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Exercício: 2021. 

 

 

1. RELATÓRIO 
 

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, 

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. 

 

Cumpre informar que o Controlador Geral do Município é o único membro da 

Controladoria Geral em atividade, sendo responsável, sozinha, pelo cumprimento do 

PAAI bem como das verificações a pedido do chefe do executivo ou as que aparecem 

sem previsão, incluindo ainda, o Controle Interno da Câmara Municipal. 

 
1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.1.1. Prestação de 
contas anual – 
execução 
orçamentária 

LC 101/2000, 
art. 58. 

Auditoria 
Governamental 

operacional 

Avaliar se a 
prestação de 
contas anual do 
chefe do Poder 
Executivo 
evidencia o 
desempenho da 

arrecadação em 
relação à previsão, 

destacando as 
providências 
adotadas no 
âmbito da 
fiscalização das 

 
RELGES 
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receitas e combate 
à sonegação, as 
ações de 

recuperação de 
créditos nas 
instâncias 
administrativa e 
judicial, bem como 
as demais medidas 
para incremento 

das receitas 
tributárias e de 
contribuições. 

1.1.2. Despesa – 
realização sem 
prévio empenho 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Auditoria 
Governamental 

de 

conformidade 

Avaliar se foram 
realizadas 
despesas sem 

emissão de prévio 
empenho. 

Sistema de 
Contabilidade. 

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. 

 
RELGES 

1.2. Gestão Previdenciária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.2.1 Registro por 
competência - 
despesas 

previdenciárias 
patronais 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 

art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Regime de 
competência 

Auditoria 
Governamental 

de 

conformidade 

Verificar se foram 
realizados os 
registros contábeis 

orçamentários e 
patrimoniais, das 
despesas com 

obrigações 
previdenciárias, 
decorrente dos 
encargos patronais 
da entidade 
referentes às 
alíquotas normais 

e suplementares, 
observando o 
regime de 
competência. 

 
RELGES 

1.2.2. Pagamento das 

obrigações 
previdenciárias 
- parte patronal 

CF/88, art. 40. 

LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Auditoria 

Governamental 
de 

conformidade 

Verificar se houve 

o pagamento 
tempestivo das 
contribuições 
previdenciárias 
decorrentes dos 

 

RELGES 
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Regime de 
competência 

encargos patronais 
da entidade, 
referentes às 

alíquotas normais 
e suplementares. 

1.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 

Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.3.1. Bens em 
estoque, 
móveis, imóveis 
e intangíveis – 

registro contábil 

compatibilidade 
com inventário. 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c Lei 
4.320/1964, 
arts. 94 a 96. 

Conformidade 
(conciliação de 

demonstrativos) 

Avaliar se as 
demonstrações 
contábeis 
evidenciam a 

integralidade dos 

bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade 
com os inventários 
anuais, bem como, 
as variações 

decorrentes de 
depreciação, 
amortização ou 
exaustão, e as 
devidas 
reavaliações. 

 
RELGES 

1.3.2. Bens móveis, 

imóveis e 
intangíveis – 
Registro e 
controle 

Lei 4.320/1964, 

art. 94. 

Auditoria 

Governamental 
de 

conformidade 

Avaliar se os 

registros analíticos 
de bens de caráter 
permanente estão 
sendo realizados 
contendo 

informações 
necessárias e 
suficientes para 
sua caracterização 
e se existe a 
indicação, na 
estrutura 

administrativa do 
órgão, de 

agente(s) 
responsável(is) 
por sua guarda e 
administração. 

 

RELGES 

1.3.3. Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

Contas de 
Gestão 

(Todas as 
UG´s) 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

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 

 

Avaliação 
cotidiana. 
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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. 

 
RELGES 

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. 

 

Avaliação 
cotidiana. 

1.4.6. Despesas com 

pessoal – 
abrangência. 

LC 101/2000, 

art. 18. 

Auditoria 

Governamental 
de 

conformidade 

Avaliar se todas as 

despesas com 
pessoal, inclusive 
mão de obra 
terceirizada que se 
referem à 

substituição de 
servidores, foram 

consideradas no 
cálculo do limite de 
gastos com 

 

RELGES 
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pessoal previstos 
na LRF. 

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. 

 
RELGES 

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. 

 
RELGES 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.5.1. Documentos 
integrantes da 
PCA – 

compatibilidade 
com o 
normativo do 

TCE 

IN 
regulamentadora 
da remessa de 

prestação de 
contas 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar de os 
documentos 
integrantes da PCA 

estão em 
conformidade com 
o requerido no 

anexo 
correspondente da 
IN 
regulamentadora 

da remessa de 
prestação de 
contas. 

 
PCA 2021 

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 
Amostra 

Selecionada 

2.1.1. LDO – 

compatibilidade 

com Plano 
Plurianual. 

CRFB/88, art. 

165, § 1º. 

Conformidade 

(Verificação 

documental) 

Avaliar se as 

diretrizes, 

objetivos e metas 
estabelecidas na 
LDO estiveram 
compatíveis com o 
PPA aprovado para 
o exercício. 

 

RELGES 

2.1.10 LOA – 
compatibilidade 
com a LDO e 
com o Plano 
Plurianual. 

CRFB/88, art. 
165, § 7º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se os 
programas de 
governo, projetos 
e atividades 
previstos na LOA 
estiveram 

compatíveis com a 
LDO e PPA. 

 
RELGES 

2.1.17. Transparência 
na gestão 

LC 101/2000, 
art. 48, 
parágrafo único. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se foram 
realizadas 
audiências 
públicas durante o 

 
RELGES 
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processo de 
elaboração e 
discussão dos 

projetos de lei do 
PPA, da LDO e da 
LOA. 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.2.10. Execução de 
programas e 

projetos 

CRFB/88, art. 
167, I. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se houve 
execução de 

programas ou 
projetos de 
governo não 
incluídos na lei 

orçamentária 
anual. 

 
Avaliação 

cotidiana. 

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. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

2.2.22. Transparência 

na gestão – 
execução 
orçamentária 

LC 101/2000, 

art. 48 e arts. 52 
a 58 da LRF. 

Conformidade 

(Verificação 
documental) 

Avaliar se foi 

objeto de 
divulgação, em 
tempo real, de 
informações 
pormenorizadas da 

execução 
orçamentária e 
financeira, 
observadas as 
disposições 
contidas no artigo 

48-A da LRF. 

 

Avaliação 
cotidiana. 

2.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 

Controle 
Base Legal 

Tipo de 
Procedimento 

Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.3.2. Dívida pública – 

precatórios – 
pagamento 

CRFB/88, art. 

100 c/c Lei 

Auditoria 

Governamental 

Avaliar se os 

precatórios 
judiciais estão 

 

RELGES 
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4.320/64, art. 
67. 

de 
conformidade 

sendo objeto de 
pagamento, 
obedecidas as 

regras de liquidez 
estabelecidas na 
CRFB/88. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.5. Gestão Previdenciária 

Código 
Ponto de 

Controle 
Base Legal 

Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6. Demais atos de gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 

Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6.4. Pessoal – teto CRFB/88, art. 
37, inciso XI. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos 
servidores públicos 
vinculados ao 
órgão obedeceu o 

disposto no artigo 
37, inciso XI, da 
CRFB/88. 

 
RELGES 

2.6.6. Dispensa e 
inexigibilidade 

de licitação. 

