem como atendimento de orientações técnicas expedidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de habilitação 

profissional/competência técnica desta Controladora Geral para 

realizar tal análise. 

 

Isto posto, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados e 

elencados pontualmente no Capítulo 4, esta Controladoria Geral emite opinião de 

que peças que integram a Prestação de Contas Anual das Contas de Prefeito 

(Contas de Governo) – Consolidado referente ao exercício 2017 mostram-se 

formalmente ADEQUADAS ao texto das normas legais que a regulamentam e, 

pelas razões acima explicitadas, NOS ABSTEMOS DE OMITIR OPINIÃO 

sobre os registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e 

orçamentários e demais documentos que demandem conhecimento 

técnico contábil, observando-se tão somente o cumprimento da legalidade, 

legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no que couber, 

no exercício de referência da prestação de contas.  

 

Presidente Kennedy, 22 de março de 2018. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO 

CONTROLADORA GERAL 
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