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Ao  
Secretário de Controle Externo, 
 
 
 
 
Trata o presente da Prestação de Contas de Anual de Ordenador - PCA, relativa ao 

exercício financeiro de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy. 

  

A Resolução TC-297, de 30 de agosto de 2016, publicada no DOELTCEES, 

estabeleceu dois níveis de análise para as PCA relativas ao exercício de 2015, quais 

sejam: 

 
a) análise contábil simplificada - nível 1: análise de consistência dos dados 

apresentados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 

Demonstração das Variações Patrimoniais, realizada eletronicamente por intermédio 

do sistema Cidades-Web (pontos de controle definidos no ANEXO I) ou realizada não 

eletronicamente (pontos de controle definidos no ANEXO II).  

b) análise contábil simplificada - nível 2: análise contábil simplificada - nível 1 

acrescida da verificação das conciliações bancárias e exame da integralidade dos 

registros dos bens móveis e imóveis, inclusive bens em almoxarifado em 

compatibilidade com os inventários anuais, acompanhada da análise dos pontos de 

controle tidos como irregulares ou ilegais no relatório e respectivo parecer do 
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dirigente do órgão de controle interno e/ou na última manifestação técnica 

conclusiva; 

 

Para definição do nível 2 de análise a prestação de contas deverá se enquadrar em 

pelo menos uma das seguintes hipóteses pertinentes aos critérios de materialidade e 

risco1: 

 
a) despesa empenhada no exercício sob análise, superior a R$ 150.000.000,00 (cem 
e cinquenta milhões de reais) para os órgãos estaduais e superior a R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais) para os órgãos municipais;  
 
b) relatório do controle interno sobre as contas apresentadas, com respectivo parecer 
do seu dirigente, pela irregularidade;  
 
c) última manifestação técnica conclusiva sobre as contas do órgão jurisdicionado, 
com lapso temporal não superior a 2 (dois) exercícios, com proposta de 
encaminhamento pela irregularidade. 
 
Nas prestações de contas que não se enquadrarem em pelo menos uma das 

hipóteses pertinentes aos critérios de materialidade e risco será utilizada a análise 

contábil simplificada - nível 1 

 
Da analise da documentação apresentada pelo jurisdicionado apontamos as 

seguintes informações: 

 
A) Despesa empenhada no exercício sob análise:  

A despesa total de empenhada de R$ 24.412.488,102, no exercício de 2015, é 

superior ao critério mínimo, de R$ 100.000.000.00, estabelecido para este item, 

ou seja, não incidiu no critério estabelecido para este item. 

 
B) Relatório do controle interno sobre as contas apresentadas, com respectivo 

parecer do seu dirigente, pela irregularidade; 

 

A Controladoria Geral do município NÃO declarou que as demonstrações 

contábeis e demais peças que integram a Prestação de Contas Anual do 

Ordenador representam “adequadamente” a prática de atos de gestão no 

exercício a que se refere,  a Unidade Central de Controle Interno informou que 

                                                 
1
 Art.6° da Resolução n° 297/2016. 

2
 BALORC 
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não analisou todas as peças contábeis, ou seja,  não atendeu aos requisitos 

estabelecidos na IN 34/2015. 

 

Observa-se que a Controladoria Geral realizou a verificação de penas 01 dos 33 

pontos de controle especificados na Tabela 6 - Relatório e Parecer Conclusivo do 

Controle Interno, anexo II da Instrução Normativa n° 34/2015, o que não é 

suficiente para atestar que, no exercício em análise, o ordenador de despesas 

observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos 

públicos. 

 

 

C) Última manifestação técnica com proposta de encaminhamento pela 

irregularidade. 

 

Na Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativa ao exercício financeiro de 

2013, processo TC-2646/2014, Instrução Técnica Conclusiva 5851/2015, a área 

técnica opinou pela IRREGULARIDADE das contas, ou seja, a PCA incidiu no 

critério estabelecido para este item. 

Não houve até a presente data emissão de Instrução Técnico Conclusiva no 

processo TC-4045-2015, relativo à Prestação de Contas relativa ao exercício 

financeiro de 2014. 

 

Assim, considerando que a Prestação de Contas incidiu nos critério estabelecidos no 

artigo 6° da Resolução n° 297/2016, conclui-se que deverá ser aplicada análise de 

Nivel 2 na análise das contas do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy. 

 

 

Vitória, 20 de março de 2017. 

 

 

 

EDUARDO RIOS SANTOS  
Auditor de Controle Externo 
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