Lei 8.666/93, 
arts. 24, 25 e 26. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se as 
contratações por 

dispensa ou 
inexigibilidade de 
licitação 
observaram as 
disposições 
contidas nos 
artigos 24 a 26 da 

Lei de Licitações. 

 
Relatório do 

sistema de 
compras e 
licitações. 

  

  

 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES 
 

Não foram constatadas irregularidades no exercício de 2021 quando da aplicação das 

técnicas de auditoria na verificação de processos e procedimentos de controle, escopo 

apresentado no item anterior e em vista dos procedimentos verificados neste relatório. 

  

 Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal 
 

 

De acordo com a Lei Orçamentária Nº 992/2020, o orçamento para o município de Alto 

Rio Novo foi fixado no valor de R$ R$ 31.242.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e 

quarenta e dois mil reais) o qual teve uma arrecadação anual no valor de R$ 

31.529.820,94 (trinta e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte 
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reais, noventa e quatro centavos), perfazendo um percentual de 100,92% de 

arrecadação com relação à receita estimada. 

Lado outro, o município realizou despesas no montante de R$ 30.500.906,85 (trinta 

milhões, quinhentos mil reais, novecentos e seis reais, oitenta e cinco centavos), um 

percentual de 97,63% da despesa prevista.  

 

Observa-se que o orçamento Geral do município obteve um superávit 

orçamentário/financeiro entre receitas arrecadas e despesas executadas no exercício 

de 2021 no montante de R$ 1.028.914,09 (hum milhão, vinte e oito mil, novecentos 

e quatorze reais, nove centavos). 

 

Contudo, conforme bem demonstrado no RELGES, quanto ao déficit acima citado, o 

município passou com superávit no ano anterior de diversas fontes vinculadas, não 

comprometendo assim a execução orçamentária do exercício de 2021. 

 

Disponibilidade financeira e restos a pagar 

 

Conforme observado no relatório de gestão, a disponibilidade financeira apurada no 

final do exercício de 2021 se deu no montante de R$ 7.303.509,80 (sete milhões, 

trezentos e três mil, quinhentos e nove reais, oitenta centavos), demonstrados por 

fonte de recursos nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal 101/2000.  

 

Observados os dados apresentados no relatório de festão, apurou-se o seguinte quanto 

aos restos a pagar: 

 

Restos a pagar não processados: R$ 1.120.290,68 (hum milhão, cento e vinte mil, 

duzentos e noventa reais, sessenta e oito centavos) 

Restos a pagar processados: R$ 798.039,26 (setecentos e noventa e oito mil, trinta 

e nove reais, vinte e seis centavos) 

 

De acordo com o relatório de gestão consolidado a disponibilidade financeira deduzindo 

as inscrições de restos a pagar processados e não processados foi superavitária no 

montante de R$ 5.385.179,86 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e 
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setenta e nove reais, oitenta e seis centavos). 

Entretanto, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, 

deve-se observar origem (fonte arrecadadora) e a vinculação da aplicação (despesa 

por fonte) por fonte de recursos. 

 

Repasse ao Legislativo 

 

Conforme apurado, foi respeitada a legislação pertinente, tendo sido repassados 

corretamente os duodécimos ao Poder legislativo. 

 

De acordo com a base de cálculo apresentada no relatório o valor do duodécimo anual 

do Poder Legislativo apurou-se o montante de R$ 1.173.507,95 (hum milhão, cento e 

setenta e três mil, quinhentos e sete reais, noventa e cinco centavos). 

 

O repasse anual ao Legislativo Municipal de Alto Rio Novo foi de R$ 1.173.507,84 (hum 

milhão, cento e setenta e três mil, quinhentos e sete reais, oitenta e quatro centavos), 

dentro dos limites previstos no orçamento do órgão, obedecendo ao disposto no art. 

29-A da Constituição Federal. 

 

Segue abaixo demonstrativo de repasses mensais: 

 

REPASSES 2021 

MÊS VALOR DO REPASSE 

JANEIRO 96.666,66 

FEVEREIRO 96.666,66 

MARÇO 96.666,66 

ABRIL 96.666,66 

MAIO 98.167,54 

JUNHO 98.167,54 

JULHO 98.167,54 

AGOSTO 98.167,54 

SETEMBRO 98.167,54 

OUTUBRO 98.167,54 

NOVEMBRO 98.167,54 

DEZEMBRO 98.167,54 

TOTAL 1.173.507,84 
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Cumprimento de metas - PPA  

 

Apura-se do relatório de gestão que as metas previstas no plano plurianual obtiveram 

grau de eficiência de 97,63% considerando que o valor orçado para o executivo 

municipal no exercício 2021 foi de R$: 31.242.000,00 (trinta e um milhão, duzentos e 

quarenta e dois mil reais) e o valor executado foi de R$ 30.500.906,85 (trinta milhões, 

quinhentos mil, novecentos e seis reais oitenta e cinco centavos) 

 

Movimentação de Precatórios 

 

De acordo com as informações constantes do relatório analisado, o Município efetuou 

o pagamento de R$ 1.071.377,28 (hum milhão, setenta e um mil, trezentos e setenta 

e sete reais, vinte e oito centavos),referentes a precatórios, estando este valor 

devidamente detalhado na tabela constante do relatório de gestão. 

 

Limites Constitucionais 

 

Conforme apurado o percentual de aplicação com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino, o Município de Alto Rio Novo cumpriu o limite mínimo de 25% do total das 

despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino ficando acima em 0,45% do 

limite mínimo. 

 

O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi de 21,42%, 

encontrando-se assim em sintonia com o exigido constitucionalmente. 

 

Gastos com pessoal 

 

Conforme visto no relatório de gestão, a receita corrente líquida apurada efetivou-se 

no valor de R$ 30.783.771,44 (trinta milhões, setecentos e oitenta e três mil, 

setecentos e setenta e um real, quarenta e quatro centavos),deduzindo-se o FUNDEB, 

como também as receitas de capital. 

 

Da sucinta análise dos relatórios apresentados, apura-se que o Poder Executivo gastou 
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com o pessoal o valor de R$ 13.036.458,64 (treze milhões, trinta e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito reais, sessenta e quatro centavos), perfazendo um 

percentual de 42,35%, ou seja, obedecendo ao limite constitucional que é de 54% 

para o executivo. 

 

Apontam-se ainda os gastos com pessoal do Poder Legislativo municipal, que atingiu 

o valor de R$ 959.944,93 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta 

e quatro reais, noventa e três centavos), perfazendo um percentual de 3,12 % com 

base na Receita Corrente Líquida. 

 

Somados, esses valores alcançam o montante de R$ 13.996.403,57 (treze milhões, 

novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e três reais, cinquenta e sete centavos), 

perfazendo um percentual de 45,47% da Receita Corrente Líquida arrecadada no 

exercício de 2021. 

 

Gestão Patrimonial 

  

Considerando as incorporações e depreciações ocorridas no município de Alto Rio Novo 

no exercício de 2021, foi apurado pela contabilidade um saldo patrimonial no valor de 

R$ 34.269.353,96 (trinta e quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos 

e cinquenta e três reais, noventa e seis centavos) 

 

Dispensas de Licitação 

 

Conforme verificado junto ao setor de compras, as dispensas de licitação realizadas 

pelo Município respeitaram os limites da Lei 8.666/93, não ultrapassando os valores 

previstos na legislação bem como sendo devidamente formalizadas. 

