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RELATÓRIO 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Munícipio de Anchieta/ES 

Gestor Responsável: Marcus Vinicius Doelinger Assad 

Exercício:  2016 

 

 

Em cumprimento às determinações contidas nos Artigos 70 e 74, da Constituição 

Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, c/c Art. 51 e §1º do Art. 52, da Lei 

Orgânica do Município de Anchieta e, nos termos do disposto na Instrução Normativa 

nº. 40/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na qualidade 

de responsável pelo Órgão Central de Controle Interno do Município de Anchieta/ES, 

apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo sobre as Contas do Prefeito Municipal 

de Anchieta/ES, Exmo. Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, relativas ao Exercício de 

2016. 

 

 Quanto ao tema específico, o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) 

definiu que “contas de governo” são contas globais que: 

 

“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade 

federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos 

programas governamentais, demonstram os níveis de 

endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo 

previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com 

pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais 

prescritos pela Lei 4.320/64. ” 

 

O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra “Tribunais de 

Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento 
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“contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é acompanhado do 

Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura 

demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi arrecadado (receita) no 

exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao desempenho orçamentário do 

estado e às realizações do governo dentro do mesmo período. 

 

Feitas estas argumentações iniciais, cumpre informar que as análises objetivam 

principalmente:  

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município 

de Anchieta/ES; 

 

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

e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e entidades da administração municipal, bem como, da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;  

 

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres do Município; 

 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

 

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, acompanhados das 

constatações. Antes, esclarecemos que buscamos na análise desta Prestação de 

Contas Anual, as atividades que efetivamente foram realizadas no exercício de 2016, 

acompanhadas de averiguações e auditorias (quando existentes) da Equipe de 

Controle Interno da Gestão anterior (2016), que contam com novas análises e 

verificações da Equipe de Controle Interno 2017/2020, conforme se verificará ao 

longo deste relatório, notadamente em nosso Parecer Conclusivo: 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
CNPJ Nº 27.142.694/0001-58 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
Rodovia do Sol, KM 21,5, 1620, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES 
CEP: 29.230.000 Tel. (28) 3536-2915   E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 
  

5 

  

1. Procedimentos de Controle adotados pela Unidade Central de Controle 

Interno: 

 

1.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

6.01 
LDO – compatibilidade com 
Plano Plurianual. 

CRFB/88, art.  165,  § 
1º. 

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

Sim 

6.02 LDO      –      limitação      de 
empenho. 

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

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. 

Sim 

6.03 
LDO – controle de custos e 
avaliação de resultados de 
programas. 

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

Avaliar   se   a   LDO   aprovada   para   o 
exercício continha dispositivo 
estabelecendo normas relativas ao controle 
de custos e à avaliação dos resultados   dos  
programas   financiados com recursos dos 
orçamentos. 

Sim 

6.04 
LDO    –    condições    para 
transferências de recursos a 
entidades privadas. 

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

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

Sim 

6.05 
LDO   –   Anexo   de   Metas 
Fiscais – abrangência 

LC  101/2000, art.  4º, 

§§ 1º e 2º. 

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. 

Sim 

6.06 
LDO   –   Anexo   de   Metas 
Fiscais – conteúdo 

Portaria      STN      nº 

637/2012. 

Avaliar    se    os    demonstrativos    que 
integraram o Anexo de Metas Fiscais da 
LDO aprovada para o exercício foram 
elaborados em observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais editado pela STN. 

Sim 
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6.07 
LDO – Anexo de Riscos 
Fiscais – abrangência 

LC 101/2000, art. 4º, § 

3º. 

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. 

Sim 

6.08 LDO – Anexo de Riscos 
Fiscais – conteúdo 

Portaria      STN      nº 

637/2012. 

Avaliar se o Demonstrativo de Riscos 
Fiscais e Providências que integrou a LDO 
aprovada para o exercício foi elaborado 
em observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais editado pela STN. 

Sim 

6.09 

Programação   orçamentária 

– disponibilização de estudos 

e estimativas de receitas. 

LC 101/2000, art. 12, 

§ 3º. 

Avaliar se o Poder Executivo colocou à 
disposição dos demais Poderes e do 
Ministério Público, no mínimo trinta dias 
antes do prazo final para encaminhamento 
de suas propostas orçamentárias, os 
estudos e as estimativas das receitas para 
o exercício subsequente, inclusive da 
corrente líquida, e as respectivas memórias 
de cálculo. 

Não 

6.10 
LOA – compatibilidade com a  
LDO   e   com   o   Plano 
Plurianual. 

CRFB/88, art.  165,  § 

7º. 

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

Sim 

6.11 

LOA   –   demonstrativo   da 
compatibilidade dos 
orçamentos com objetivos e 
metas da LRF 

LC 101/2000, art.  5º,
inciso I. 

Avaliar se o demonstrativo de 
compatibilidade da programação 
orçamentária com os objetivos e metas 
estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, 
parte integrante da LDO, integrou a LOA 
aprovada para o exercício. 