 

Abertura de Créditos 

 

O limite para o Município de Alto Rio Novo para contratar operações de crédito é de 

R$: 4.925.403,43 (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e três 

reais, quarenta e três centavos) conforme Resoluções do Senado Federal. No entanto, 

o Município não contraiu operações de créditos no exercício de 2021. 
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Gastos com publicidade 

 

 

O Município não executou despesas com publicidade no decorrer do exercício de 

2021. 

 

 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Luiz 

Américo Borel, gestor do Município de Alto Rio Novo/ES, relativa ao exercício de 2021, 

com o objetivo de: 

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 

Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;  

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado;  

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a 

prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamentária, 

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. 

 

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, opinando, portanto, pela aprovação das contas do gestor. 

 

2.1 Ressalvas 

 

É de importante salientar que atualmente a Controladoria Geral do Município conta 

com uma equipe de apenas 01 (um) servidor – Controlador Geral, o que dificulta a 
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avaliação dos pontos de forma aprofundada bem como torna impossível a avaliação 

de todos os pontos sugeridos. 

  

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, 12 de abril de 2022. 

 

 
BRIGIDA ROSA DE SOUZA 

Controladora Geral do Município  
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MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - GESTÃO 

 
 
Emitente: Controladoria Geral do Município – CGM. 

Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES. 

Gestor responsável: Luiz Américo Borel. 

Exercício: 2021. 
 

 
1. RELATÓRIO 
 
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, 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. 

 

Cumpre informar que o Controlador Geral do Município é o único membro da 

Controladoria Geral em atividade, sendo responsável, sozinho, pelo cumprimento do 

PAAI bem como das verificações a pedido do chefe do executivo ou as que aparecem 

sem previsão, incluindo ainda, o Controle Interno da Câmara Municipal. 

 
1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.1.2. Despesa – 
realização sem 
prévio empenho 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de prévio 
empenho. 

Sistema de 
Contabilidade. 

1.2. Gestão Previdenciária 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.2.1 Registro por 
competência - 
despesas 
previdenciárias 
patronais 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

Verificar se foram realizados os 
registros contábeis 
orçamentários e patrimoniais, 
das despesas com obrigações 
previdenciárias, decorrente dos 
encargos patronais da entidade 
referentes às alíquotas normais e 

 
RELGES 
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Regime de 
competência 

suplementares, observando o 
regime de competência. 

1.2.2. Pagamento das 
obrigações 
previdenciárias - 
parte patronal 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

Verificar se houve o pagamento 
tempestivo das contribuições 
previdenciárias decorrentes dos 
encargos patronais da entidade, 
referentes às alíquotas normais e 
suplementares. 

 
RELGES 

1.3. Gestão Patrimonial 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.3.1. Bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis – registro 
contábil 
compatibilidade com 
inventário. 

CRFB/88, art. 37, 
caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Conformidade 
(conciliação de 
demonstrativos) 

Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a 
integralidade dos bens em 
estoque, móveis, imóveis e 
intangíveis em compatibilidade 
com os inventários anuais, bem 
como, as variações decorrentes 
de depreciação, amortização ou 
exaustão, e as devidas 
reavaliações. 

 
RELGES 

1.3.2. Bens móveis, 
imóveis e intangíveis 
– Registro e controle 

Lei 4.320/1964, 
art. 94. 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

Avaliar se os registros analíticos 
de bens de caráter permanente 
estão sendo realizados contendo 
informações necessárias e 
suficientes para sua 
caracterização e se existe a 
indicação, na estrutura 
administrativa do órgão, de 
agente(s) responsável(is) por 
sua guarda e administração. 

 
RELGES 

1.3.3. Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e aplicação 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

Contas de 
Gestão (Todas 

as UG´s) 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.5.1. Documentos 
integrantes da PCA – 
compatibilidade com 
o normativo do TCE 

IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar de os documentos 
integrantes da PCA estão em 
conformidade com o requerido 
no anexo correspondente da IN 
regulamentadora da remessa de 
prestação de contas. 

 
PCA 2021 

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 
Amostra 

Selecionada 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.2.10. Execução de 
programas e projetos 

CRFB/88, art. 167, 
I. 

Auditoria 
Governamental 

de conformidade 

Avaliar se houve execução de 
programas ou projetos de 
governo não incluídos na lei 
orçamentária anual. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

2.3. Gestão Patrimonial 
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Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.5. Gestão Previdenciária 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6. Demais atos de gestão 

Código Ponto de Controle Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6.4. Pessoal – teto CRFB/88, art. 37, 
inciso XI. 

Auditoria 
governamental 

de conformidade 

Avaliar se o teto remuneratório 
dos servidores públicos 
vinculados ao órgão obedeceu o 
disposto no artigo 37, inciso XI, 
da CRFB/88. 

 
RELGES 

2.6.6. Dispensa e 
inexigibilidade de 
licitação. 

Lei 8.666/93, arts. 
24, 25 e 26. 

Auditoria 
governamental 

de conformidade 

Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação observaram as 
disposições contidas nos artigos 
24 a 26 da Lei de Licitações. 

 
Relatório do 
sistema de 
compras e 
licitações. 

  

 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES 
 

Não foram constatadas irregularidades no exercício de 2021 quando da aplicação das 

técnicas de auditoria na verificação de processos e procedimentos de controle, escopo 

apresentado no item anterior e em vista dos procedimentos verificados neste relatório. 

  

 DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL 
 
Conforme apurado através do relatório de gestão avaliado, a Lei Orçamentária Nº 

962/2019 fixou o orçamento para a Unidade Gestora Prefeitura no valor de R$ 

27.567.081,98 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitenta e um reais 

e noventa e oito centavos), tendo uma arrecadação anual no valor de R$ 27.901.766,67 

(vinte e sete milhões, novecentos e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta 

e sete centavos), perfazendo um percentual de 98,80% de arrecadação com relação à 

receita estimada.  

 

Cumpre trazer a informação, também constante no relatório de gestão, de que o limite 

para o Município em contratar operações de crédito é de R$ 4.925.403,43 (quatro milhões, 

novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e três centavos) 

conforme Resoluções do Senado Federal. Contudo, o Município não contraiu operações 
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de créditos no exercício em tela. 

 

Disponibilidade financeira e restos a pagar 

 

De acordo com o relatório de gestão apresentado tem-se que ao final do exercício 

financeiro de 2021 foi registrado um saldo no montante de R$ 5.018.664,56 (cinco milhões, 

dezoito  mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). De acordo 

com a tabela constante do relatório de gestão, os valores foram minuciosamente 

apresentados. 

 

Repasse ao Legislativo 

 

Conforme apurado, foi respeitada a legislação pertinente, tendo sido repassados 

corretamente os duodécimos ao Poder legislativo. 

 

De acordo com a base de cálculo apresentada no relatório, o valor do duodécimo anual 

do Poder Legislativo apurou-se o montante de R$ 1.173.507,95 (hum milhão, cento e 

setenta e três mil, quinhentos e sete reais, noventa e cinco centavos).  

 

O repasse anual ao Legislativo Municipal de Alto Rio Novo foi de R$ R$ 1.173.507,84 

(hum milhão, cento e setenta e três mil, quinhentos e sete reais, oitenta e quatro centavos) 

dentro dos limites previstos no orçamento do órgão, obedecendo ao disposto no Art. 29 A 

da Constituição Federal. 