Não 

6.12 
LOA – demonstrativo dos 
efeitos    da    renúncia    de 
receita 

CRFB/88, art.  165,  § 

6º, c/c LC 101/2000, 
art. 5º, inciso II. 

Avaliar se o demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia, 
bem como, das medidas de compensação 
a renúncias de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter 
continuado integrou a LOA aprovada para 
o exercício. 

Não 

6.13 LOA   – reserva      de 
contingência 

LC 101/2000, art.  5º,
inciso III. 

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. 

Sim 

6.14 
LOA – previsão de recursos 
para        pagamento        de 
precatórios 

CRFB/88, art.  100,  § 

5º. 

Avaliar se houve previsão na LDO e 
inclusão na LOA, de dotação necessária 
ao pagamento de débitos oriundos de 
sentenças transitadas em julgado, 
constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, na forma do 
artigo 100 da CRFB/88. 

Sim 
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6.15 
 

LOA – vinculação de 
recursos. 

LC  101/2000, art.  8º,
parágrafo único. 

Avaliar se a LOA foi aprovada e executada 
com as dotações de despesas vinculadas 
às respectivas fontes de recursos. 

Não 

6.16 
LOA – programação 
financeira e cronograma de 
desembolso. 

LC 101/2000, art. 8º. 

Avaliar se, após a publicação da LOA, foi 
estabelecida a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de 
desembolso. 

Não 

6.17 Transparência na gestão 
LC 101/2000, art. 48, 
parágrafo único. 

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

Não 

 

Da análise realizada por esta UCCI relativas aos instrumentos de Planejamento: 

Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA, constatou-se o seguinte: 

 

Código 6.01 – Constatou-se que as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO 

através da Lei Municipal nº.1.125/2015, estiveram compatíveis com o PPA aprovado 

para o exercício (Lei Municipal n°. 893/2013); 

 

Código 6.02 - Constatou-se que a Lei Municipal n°. 1.125/2015, em seus Artigos 24, 

25 e 26, disciplina os critérios e a forma de limitação de empenho; 

 

Código 6.03 - Constatou-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu Art. 20, 

contemplou o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos 

programas de governo; 

 

Código 6.04 – Constatou-se que os artigos 13 a 15, da Lei Municipal nº. 1.125/2015 

disciplinam as condições e exigências para transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos e que exerçam atividades 

de natureza continuada nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação, desde 

que atendam às situações ali discriminadas; 
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Código 6.05 – Constatou-se que a LDO aprovada para o exercício continha os Anexos 

de Metas Fiscais na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Anexo I, da 

Lei Municipal nº. 1.125/2015; 

 

Código 6.06 - Constatou-se que houve a observância do Manual de Demonstrativos 

Fiscais conforme disciplinado pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

 

Código 6.07 - Constatou-se que conforme Anexo II da Lei Municipal nº. 1.125/2015, 

foram contemplados os Passivos Contingentes e demais Riscos Fiscais Passivos, bem 

como, suas providências, incluindo Demandas Judiciais; 

 

Código 6.08 - Constatou-se que houve a observância ao Manual de Demonstrativos 

de Riscos Fiscais e Providências conforme disciplinado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional; 

 

Código 6.10 – Constatou-se que conforme PPA (Lei Municipal nº. 893/2013), LDO (Lei 

Municipal nº. 1.125/2015) e LOA (Lei Municipal nº.1.129/2016), os programas de 

governo, projetos e atividades expressam compatibilidade entre si. 

 

Código 6.13 - Constatou-se que a LOA não contemplou o montante definido no 

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências da LDO, vez que, a primeira estipulou 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e a segunda R$ 323.210,96 (trezentos e vinte 

e três mil, duzentos e dez reais e noventa e seis centavos), porém, o Art. 21 da Lei 

Municipal nº. 1.125/2015 dispôs que a Reserva de Contingência será fixada em valor 

equivalente a até 3% (três por cento) da receita corrente líquida; 

 

Código 6.14 - Constatou-se que a LDO no Demonstrativo de Riscos Fiscais e 

Providências, revela R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Demandas Judiciais 

através de saldo da Reserva de Contingência e a LOA previu dotação orçamentária 

para tal rubrica, mesmo que em valor inferior. 
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1.2 Gestão fiscal, financeira e orçamentária: 

 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

6.18 
Anexo de Metas Fiscais – 
cumprimento de metas 
fiscais. 

LC 101/2000, art. 9º. 

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. 

 

 

 

Sim 

6.19 Instituição, previsão      e 
execução de receitas. LC 101/2000, art. 11. 

Avaliar se foram instituídos, previstos e 
efetivamente arrecadados todos os tributos  
de   competência   do   ente   da Federação. 
As providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de 
créditos em instâncias administrativas e 
judiciais, e os resultados alcançados. 

 

 

 

Não 

6.20 
Renúncia    de    receitas    –
estimativa      de      impacto 
orçamentário-financeiro. 

LC 101/2000, art. 14. 

Avaliar se a concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita foi 
acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e   nos   dois  
seguintes, se   atende   ao disposto na lei 
de diretrizes orçamentárias e se observou 
as disposições contidas nos incisos I e II, do 
artigo 14, da LRF. 

 

 

 

 

Não 

6.21 
Renúncia    de    receitas    –
eficácia da concessão ou 
ampliação do incentivo. 

LC 101/2000, art. 14, 

§ 2º. 

Existindo    renúncia    de    receita    cuja 
condição de equilíbrio tenha sido a adoção 
de medida de compensação, hipótese do 
inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o 
ato de concessão ou ampliação do 
incentivo ou benefício de que trata o caput 
do artigo 14, só entrou em vigor quando 
efetivamente foram implementadas as 
medidas de compensação. 

 

 

 

Não 

6.22 Renúncia    de    receitas    –
legislação específica 

CRFB/88, art.  150,  § 

6º. 

Avaliar se a concessão de subsídio ou 
isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, foram concedidos mediante lei 
específica, estadual ou municipal, regulando 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição. 

 

 

 

Não 
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6.23 Renúncia    de    receitas    -
resultados 

CRFB/88, art. 37. 

Legislação específica. 

Avaliar   se   os   resultados   obtidos   em 
decorrência da renúncia de receitas, sob o 
aspecto socioeconômico, atenderem às 
justificativas apresentadas para sua 
concessão, as metas resultados esperados 
consignados nas leis que autorizaram os 
incentivos, bem como, se atenderam os 
princípios aplicáveis à administração 
pública consagrados no artigo 37 da 
CRFB/88. 

 

 

 

Não 

6.24 

Despesa pública – criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete 
aumento da despesa – 
estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro. 

LC 101/2000, art. 16. 

Havendo criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental 
com consequente aumento da despesa, 
avaliar se os atos foram acompanhados 
de estimativa do impacto orçamentário- 
financeiro no exercício e nos dois 
subsequentes e se foram acompanhados 
por declaração do ordenador de despesas 
de que o aumento acarretado teve 
adequação e compatibilidade orçamentária 
e financeira com a LOA, com o PPA e com 
a LDO. 

 

 

 

 

Não 

 

6.25 

Despesa pública – criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete 
aumento da despesa – 
afetação das metas fiscais. 

LC 101/2000, art. 17, 

§ 3º. 

Havendo criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de despesas de caráter 
continuado, avaliar se foram observadas 
as condições previstas no artigo 17, § 1º 
da LRF e se os efeitos financeiros 
decorrentes do ato praticado não afetarão 
as metas fiscais dos exercícios seguintes 
e serão compensados por aumento 
permanente de receitas ou pela redução 
permanente de despesas. 

 

 

 

Não 

6.26 Execução de programas e 
projetos CRFB/88, art. 167, I. 

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

 
 

Não 

6.27 Execução de despesas   –
créditos orçamentários CRFB/88, art. 167, II. 

Avaliar se houve realização de despesas 
ou a assunção de obrigações diretas que 
excederam os créditos orçamentários ou 
adicionais. 

 

 

Não 

6.28 
Execução de despesas   –
vinculação 

CRFB/88, art.    167, 

inciso IV. 

Avaliar se houve vinculação de receita de 
impostos a órgão, fundo ou despesa em 
desacordo com o inciso IV, do artigo 167, 
da CRFB/88. 

 
 

Não 

6.29 
Créditos       adicionais       –
autorização legislativa para 
abertura 

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

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

 

Não 

6.30 Créditos       adicionais       –
decreto executivo 

Lei nº 4.320/1964, art. 

42. 

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

 

Não 
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6.31 
Créditos    orçamentários    –
transposição, remanejamento                  
e transferências 

CRFB/88, art.    167, 
inciso VI. 

Avaliar se houve a transposição, 
remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outro, sem 
prévia autorização legislativa. 

 

 

Não 

6.32 Autorização      orçamentária 
para cobertura de déficit 

CRFB/88, art.    167, 
inciso VIII. 

Avaliar se houve utilização, sem 
autorização legislativa específica, de 
recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade 
ou cobrir déficit de empresas, fundações e 
fundos, inclusive dos mencionados no art. 
165, § 5º da CRFB/88. 

 

 

Não 

6.33 
Autorização legislativa para 
instituição   de   fundos   de 
qualquer natureza 

CRFB/88, art.    167, 
inciso IX. 

Avaliar se houve instituição de fundos de 
qualquer natureza, sem prévia autorização 
legislativa. 

 

 

Não 

6.34 
Realização de investimentos 
plurianuais 

CRFB/88, art.  167,  § 

1º. 

Avaliar se foram iniciados investimentos 
cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro sem prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão. 