 

REPASSES 2021 

MÊS VALOR DO REPASSE 

JANEIRO 96.666,66 

FEVEREIRO 96.666,66 

MARÇO 96.666,66 

ABRIL 98.167,54 

MAIO 98.167,54 

JUNHO 98.167,54 

JULHO 98.167,54 

AGOSTO 98.167,54 

SETEMBRO 98.167,54 

OUTUBRO 98.167,54 
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NOVEMBRO 98.167,54 

DEZEMBRO 98.167,54 

TOTAL 1.173.507,84 

 

 

 

Dívida ativa 

 

Conforme apurado por essa controladoria, as cobranças referentes a débitos de dívida 

ativa estão sendo feitas conforme prevê a Lei, excluídos de cobrança judicial aqueles onde 

houve pedido de parcelamento bem como os de valores inferiores ao previsto na 

legislação municipal. 

 

Movimentação de Precatórios 

 

De acordo com as informações constantes do relatório analisado, o Município efetuou o 

pagamento de R$ 1.071.377,28 (um milhão, setenta e um mil, trezentos e setenta e sete 

reais e vinte e oito centavos) referentes a precatórios, estando este valor devidamente 

detalhado na tabela constante do relatório de gestão. 

 

Gastos com pessoal 

 

Da sucinta análise dos relatórios apresentados, apura-se que o Poder Executivo gastou 

com o pessoal o valor de R$ 13.036.458,64 (treze milhões, trinta e seis mil, quatrocentos 

e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), atingindo o percentual de 42,35%, 

ou seja, obedecendo ao limite constitucional que é de 54% para o executivo. 

 

Dispensas de Licitação 

 

Conforme verificado junto ao setor de compras, as dispensas de licitação realizadas pelo 

Município respeitaram os limites da Lei 8.666/93, não ultrapassando os valores previstos 

na legislação bem como sendo devidamente formalizadas. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES 
CNPJ. 31.796.659/0001-20 

Controladoria Geral do Município - CGM 

Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo/ES, Tel. (27) 3746-
1322 

 
 
 

 
 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Luiz 

Américo Borel, gestor do Município de Alto Rio Novo/ES, relativa ao exercício de 2021, 

com o objetivo de: 

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 

Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;  

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 

da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado;  

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a 

prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamentária, 

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. 

 

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, opinado pela sua aprovação. 

 
2.1 Ressalvas 
 

É de importante salientar que atualmente a Controladoria Geral do Município conta com 

uma equipe de apenas 01 (um) servidor – Controlador Geral, o que dificulta a avaliação 

dos pontos de forma aprofundada bem como torna impossível a avaliação de todos os 

pontos sugeridos. 

 
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, 19 de abril de 2022. 
 

 
BRIGIDA ROSA DE SOUZA 

Controladora Geral do Município - Decreto nº 6068/21 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE 
CONTROLE INTERNO 

 
 

Emitente: Controladoria Geral do Município - CGM. 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES. 

Gestor responsável: Luiz Américo Borel. 

Exercício: 2021. 
 
 

 
1. Introdução 
 
A Controladoria Geral do Município de Alto Rio Novo - ES, no uso de suas 

atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da 

Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000; conjugados 

com o disposto nas Leis Federais nº. 4.320/64 e demais normas que regulam 

as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do 

controle prévio e concomitante dos atos de gestão, objetivando orientar o 

Administrador Público, bem como atender, em especial e de forma específica 

o disposto na Instrução Normativa nº 43 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, de 05 de dezembro de 2017, apresenta o presente relatório 

de atividades do órgão central de controle interno. 

 

Cumpre informar que o Controlador Geral do Município é o único membro da 

Controladoria Geral em atividade, sendo responsável, sozinho, pelo 

cumprimento do PAAI bem como das verificações a pedido do chefe do 

executivo ou as que aparecem sem previsão, incluindo ainda, o Controle 

Interno da Câmara Municipal.  

 

O planejamento dos trabalhos de controle interno foi pautado pelos seguintes 

fatores: 

 

1. A definição das atividades prioritárias com base nos critérios de 
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materialidade, relevância e risco;  

2. Observações efetuadas no transcorrer do exercício; 

3. Identificação das atividades que necessariamente precisam ser 

atendidas pela UCCI, em virtude de exigências normativas ou 

atribuições definidas pela TCE/ES. 

 

1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.1.1. Prestação de 
contas anual – 
execução 
orçamentária 

LC 101/2000, 
art. 58. 

Auditoria 
Governamental 

operacional 

Avaliar se a prestação de 
contas anual do chefe do 
Poder Executivo evidencia o 
desempenho da arrecadação 
em relação à previsão, 
destacando as providências 
adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e 
combate à sonegação, as 
ações de recuperação de 
créditos nas instâncias 
administrativa e judicial, bem 
como as demais medidas 
para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições. 

 
RELGES 

1.1.2. Despesa – 
realização sem 
prévio empenho 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de 
prévio empenho. 

 
Sistema de 

contabilidade. 

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. 

 
RELGES 

1.2. Gestão Previdenciária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.2.1 Registro por 
competência - 
despesas 
previdenciárias 
patronais 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Verificar se foram realizados 
os registros contábeis 
orçamentários e patrimoniais, 
das despesas com 
obrigações previdenciárias, 
decorrente dos encargos 
patronais da entidade 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares, 
observando o regime de 
competência. 

 
RELGES 

1.2.2. Pagamento das 
obrigações 
previdenciárias - 
parte patronal 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Verificar se houve o 
pagamento tempestivo das 
contribuições previdenciárias 
decorrentes dos encargos 
patronais da entidade, 
referentes às alíquotas 

 
RELGES 
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Regime de 
competência 

normais e suplementares. 

1.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.3.1. Bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis – 
registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Conformidade 
(conciliação de 
demonstrativos) 

Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a 
integralidade dos bens em 
estoque, móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade com os 
inventários anuais, bem 
como, as variações 
decorrentes de depreciação, 
amortização ou exaustão, e 
as devidas reavaliações. 

 
RELGES 

1.3.2. Bens móveis, 
imóveis e 
intangíveis – 
Registro e controle 

Lei 4.320/1964, 
art. 94. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se os registros 
analíticos de bens de caráter 
permanente estão sendo 
realizados contendo 
informações necessárias e 
suficientes para sua 
caracterização e se existe a 
indicação, na estrutura 
administrativa do órgão, de 
agente(s) responsável(is) por 
sua guarda e administração. 

 
RELGES 

1.3.3. Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

Contas de 
Gestão 

(Todas as 
UG´s) 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

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. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

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. 

 
RELGES 

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 

 
Avaliação 
cotidiana. 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES 
          CNPJ. 31.796.659/0001-20 

       CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 
 

 

Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo/ES, Tel. (27) 3746-1322 

que compõem a base de 
cálculo conforme previsto na 
CRFB/88 e na LC 141/2012. 

1.4.6. Despesas com 
pessoal – 
abrangência. 

LC 101/2000, 
art. 18. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se todas as despesas 
com pessoal, inclusive mão 
de obra terceirizada que se 
referem à substituição de 
servidores, foram 
consideradas no cálculo do 
limite de gastos com pessoal 
previstos na LRF. 

 
RELGES 

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. 

 
RELGES 

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. 