 

 

Não 

6.35 Créditos   extraordinários   –
abertura 

CRFB/88, art.  167,  § 

3º. 

Avaliar   se   houve   abertura   de   crédito 
extraordinário para realização de despesas 
que não atenderam situações imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, 
observado o disposto no art. 62 da 
CRFB/88. 

 

 

 

Não 

6.36 
Transferência   de   recursos 
orçamentários    ao    Poder 
Legislativo. 

CRFB/88, art. 168. 

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. 

 

 

 

Sim 

6.37 Execução da programação 
financeira de desembolso. 

LC 101/2000, art. 8º.
Legislação   específica –
LOA. 

Avaliar   a   execução   da   programação 
financeira de desembolso e o se 
comportamento em relação à previsão, bem 
como, se for o caso, as razões 
determinantes do déficit financeiro. 

 

 

Não 

6.38 

Transparência na gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos fiscais 

LC 101/2000, art. 48 e 

arts. 52 a 58 da LRF. 

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. 

 

 

 

 

Sim 
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6.39 Transparência na gestão – 
execução orçamentária 

LC 101/2000, art. 48 e 

arts. 52 a 58 da LRF. 

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. 

 
 
 

Sim 

6.40 Transparência na gestão –
prestação de contas LC 101/2000, art. 49. 

Avaliar se as contas do chefe do Poder 
Executivo   ficaram   disponíveis, durante 
todo o exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico responsável 
pela sua elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições 
da sociedade. 

 
 
 

Sim 

6.41 Escrituração e consolidação 
das contas públicas 

LC 101/2000, art. 50 e 
Resolução    CFC    nº 
750/1993 c/c NBC-T 16 

Avaliar se a escrituração e consolidação 
contábil das contas públicas obedeceu ao 
que dispõe o artigo 50 da LRF, os princípios 
fundamentais de contabilidade e as normas 
brasileiras de contabilidade aplicadas ao 
setor público. 

 
 
 

Não 

6.42 

Relatório     Resumido     da 
Execução Orçamentária e 
Relatório de Gestão Fiscal – 
elaboração 

LC 101/2000, arts. 52 a
55. Portaria STN nº
637/2012. 

Avaliar se os demonstrativos fiscais que 
integram o RREO e o RGF foram 
elaborados em observância às normas 
editadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

 
 
 

Não 

6.43 Prestação de contas anual –
execução orçamentária LC 101/2000, art. 58. 

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. 

 
 
 
 

Não 

6.44 
Limitação para custeio de 

despesas LC 101/2000, art. 62. 

Avaliar se o Município contribuiu para o 
custeio de despesas de competência de 
outros entes da Federação sem observar 
o que dispõe o artigo 62 da LRF. 

 

 

Não 

6.45 

Concessão    de    privilégios 
fiscais para empresas 
públicas ou sociedades de 
economia mista. 

CRFB/88, art.  173,  § 

2º. 

Avaliar se houve concessão de privilégios 
fiscais para empresas públicas ou 
sociedades de economia mista não 
extensivos ao setor privado. 

 
 

Não 

 

Da análise realizada por esta UCCI relativas aos instrumentos de Gestão Fiscal, 

Financeira e Orçamentária, constatou-se o seguinte: 
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Código 6.18 - Verificamos que a meta bimestral de arrecadação não foi alcançada em 

nenhum dos bimestres de 2016; mesmo diante de tal fato, não houve o necessário 

contingenciamento nos 30 (trinta) dias subsequentes, determinando a limitação de 

empenho e movimentação financeira.  

 

O Decreto Municipal nº. 5.565 de 24 de outubro de 2016, foi editado com a 

finalidade de complementar as regras de contingenciamento e redução dos gastos da 

Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal de Anchieta, 

constantes dos Decretos n.ºs 5.224 de 23/10/2015 e 5278 de 18/02/2016, com 

vigência de 15/10/2016 a 31/12/2016. Em que pese ter regulamentado as regras de 

contingenciamento e redução de gastos, o Relatório do 6º Bimestre da meta de 

arrecadação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, retratou que não houve 

atendimento à referida meta. Ademais, durante todo o Exercício de 2015, também a 

meta bimestral de arrecadação não foi alcançada, evidenciando a ausência ao 

cumprimento do que dispõe o Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

Código 6.36 - Verificando o Processo n°. 31.764/2015 de 29 de dezembro de 2015, 

referente ao repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de Anchieta/ES, em 

confronto com o Relatório de Movimento Financeiro extraído do sistema contábil, 

constatou-se que o duodécimo da competência de julho de 2016, foi repassado em 

atraso. O repasse dessa competência ocorreu somente em 22 de julho de 2016, 

malferindo o Art. 168 da CF/88, contrariando também o disposto no Art. 71, inciso XIX, 

da Lei Orgânica do Município. 

 

Além disso, o duodécimo da competência de junho, evidencia fonte de recurso 

diversa ao que deveria, qual seja, 12010001 Recursos Próprios da Saúde. Porém a 

conta bancária de origem foi a de ICMS, conforme documento contábil e comprovante 

bancário, que contém os Recursos do Tesouro Municipal. Trata-se de erro formal, 

sanável, contudo, o Setor Competente deve atentar para não cometer o mesmo erro 

novamente, desta feita, essa UCCI providenciará a competente Recomendação; 
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Código 6.38 – Segundo relato da Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação, 

em resposta à Comunicação Interna UCCI nº. 062 de 10 de março de 2017, NÃO 

houve divulgação em meios eletrônicos de acesso público do PPA, LDO, LOA, 

Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos 

por Órgão de Controle Interno e Externo, resultado de julgamentos pelo Poder 

Legislativo das Contas, tampouco, das disposições contidas nos Artigos 52 a 58 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

A indisponibilidade dessa documentação para o conhecimento público, malfere 

ainda o disposto no Art. 71, XXXI, da Lei Orgânica do Município de Anchieta, bem 

como, descumpre o que dispõe os Artigos 5º, XXXIII, c/c inciso II, do §3º do Art. 37, 

c/c §2º do Art. 216 todos da CRFB/88, c/c Art. 3º, I, II, III e V, c/c Art. 5º, c/c Art. 6º, I, 

e Art. 7º, VI, VII, “b”, todos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

 

Código 6.39 - Segundo relato da Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação, 

não foram encontradas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal informações 

pormenorizadas da execução orçamentária e financeira. Tal situação também enseja 

o desrespeito às mesmas normas citadas no código anterior. 

 

Código 6.40 - Segundo relato da Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação, 

as contas do Chefe do Poder Executivo não ficaram disponíveis, durante todo o 

exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 

elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

Tal situação também enseja o desrespeito às mesmas normas citadas no código 

anterior. 
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1.3. Quanto à Gestão Patrimonial: 

 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

6.46 Disponibilidades financeiras – 
depósito e aplicação 

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

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

 
 

Sim 

6.47 Disponibilidades financeiras –      
RPPS – contas específicas 

LC 101/2000, art. 43, 

§ 1º. 

Avaliar se as disponibilidades financeiras 
do regime próprio de previdência social 
foram depositadas em contas específicas 
do Instituto de Previdência. Havendo 
criação de fundos específicos, avaliar se 
os recursos estão sendo mantidos e 
aplicados em seus respectivos fundos. 

 

 

 

 
Sim 

6.48 

Disponibilidades financeiras 
– RPPS – limites e condições 
de proteção e prudência nas 
aplicações 

LC 101/2000, art. 43, 

§ 1º. 

Lei nº 9.717/1998, art. 

6, inciso IV. 

Resolução    CMN    nº 

3.922/2010. 

Avaliar se as aplicações financeiras dos 
recursos depositados nas contas 
específicas dos fundos de previdência 
observaram os limites e condições de 
proteção e prudência financeira de mercado 
e, em especial, seguindo as determinações 
do Conselho Monetário Nacional. 

 
 
 
 

Sim 

6.49 Disponibilidades financeiras – 
RPPS – vedações 

LC 101/2000, art. 43, 

§ 2º. 

Avaliar se as vedações especificadas no § 
2º, do artigo 43, da LRF, foram observadas, 
quando da aplicação das disponibilidades 
financeiras do RPPS. 

 
 

Sim 

6.50 RPPS   –   registro   contábil 
provisões matemáticas 

Lei   4.320/1964, art. 

100, c/c Resolução 
CFC nº 750/1993, arts. 
6º e 10, c/c Portaria 
MPS 21/2013 e 
correlatas. 

Avaliar se as provisões matemáticas do 
Regime   Próprio   de   Previdência   estão 
sendo objeto de registro contábil. 

 
 
 
 

Sim 

6.51 RPPS – equilíbrio financeiro e 
atuarial. CRFB/88, art. 40. 

Avaliar, nos    institutos    próprios    de 
previdência social onde for verificado 
desequilíbrio financeiro e atuarial, se estão 
sendo instituídas medidas com vistas ao 
reequilíbrio do regime próprio de 
previdência. 

 
 
 

Não 

6.52 Dívida ativa e demais créditos 
tributários – cobrança regular LC 101/2000, art. 11. 

Avaliar se foram adotadas medidas com 
vistas à cobrança da dívida ativa e dos 
demais créditos tributários de competência 
do ente da federação. 

 

 

Não 
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6.53 
Passivos    contingentes    – 
reconhecimento                de 
precatórios judiciais 

CRFB/88, art. 100. 

Lei nº 4.320/64 arts. 

67      e      105      c/c 

Resolução    CFC    nº 

750/1993, arts.  6º e 

10. 

Avaliar   se   os   precatórios   judiciais   e 
demais passivos contingentes estão sendo 
devidamente reconhecidos e evidenciados 
no balanço patrimonial. 

 
 

Não 

6.54 Dívida pública – precatórios – 
pagamento 

CRFB/88, art. 100 c/c 

Lei 4.320/64, art. 67. 