 
RELGES 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.5.1. Documentos 
integrantes da 
PCA – 
compatibilidade 
com o normativo 
do TCE 

IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar de os documentos 
integrantes da PCA estão em 
conformidade com o 
requerido no anexo 
correspondente da IN 
regulamentadora da remessa 
de prestação de contas. 

 
PCA 2021 

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 
Amostra 

Selecionada 

2.1.1. LDO – 
compatibilidade 
com Plano 
Plurianual. 

CRFB/88, art. 
165, § 1º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se as diretrizes, 
objetivos e metas 
estabelecidas na LDO 
estiveram compatíveis com o 
PPA aprovado para o 
exercício. 

 
RELGES 

2.1.10 LOA – 
compatibilidade 
com a LDO e com 
o Plano Plurianual. 

CRFB/88, art. 
165, § 7º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se os programas de 
governo, projetos e 
atividades previstos na LOA 
estiveram compatíveis com a 
LDO e PPA. 

 
RELGES 

2.1.17. Transparência na 
gestão 

LC 101/2000, 
art. 48, 
parágrafo único. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se foram realizadas 
audiências públicas durante o 
processo de elaboração e 
discussão dos projetos de lei 
do PPA, da LDO e da LOA. 

 
RELGES 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.2.10. Execução de 
programas e 
projetos 

CRFB/88, art. 
167, I. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se houve execução 
de programas ou projetos de 
governo não incluídos na lei 
orçamentária anual. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

2.2.21. Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 

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, 

 
Avaliação 
cotidiana. 
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fiscais 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. 

2.2.22. Transparência na 
gestão – execução 
orçamentária 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se foi objeto de 
divulgação, em tempo real, 
de informações 
pormenorizadas da execução 
orçamentária e financeira, 
observadas as disposições 
contidas no artigo 48-A da 
LRF. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

2.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.3.2. Dívida pública – 
precatórios – 
pagamento 

CRFB/88, art. 
100 c/c Lei 
4.320/64, art. 67. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

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

 
RELGES 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.5. Gestão Previdenciária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6. Demais atos de gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6.4. Pessoal – teto CRFB/88, art. 
37, inciso XI. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos servidores 
públicos vinculados ao órgão 
obedeceu o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da 
CRFB/88. 

 
RELGES 

2.6.6. Dispensa e 
inexigibilidade de 
licitação. 

Lei 8.666/93, 
arts. 24, 25 e 26. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se as contratações 
por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação 
observaram as disposições 
contidas nos artigos 24 a 26 
da Lei de Licitações. 

 
Relatório do 
sistema de 
compras e 
licitações. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 
 
Em cumprimento ao PAAI – 2021 da Controladoria Geral do Município de 

Alto Rio Novo foram realizados procedimentos de controle a fim de garantir a 

legalidade na atuação das diversas áreas e órgãos públicos municipais, 
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abaixo elencados. 

 

2.1. Transparência Ativa 

 

Foi feita avaliação constante da transparência ativa do Município, 

recomendando e orientando nas publicações com o fim de atender ao 

interesse público primário.  

 

Por fim, foi feito o acompanhamento das solicitações de informação via E-

SIC e suas respostas, bem como publicação anual de seu relatório 

estatístico no sítio eletrônico da Prefeitura. 

 

2.2. Controle Interno – Normatização 

 

No tocante à normatização interna do Município, foram expedidas no 

exercício de 2021 diversas recomendações aos mais variados setores e a 

divulgação contínua do “Manual de rotinas internas e procedimentos de 

controle” da Controladoria Geral do Município de Alto Rio Novo/ES. 

 
2.3. Inspeções diversas 

 

Dentre as atividades realizadas no exercício, destaca-se o acompanhamento 

das publicações legais junto aos setores responsáveis, a orientação quanto 

ao pagamento de diárias a servidores e o acompanhamento dos canais de 

ouvidoria/E-Sic do Município. 

 

2.4. Licitações, Contratos e Dispensas 

 

De forma sucinta e objetiva foi verificado que os processos licitatórios de 

responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira Oficial 

são devidamente formalizados, contendo capa e numeração sequencial. 
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Integram os processos avaliados os documentos indicados pela legislação 

específica, tais como: termo de referência, orçamentos e balizamento de 

preços, dotação orçamentária, minutas de edital e contrato bem como 

parecer jurídico sobre os mesmos. 

 

Iniciando a fase externa verificamos que são feitas publicações no Diário 

Oficial do Município. 

 

Cumpre destacar que não foi avaliado o mérito das decisões referentes aos 

processos vistos, mas tão somente seus aspectos formais, principalmente 

em vista da Controladoria Geral do Município ser dotada de um único 

membro. 

 

Quanto às dispensas verificou-se a partir do sistema de compras do 

Município que estas respeitaram o valor máximo imposto por Lei. Dos 

contratos, foi verificado que são devidamente formalizados e, nos casos 

analisados, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Município e 

Portal Transparência. 

 

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos 

Administrativos instaurados na UG 

 
No exercício de 2021 não foi instaurada no âmbito da controladoria geral 

Tomada de Contas Especial envolvendo danos financeiros ao Município de 

Alto Rio Novo/ES. 

 

Alto Rio Novo/ES, 12 de abril de 2022. 

 

BRIGIDA ROSA DE SOUZA 

Controladora Geral do Município  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE 
CONTROLE INTERNO 

 
 

Emitente: Controladoria Geral do Município - CGM. 

Unidade Gestora: Município de Alto Rio Novo/ES. 

Gestor responsável: Luiz Américo Borel. 

Exercício: 2021. 
 
 

 
1. Introdução 
 
A Controladoria Geral do Município de Alto Rio Novo - ES, no uso de suas 

atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da 

Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000; conjugados 

com o disposto nas Leis Federais nº. 4.320/64 e demais normas que regulam 

as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do 

controle prévio e concomitante dos atos de gestão, objetivando orientar o 

Administrador Público, bem como atender, em especial e de forma específica 

o disposto na Instrução Normativa nº 43 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, de 05 de dezembro de 2017, apresenta o presente relatório 

de atividades do órgão central de controle interno. 

 

Cumpre informar que o Controlador Geral do Município é o único membro da 

Controladoria Geral em atividade, sendo responsável, sozinho, pelo 

cumprimento do PAAI bem como das verificações a pedido do chefe do 

executivo ou as que aparecem sem previsão, incluindo ainda, o Controle 

Interno da Câmara Municipal.  

 

O planejamento dos trabalhos de controle interno foi pautado pelos seguintes 

fatores: 

 

1. A definição das atividades prioritárias com base nos critérios de 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES 
          CNPJ. 31.796.659/0001-20 

       CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 
 

 

Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo/ES, Tel. (27) 3746-1322 

materialidade, relevância e risco;  

2. Observações efetuadas no transcorrer do exercício; 

3. Identificação das atividades que necessariamente precisam ser 

atendidas pela UCCI, em virtude de exigências normativas ou 

atribuições definidas pela TCE/ES. 

 

1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.1.1. Prestação de 
contas anual – 
execução 
orçamentária 

LC 101/2000, 
art. 58. 

Auditoria 
Governamental 

operacional 

Avaliar se a prestação de 
contas anual do chefe do 
Poder Executivo evidencia o 
desempenho da arrecadação 
em relação à previsão, 
destacando as providências 
adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e 
combate à sonegação, as 
ações de recuperação de 
créditos nas instâncias 
administrativa e judicial, bem 
como as demais medidas 
para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições. 