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

 
 

Não 

6.55 Evidenciação de resultados – 
consolidação 

Lei   4.320/1964, art. 

85. 

LC 101/2000, arts. 50 

e 51. 

Portarias STN nº 72 e 

437/2012. 

Verificar se os demonstrativos contábeis 
consolidam a execução orçamentária, 
financeira e patrimonial das unidades 
gestoras que integram o ente da federação, 
inclusive estatais dependentes e 
consórcios públicos. 

 
 
 

Não 

 

Dentro do que foi objeto de análise por esta UCCI relativos à Gestão Patrimonial, 

verificou-se o seguinte: 

 

Código 6.46 – Constatou-se que as disponibilidades financeiras foram depositadas 

em instituições financeiras oficiais, conforme consulta realizada ao Sistema Contábil 

quanto ao Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Quanto ao Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta (IPASA), a análise foi 

realizada através de Balancete de Verificação e Extratos Bancários; 

 

Código 6.47 - Constatou-se que as disponibilidades financeiras do Regime Próprio de 

Previdência Social foram depositadas em contas específicas, conforme Extratos 

Bancários, Demonstrativo de Política de Investimentos e Balancete Contábil de 

Verificação; 

 

Código 6.48 - Constatou-se que as aplicações financeiras foram depositadas nas 

contas específicas e seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional, 

conforme análise do Demonstrativo de Política de Investimentos; 
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Código 6.49 - Constatou-se que houve observância às vedações especificadas no § 

2°, do Artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme análise contábil através 

de Balancete de Verificação e Extratos Bancários; 

 

Código 6.50 - Conforme Balancete de Verificação, constatou-se movimentação 

contábil nas contas relativas ao grupo do Passivo Não Circulante, ajustando os saldos 

para prevalecer apenas os valores decorrentes do equacionamento evidenciado no 

cálculo atuarial, sendo possível a constatação no Balanço Patrimonial. 

 

1.4 Limites Constitucionais e Legais: 

 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

6.56 Despesas   com   pessoal   –
abrangência. 

LC 101/2000, art. 18. 

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. 

 
 
 
 

Sim 

6.57 Despesas   com   pessoal   – 
limite 

LC 101/2000, arts. 19 e
20. 

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

 
 

Sim 

6.58 
Despesas   com   pessoal   –
descumprimento de limites –
nulidade do ato 

LC 101/2000, art. 21. 

Avaliar   se foram   praticados   atos   que 
provocaram aumento das despesas com 
pessoal sem observar as disposições 
contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da 
LRF. 

 
 

Não 

6.59 

Despesas   com   pessoal   – 
aumento despesas nos 
últimos 180 dias do fim de 
mandato – nulidade do ato 

LC 101/2000, art. 21,
parágrafo único. 

Avaliar   se foram   praticados atos   que 
provocaram aumento das despesas com 
pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do 
Poder. 

 
 

Sim 

6.60 Despesas   com   pessoal   –
limite prudencial – vedações 

LC 101/2000, art. 22,
parágrafo único. 

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. 

 
 
 

Sim 

6.61 
Despesas   com   pessoal   –
extrapolação   do   limite   –
providências 

LC 101/2000, art. 23. 

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 foram adotadas. 

 
 
 

Sim 
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6.62 

Despesas   com   pessoal   – 
expansão de despesas – 
existência de dotação 
orçamentária – autorização 
na LDO 

CRFB/88, art.  169,  § 

1º. 

Avaliar se houve concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remuneração, 
criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem 
como admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, inobservando a 
inexistência: 
 
I – de prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; 
 
II – de autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

6.63 Despesas   com   pessoal   –
medidas de contenção 

CRFB/88, art. 169, §§ 

3º e 4º. 

Havendo     extrapolação     dos     limites 
prudencial e máximo estabelecidos pela 
LRF para despesas com pessoal, avaliar 
se as medidas de contenção previstas no 
artigo 169 da CRFB/88. 

 
 

Sim 

6.64 Transferências voluntárias –
exigências 

LC 101/2000, art. 25, 

§ 1º. 

Avaliar     se     houve     realização     de 
transferências voluntárias para outro Ente 
da Federação e, no caso de ocorrência, se 
as disposições contidas no § 1º, do 
artigo25, da LRF foram observadas. 

 
 

Não 

6.65 Transferências para o Poder 
Legislativo Municipal 

CRFB/88, art. 29-A, § 

2º. 

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

 
 

Sim 

6.66 
Dívida pública – precatórios – 
integração    na    dívida 
consolidada 

LC 101/2000, art. 30, 

§ 7º. 

Avaliar se os precatórios judiciais não 
pagos durante a execução do orçamento 
que nele foram incluídos integram a dívida 
consolidada, para fins de aplicação dos 
limites estabelecidos pela Resolução nº 
40/2001 do Senado Federal. 

 
 
 

Não 

6.67 

Dívida           pública           – 
extrapolação de limite no 
decorrer da execução 
orçamentária – redução do 
valor excedente 

LC 101/2000, art. 31. 

Resolução nº 40/2001 

do Senado Federal. 

Avaliar   se   a   dívida   consolidada   do 
Estado/Município ultrapassou o respectivo 
limite ao final de um quadrimestre.  Em caso 
positivo, verificar se a mesma foi 
reconduzida ao seu limite até o término 
dos três quadrimestres subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) no primeiro. 

 
 
 

Não 
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6.68 
Dívida pública –originalmente 
superior ao limite – redução 
do valor excedente 

Resolução nº 40/2001
do   Senado   Federal, 
art. 4º, inciso I. 

Avaliar se a dívida consolidada líquida do 
Estado/Município, no final do exercício de 
2001, excedia os limites estabelecidos nos 
incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 
40/2001 do Senado Federal, 
respectivamente e, em caso positivo, 
verificar se o valor excedente está sendo 
reduzido à razão de 1/15 (um quinze avo) 
por exercício. 

 
 
 
 

Não 

6.69 Dívida           pública           –
evidenciação no RGF 

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

Nos casos em que a dívida consolidada 
líquida do Estado/Município ultrapassou o 
limite e o valor excedente está sendo 
reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, 
avaliar se o limite apurado anualmente, 
após a aplicação da redução de 1/15 (um 
quinze avo) está sendo registrado no 
Relatório de Gestão Fiscal a que se refere 
o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 
2000; 

 
 
 
 

Não 

6.70 

Dívida           pública           – 
extrapolação de limite no 
decorrer da execução 
orçamentária – redução do 
valor excedente 

Resolução nº 40/2001 
do   Senado   Federal, 
art.  4º, inciso IV, alínea 
b. 

Avaliar se o Estado/Município, mesmo não 
apresentando, no   exercício   de   2001, 
dívida consolidada líquida superior aos 
limites estabelecidos nos incisos I e II, do 
artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 
2001 incorreram no descumprimento 
desses limites. Em caso positivo, avaliar 
se a regra do inciso I, do artigo 4º, está 
sendo aplicada a partir do exercício que 
ocorreu o descumprimento. 

 
 
 
 

Não 

6.71 
Operação    de    crédito    –
instituição financeira 
controlada 

LC 101/2000, art. 36. 

Avaliar se o Estado/Município realizou 
operação de crédito com instituição 
financeira estatal sob seu controle, na 
qualidade de beneficiário do empréstimo. 

 
 

Sim 

6.72 
Operação    de    crédito    –
instituição financeira 
controlada 

Resolução nº 43/2001
do   Senado   Federal, 
art. 17. 

Avaliar se foi realizada contratação de 
operação de crédito em que seja prestada 
garantia ao Estado/Município por instituição 
financeira por ele controlada. 

 
 

Sim 
 

6.73 Operação    de    crédito    –
vedações 

Resolução nº 40/2001 
do   Senado   Federal, 
art. 5º. 

Avaliar se o Estado/Município contratou 
operação de crédito no exercício, estando 
impossibilitado de realizar tal operação em 
decorrência do descumprimento da regra 
estabelecida pelo artigo 4º da Resolução 
nº 40/2001 do Senado Federal. 

 
 

Sim 

6.74 Operação    de    crédito    –
vedações 

Resolução nº 43/2001
do   Senado   Federal, 
art. 5º. 

Avaliar se o Estado/Município incorreu em 
qualquer das vedações previstas no artigo 
5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado 
Federal. 

 
 

Não 

6.75 Operação    de    crédito    –
despesas de capital 

CRFB/88, art.    167, 
inciso III. 

Avaliar se houve realização de operações 
de crédito em valor superior ao montante 
das despesas de capital, apurado na forma 
estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal. 

 
 

Não 
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6.76 Operação de crédito – limite 
global 

Resolução nº 43/2001
do   Senado   Federal, 
art. 7º, inciso I. 

Avaliar    se    o    montante    global    das 
operações de crédito realizadas pelo 
Estado/Município no exercício financeiro 
ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por 
cento) da receita corrente líquida. 

 
 

Sim 

6.77 
Operação de crédito – limite 
para amortizações, juros e 
mais encargos 

Resolução nº 43/2001
do   Senado   Federal, 
art. 7º, inciso II. 

Avaliar se o comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos da 
dívida consolidada, inclusive relativos a 
valores a desembolsar de operações de 
crédito já contratadas e a contratar, não 
excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco 
décimos por cento) da receita corrente 
líquida. 

 
 
 

Não 

6.78 
Operação    de    crédito    –
concessão de garantias e 
contra garantias 

LC 101/2000, art. 40. 

Avaliar se houve concessão de garantias 
pelo Estado/Município a operações de 
crédito interno e externo.  Existindo, 
verificar se foram observadas as condições 
estabelecidas no artigo 40 da LRF. 