 
RELGES 

1.1.2. Despesa – 
realização sem 
prévio empenho 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de 
prévio empenho. 

 
Sistema de 

contabilidade. 

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. 

 
RELGES 

1.2. Gestão Previdenciária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.2.1 Registro por 
competência - 
despesas 
previdenciárias 
patronais 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Verificar se foram realizados 
os registros contábeis 
orçamentários e patrimoniais, 
das despesas com 
obrigações previdenciárias, 
decorrente dos encargos 
patronais da entidade 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares, 
observando o regime de 
competência. 

 
RELGES 

1.2.2. Pagamento das 
obrigações 
previdenciárias - 
parte patronal 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Verificar se houve o 
pagamento tempestivo das 
contribuições previdenciárias 
decorrentes dos encargos 
patronais da entidade, 
referentes às alíquotas 

 
RELGES 
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Regime de 
competência 

normais e suplementares. 

1.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.3.1. Bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis – 
registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Conformidade 
(conciliação de 
demonstrativos) 

Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a 
integralidade dos bens em 
estoque, móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade com os 
inventários anuais, bem 
como, as variações 
decorrentes de depreciação, 
amortização ou exaustão, e 
as devidas reavaliações. 

 
RELGES 

1.3.2. Bens móveis, 
imóveis e 
intangíveis – 
Registro e controle 

Lei 4.320/1964, 
art. 94. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se os registros 
analíticos de bens de caráter 
permanente estão sendo 
realizados contendo 
informações necessárias e 
suficientes para sua 
caracterização e se existe a 
indicação, na estrutura 
administrativa do órgão, de 
agente(s) responsável(is) por 
sua guarda e administração. 

 
RELGES 

1.3.3. Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

Contas de 
Gestão 

(Todas as 
UG´s) 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

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. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

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. 

 
RELGES 

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 

 
Avaliação 
cotidiana. 
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que compõem a base de 
cálculo conforme previsto na 
CRFB/88 e na LC 141/2012. 

1.4.6. Despesas com 
pessoal – 
abrangência. 

LC 101/2000, 
art. 18. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se todas as despesas 
com pessoal, inclusive mão 
de obra terceirizada que se 
referem à substituição de 
servidores, foram 
consideradas no cálculo do 
limite de gastos com pessoal 
previstos na LRF. 

 
RELGES 

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. 

 
RELGES 

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. 

 
RELGES 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.5.1. Documentos 
integrantes da 
PCA – 
compatibilidade 
com o normativo 
do TCE 

IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar de os documentos 
integrantes da PCA estão em 
conformidade com o 
requerido no anexo 
correspondente da IN 
regulamentadora da remessa 
de prestação de contas. 

 
PCA 2021 

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 
Amostra 

Selecionada 

2.1.1. LDO – 
compatibilidade 
com Plano 
Plurianual. 

CRFB/88, art. 
165, § 1º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se as diretrizes, 
objetivos e metas 
estabelecidas na LDO 
estiveram compatíveis com o 
PPA aprovado para o 
exercício. 

 
RELGES 

2.1.10 LOA – 
compatibilidade 
com a LDO e com 
o Plano Plurianual. 

CRFB/88, art. 
165, § 7º. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se os programas de 
governo, projetos e 
atividades previstos na LOA 
estiveram compatíveis com a 
LDO e PPA. 

 
RELGES 

2.1.17. Transparência na 
gestão 

LC 101/2000, 
art. 48, 
parágrafo único. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se foram realizadas 
audiências públicas durante o 
processo de elaboração e 
discussão dos projetos de lei 
do PPA, da LDO e da LOA. 

 
RELGES 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.2.10. Execução de 
programas e 
projetos 

CRFB/88, art. 
167, I. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se houve execução 
de programas ou projetos de 
governo não incluídos na lei 
orçamentária anual. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

2.2.21. Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 

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, 

 
Avaliação 
cotidiana. 
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fiscais 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. 

2.2.22. Transparência na 
gestão – execução 
orçamentária 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se foi objeto de 
divulgação, em tempo real, 
de informações 
pormenorizadas da execução 
orçamentária e financeira, 
observadas as disposições 
contidas no artigo 48-A da 
LRF. 

 
Avaliação 
cotidiana. 

2.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.3.2. Dívida pública – 
precatórios – 
pagamento 

CRFB/88, art. 
100 c/c Lei 
4.320/64, art. 67. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

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

 
RELGES 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.5. Gestão Previdenciária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6. Demais atos de gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6.4. Pessoal – teto CRFB/88, art. 
37, inciso XI. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos servidores 
públicos vinculados ao órgão 
obedeceu o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da 
CRFB/88. 

 
RELGES 

2.6.6. Dispensa e 
inexigibilidade de 
licitação. 

Lei 8.666/93, 
arts. 24, 25 e 26. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se as contratações 
por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação 
observaram as disposições 
contidas nos artigos 24 a 26 
da Lei de Licitações. 

 
Relatório do 
sistema de 
compras e 
licitações. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 
 
Em cumprimento ao PAAI – 2021 da Controladoria Geral do Município de 

Alto Rio Novo foram realizados procedimentos de controle a fim de garantir a 

legalidade na atuação das diversas áreas e órgãos públicos municipais, 
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abaixo elencados. 

 

2.1. Transparência Ativa e Passiva 

 

Foi feita avaliação constante da transparência ativa do Município, 

recomendando e orientando nas publicações com o fim de atender ao 

interesse público primário.  

 

Foi também foi feito o acompanhamento das solicitações de informação via 

E-SIC e suas respostas, bem como publicação anual de seu relatório 

estatístico no sítio eletrônico da Prefeitura. 

 

2.2. Controle Interno – Normatização 

 

No tocante à normatização interna do Município, foram expedias no exercício 

de 2021 diversas recomendações aos mais variados setores e a divulgação 

contínua do “Manual de rotinas internas e procedimentos de controle” 

da Controladoria Geral do Município de Alto Rio Novo/ES. 

 

2.3. Inspeções diversas 

 

Dentre as atividades realizadas no exercício, destaca-se o acompanhamento 

das publicações legais junto aos setores responsáveis, a orientação quanto 

ao pagamento de diárias a servidores e o acompanhamento dos canais de 

ouvidoria/E-Sic do Município. 

 

2.4. Licitações, Contratos e Dispensas 

 

De forma sucinta e objetiva foi verificado que os processos licitatórios de 

responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira Oficial 

são devidamente formalizados, contendo capa e numeração sequencial. 
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Integram os processos avaliados os documentos indicados pela legislação 

específica, tais como: termo de referência, orçamentos e balizamento de 

preços, dotação orçamentária, minutas de edital e contrato bem como 

parecer jurídico sobre os mesmos. 

 

Iniciando a fase externa verificamos que são feitas publicações no Diário 

Oficial do Município. 

 

Cumpre destacar que não foi avaliado o mérito das decisões referentes aos 

processos vistos, mas tão somente seus aspectos formais, principalmente 

em vista da Controladoria Geral do Município ser dotada de um único 

membro. 

 

Quanto às dispensas verificou-se a partir do sistema de compras do 

Município que estas respeitaram o valor máximo imposto por Lei. Dos 

contratos, foi verificado que são devidamente formalizados e, nos casos 

analisados, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Município e 

Portal Transparência. 

 

2.5 Limites Constitucionais  

 

Conforme apurado o percentual de aplicação com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, o Município de Alto Rio Novo cumpriu o limite 

mínimo de 25% do total das despesas com manutenção e desenvolvimento 

do ensino ficando acima em 0,45% do limite mínimo. 

 

O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi de 

21,42%, encontrando-se assim em sintonia com o exigido 

constitucionalmente. 
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2.6 Gasto com pessoal 

 

Conforme observado ao longo do exercício e no relatório de gestão final, foi 

respeitado o limite constitucional para gastos com pessoal. 

 

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos 

Administrativos instaurados na UG 

 
No exercício de 2021 não foi instaurada no âmbito da controladoria geral 

Tomada de Contas Especial no Município de Alto Rio Novo/ES. 

 

Alto Rio Novo/ES, 12 de abril de 2022. 

 

 

BRIGIDA ROSA DE SOUZA 

Controladora Geral do Município  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE 
CONTROLE INTERNO 

 
 
 
Emitente: Controladoria Geral do Município - CGM 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo/ES 

Gestor responsável: VANIA FERREIRA DA SILVA. 

Exercício: 2021 
 
 

 
1. Introdução 
 
A Controladoria Geral do Município de Alto Rio Novo - ES, no uso de suas 

atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da 

Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000; conjugados 

com o disposto nas Leis Federais nº. 4.320/64 e demais normas que regulam 

as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do 

controle prévio e concomitante dos atos de gestão, objetivando orientar o 

Administrador Público, bem como atender, em especial e de forma específica 

o disposto na Instrução Normativa nº 43 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, de 05 de dezembro de 2017, apresenta o presente relatório 

de atividades do órgão central de controle interno. 

 

Cumpre informar que o Controlador Geral do Município é o único membro da 

Controladoria Geral em atividade, sendo responsável, sozinho, pelo 

cumprimento do PAAI bem como das verificações a pedido do chefe do 

executivo ou as que aparecem sem previsão, incluindo ainda, o Controle 

Interno da Câmara Municipal.  

 

O planejamento dos trabalhos de controle interno foi pautado pelos seguintes 

fatores: 

 

1. A definição das atividades prioritárias com base nos critérios de 
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materialidade, relevância e risco;  

2. Observações efetuadas no transcorrer do exercício; 

3. Identificação das atividades que necessariamente precisam ser 

atendidas pela UCCI, em virtude de exigências normativas ou 

atribuições definidas pela TCE/ES. 

 
1. Itens de abordagem prioritária 

1.3. Gestão Patrimonial 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.3.1. Bens em 
estoque, 
móveis, imóveis 
e intangíveis – 
registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Conformidade 
(conciliação de 
demonstrativos) 

Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a 
integralidade dos bens em 
estoque, móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade com os 
inventários anuais, bem como, 
as variações decorrentes de 
depreciação, amortização ou 
exaustão, e as devidas 
reavaliações. 

Relatório de 
Gestão. 

1.3.3. Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e 
aplicação 

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

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

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

Relatório de 
Gestão. 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

1.5.1. Documentos 
integrantes da 
PCA – 
compatibilidade 
com o 
normativo do 
TCE 

IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar de os documentos 
integrantes da PCA estão em 
conformidade com o requerido 
no anexo correspondente da 
IN regulamentadora da 
remessa de prestação de 
contas. 

Documentos 
PCA 2021. 

2. Itens de abordagem complementar 

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

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.2.10. Execução de 
programas e 
projetos 

CRFB/88, art. 
167, I. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se houve execução de 
programas ou projetos de 
governo não incluídos na lei 
orçamentária anual. 

Relatório de 
Gestão. 

2.3. Gestão Patrimonial 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

2.5. Gestão Previdenciária 

2.6. Demais atos de gestão 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES 
          CNPJ. 31.796.659/0001-20 

       CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 
 

 

Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo/ES, Tel. (27) 3746-1322 

Código 
Ponto de 
Controle 

Base Legal 
Tipo de 

Procedimento 
Sugerido 

Procedimento 
Amostra 

Selecionada 

2.6.4. Pessoal – teto CRFB/88, art. 
37, inciso XI. 

Auditoria 
governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos servidores 
públicos vinculados ao órgão 
obedeceu o disposto no artigo 
37, inciso XI, da CRFB/88. 

Relatório de 
Gestão. 

 
Demonstrativos 

Contábeis. 

 
2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 
 
Em cumprimento ao PAAI – 2021 da Controladoria Geral do Município de 

Alto Rio Novo/ES foram realizados procedimentos de controle a fim de 

garantir a legalidade na atuação das diversas áreas e órgãos públicos 

municipais, abaixo elencados. 

 

Gestão Orçamentária  

 

Quanto à disponibilidade financeira, esta passou com um valor de R$ 

926.458,34 (novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e trinta e quatro centavos), sendo que há o valor de R$ 111,88 (cento e 

onze reais e oitenta e oito centavos) inscritos em restos a pagar. 

 

Licitações, Contratos e Dispensas 

 

De forma sucinta e objetiva foi verificado que os processos licitatórios de 

responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira Oficial 

são devidamente formalizados, contendo capa e numeração sequencial. 

 

Integram os processos avaliados os documentos indicados pela legislação 

específica, tais como: termo de referência, orçamentos e balizamento de 

preços, dotação orçamentária, minutas de edital e contrato bem como 

parecer jurídico sobre os mesmos. 
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Limites Constitucionais 

 

Conforme apurado o percentual de aplicação com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino ficando acima em 0,45% do limite mínimo, 

encontrando-se assim em sintonia com o exigido constitucionalmente. 

 

Inspeções diversas 

 

Foi realizada inspeção em conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de 

Educação, a fim de proceder-se a verificação por amostragem do estoque do 

material de limpeza e higiene. Após a visita, concluiu a controladoria estarem 

os estoques do material de limpeza e higiene do local em boas condições de 

segurança e armazenamento. 

 

Pessoal – Teto  

 

De acordo com demonstrativos emitidos pela contabilidade bem como 

avaliação baseada no relatório de gestão, foi respeitado o teto remuneratório 

disposto no artigo 37, XI da Constituição Federal. 

 

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos 

Administrativos instaurados na UG 

 
No exercício de 2021 não foi instaurada Tomada de Contas Especial nem 

Procedimento Administrativo envolvendo danos financeiros ao Fundo 

Municipal de Educação de Alto Rio Novo/ES. 

 

É importante salientar que atualmente a Controladoria Geral do Município 

conta com uma equipe de apenas 01 (um) servidor – Controlador Geral. 
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Alto Rio Novo/ES, 24 de março de 2022. 

 

 

BRIGIDA ROSA DE SOUZA 

Controlador Geral do Município - Decreto nº 6068/2021 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE 

CONTROLE INTERNO 

 
 

 
Emitente: Controladoria Geral do Município - CGM 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo/ES 

Gestor responsável: JOSÉ ROBERTO DE FARIA 

Exercício: 2021 
 
 

 
1. Introdução 

 
A Controladoria Geral do Município de Alto Rio Novo - ES, no uso de 

suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 

e 75 da Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar nº. 

101/2000; conjugados com o disposto nas Leis Federais nº. 4.320/64 

e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle 

Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante 

dos atos de gestão, objetivando orientar o Administrador Público, 

bem como atender, em especial e de forma específica o disposto na 

Instrução Normativa nº 43 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, de 05 de dezembro de 2017, apresenta o presente 

relatório de atividades do órgão central de controle interno. 

 

Cumpre informar que o Controlador Geral do Município é o único 

membro da Controladoria Geral em atividade, sendo responsável, 

sozinho, pelo cumprimento do PAAI bem como das verificações a 

pedido do chefe do executivo ou as que aparecem sem previsão, 

incluindo ainda, o Controle Interno da Câmara Municipal.  

 

O planejamento dos trabalhos de controle interno foi pautado pelos 

seguintes fatores: 
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1. A definição das atividades prioritárias com base nos critérios 

de materialidade, relevância e risco;  

2. Observações efetuadas no transcorrer do exercício; 

3. Identificação das atividades que necessariamente precisam ser 

atendidas pela UCCI, em virtude de exigências normativas ou 

atribuições definidas pela TCE/ES. 

 
1. Itens de abordagem prioritária 

1.3. Gestão Patrimonial 

Código 

Ponto 

de 

Control

e 

Base Legal 

Tipo de 

Procedime

nto 

Sugerido 

Procedimen

to 

Amostra 

Selecionad

a 

1.3.1. Bens em 

estoque, 

móveis, 

imóveis 

e 

intangív

eis – 

registro 

contábil 

compati

bilidade 

com 

inventári

o. 

CRFB/88, 

art. 37, caput 

c/c Lei 

4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Conformidad

e 

(conciliação 

de 

demonstrati

vos) 

Avaliar se as 

demonstraçõ

es contábeis 

evidenciam a 

integralidade 

dos bens em 

estoque, 

móveis, 

imóveis e 

intangíveis 

em 

compatibilida

de com os 

inventários 

anuais, bem 

como, as 

variações 

decorrentes 

de 

depreciação, 

amortização 

ou exaustão, 

e as devidas 

reavaliações. 

Relatório de 

Gestão. 

1.3.3. Disponib

ilidades 

financeir

as – 

depósito 

e 

aplicaçã

o 

LC 

101/2000, 

art. 43 c/c § 

3º, do artigo 

164 da 

CRFB/88. 

Conformidad

e 

(Verificação 

documental) 

Avaliar se as 

disponibilida

des 

financeiras 

foram 

depositadas 

em 

instituições 

financeiras 

Relatório de 

Gestão. 
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oficiais. 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

 

1.5. Demais Atos de Gestão 

Código 

Ponto 

de 

Control

e 

Base Legal 

Tipo de 

Procedime

nto 

Sugerido 

Procedimen

to 

Amostra 

Selecionad

a 

1.5.1. Docume

ntos 

integran

tes da 

PCA – 

compati

bilidade 

com o 

normati

vo do 

TCE 

IN 

regulamenta

dora da 

remessa de 

prestação de 

contas 

Conformidad

e 

(Verificação 

documental) 

Avaliar se os 

documentos 

integrantes 

da PCA estão 

em 

conformidad

e com o 

requerido no 

anexo 

corresponde

nte da IN 

regulamenta

dora da 

remessa de 

prestação de 

contas. 

Documento

s PCA 2021. 

2. Itens de abordagem complementar 

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA 

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

Código 

Ponto 

de 

Control

e 

Base Legal 

Tipo de 

Procedime

nto 

Sugerido 

Procedimen

to 

Amostra 

Selecionad

a 

2.2.10. Execuçã

o de 

program

as e 

projetos 

CRFB/88, art. 

167, I. 

Auditoria 

Governamen

tal de 

conformidad

e 

Avaliar se 

houve 

execução de 

programas 

ou projetos 

de governo 

não incluídos 

na lei 

orçamentária 

anual. 

Relatório de 

Gestão. 

2.3. Gestão Patrimonial 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

2.5. Gestão Previdenciária 

2.6. Demais atos de gestão 

Código 

Ponto 

de 

Control

e 

Base Legal 

Tipo de 

Procedime

nto 

Sugerido 

Procedimen

to 

Amostra 

Selecionad

a 

2.6.4. Pessoal 

– teto 

CRFB/88, 

art. 37, inciso 

Auditoria 

governamen

Avaliar se o 

teto 

Relatório de 

Gestão. 
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XI. tal de 

conformidad

e 

remuneratóri

o dos 

servidores 

públicos 

vinculados ao 

órgão 

obedeceu o 

disposto no 

artigo 37, 

inciso XI, da 

CRFB/88. 

 

Demonstrati

vos 

Contábeis. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 

 
 

Em cumprimento ao PAAI – 2021 da Controladoria Geral do Município 

de Alto Rio Novo/ES foram realizados procedimentos de controle a 

fim de garantir a legalidade na atuação das diversas áreas e órgãos 

públicos municipais, abaixo elencados. 

 

Licitações, Contratos e Dispensas 

 

De forma sucinta e objetiva foi verificado que os processos licitatórios 

de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação e 

Pregoeira Oficial são devidamente formalizados, contendo capa e 

numeração sequencial. 

 

Integram os processos avaliados os documentos indicados pela 

legislação específica, tais como: termo de referência, orçamentos e 

balizamento de preços, dotação orçamentária, minutas de edital e 

contrato bem como parecer jurídico sobre os mesmos. 

 

Iniciando a fase externa verificamos que são feitas publicações no 

Diário Oficial do Município. 
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Limites Constitucionais 

 

Conforme apurado constantemente junto do Setor Contábil, foram 

respeitados pela Administração os limites constitucionais, podendo 

ser auferidos na tabela abaixo: 

 

 MÍNIMO/LIMITE APLICADO/GASTO 

 

SAÚDE 

 

15% 

 

21,42% 

 

Execução orçamentária (apurado no relatório de gestão) 

 

Foi fixado por lei o orçamento para o Fundo Municipal de Saúde no 

valor de R$ 7.453.000,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e 

três mil reais), tendo sido empenhado o valor de R$ 7.831.496,30 

(sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa 

e seis reais, trinta centavos), liquidado o montante de R$ 

7.600.218,25 (sete milhões, seiscentos mil, duzentos e dezoito reais, 

vinte e cinco centavos) e pago o valor de R$ 7.209.221,53 (sete 

milhões, duzentos e nove mil, duzentos e vinte e um reais, cinquenta 

e três centavos) 

 

Pessoal – Teto  

 

De acordo com demonstrativos emitidos pela contabilidade bem como 

avaliação baseada no relatório de gestão, foi respeitado o teto 

remuneratório disposto no artigo 37, XI da Constituição Federal. 
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Controle interno – Normatização 

 

No tocante à normatização interna do Município, foram expedidas no 

exercício de 2021 diversas recomendações aos mais variados setores 

e a divulgação contínua do “Manual de rotinas internas e 

procedimentos de controle” da Controladoria Geral do Município de Alto 

Rio Novo/ES. 

 

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos 

Administrativos instaurados na UG 

 

No exercício de 2021 não foi instaurada Tomada de Contas Especial 

envolvendo danos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Alto 

Rio Novo/ES. 

 

É importante salientar que atualmente a Controladoria Geral do 

Município conta com uma equipe de apenas 01 (um) servidor – 

Controlador Geral. 

 

Alto Rio Novo/ES, 24 de março de 2022. 

 

 

BRIGIDA ROSA DE SOUZA 

Controladora Geral do Município - Decreto nº 6068/2021 