 
 

Não 

6.79 
Operação    de    crédito    –
concessão de garantias e 
contra garantias 

Resolução nº 43/2001
do   Senado   Federal, 
art. 18. 

Avaliar se as exigências contidas no artigo 
18, da Resolução nº 43/2001 do Senado 
Federal foram observadas. 

 
 

Não 

6.80 
Operação de crédito – 
concessão de garantias e 
contra garantias – limite 

Resolução nº 43/2001 
do   Senado   Federal, 
art. 9º. 

Avaliar se o saldo global das garantias 
concedidas pelo Estado/Município não 
excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da 
receita corrente líquida. 

 
 

Não 

6.81 
Operação    de    crédito    –
cláusulas             contratuais 
vedadas 

Resolução nº 43/2001
do   Senado   Federal, 
art. 20. 

Avaliar   se   foram   incluídas   cláusulas 
vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal nos contratos 
relativos a operações de crédito firmados 
pelo Estado/Município. 

 
 

Não 
 

6.82 

Operação   de   crédito   por 
antecipação de receita 
orçamentária – exigências 
para contratação 

LC 101/2000, art. 38,
incisos I, II e III. 

Avaliar se houve contratação de operação 
de crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício. Existindo, 
avaliar se foram observadas as exigências 
contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 
da LRF. 

 
 
 

Não 

6.83 
Operação   de   crédito   por 
antecipação      de     receita 
orçamentária – vedações 

LC 101/2000, art. 38, 
inciso IV. 

Avaliar se houve contratação de operação 
de crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício nas situações 
vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF. 

 
 

Não 

6.84 
Operação   de   crédito   por 
antecipação      de     receita 
orçamentária – limite 

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

Avaliar     se     houve     contratação     de 
operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária no exercício. 
Existindo, verificar se o saldo devedor das 
operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária não excedeu o limite 
de 7% (sete por cento) da receita corrente 
líquida. 

 
 

Não 
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6.85 Obrigações   contraídas   no 
último ano de mandato LC 101/2000, art. 42. 

Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos 
dois últimos quadrimestres do seu 
mandato, obrigações que não puderam ser 
cumpridas integralmente dentro dele, ou 
que tiveram parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem suficiente 
disponibilidade de caixa. 

 
 
 

Sim 

6.86 Educação      –      aplicação 
mínima 

CRFB/88, art. 212. 

Lei     nº     9.394/1996 
(LDB), art. 69. 

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. 

 
 
 
 

Sim 

6.87 
Educação   –   remuneração 
dos profissionais do 
magistério 

CRFB/88, art.     60, 

inciso XII do ADCT. 

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

 
 

Sim 

6.88 Educação - Pertinência 
Lei     nº     9.394/1996 

(LDB), arts. 70 e 71. 

Avaliar   se   as   despesas   consideradas 
como aplicação na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino atenderam as 
disposições contidas nos artigos 70 e 71 
da LDB, observando, inclusive, o tratamento 
dispensado às transferências de recursos 
para os fundos financeiros dos regimes 
próprios de previdência (repasse   financeiro  
para   cobertura   de déficit previdenciário), 
os quais não devem ser considerados para 
fins de aplicação. 

 
 
 
 
 

Não 

6.89 Saúde – aplicação mínima 

CRFB/88, art.  77, 

inciso III, do ADCT c/c 

LC 141/2012, arts. 6º 

e 7º. 

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. 

 
 
 
 
 

Sim 

6.90 Saúde – pertinência LC 141/2012, arts. 3º e
4º. 

Avaliar   se   as   despesas   consideradas 
como aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde atenderam as 
disposições contidas nos artigos 3º e 4º da 
LC 141/2012, observando, inclusive, o 
tratamento dispensado às transferências de 
recursos para os fundos financeiros dos 
regimes próprios de previdência (repasse  
financeiro   para   cobertura   de déficit 
previdenciário), os quais não devem ser 
considerados para fins de aplicação. 

 
 
 
 
 

Não 
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Dentro do que foi objeto de análise por esta UCCI relativos aos Limites 

Constitucionais e Legais, verificou-se o seguinte: 

 

Código 6.56 - Constatou-se a inexistência de Outras Despesas de Pessoal 

Decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º, do Art. 18 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal), nos meses de janeiro a maio de 2016, haja vista os Demonstrativos Contábeis 

evidenciarem regular liquidação quanto a Empresa FORT ENGENHARIA 

AMBIENTAL, nos meses de fevereiro a maio do referido ano, empresa esta cujo objeto 

do contrato é a Prestação de Serviços de Coleta de Lixo Convencional, Manual e 

Mecânica, Coleta de Entulhos, Varrição Manual, Capina, Raspagem, Caiação de Meio-

Fio, Retirada de Areia em Vias Públicas, Limpeza de Praias e Locação de 

Equipamentos; 

 

Código 6.57 - Constatou-se que em relação ao Artigo 19 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, não houve extrapolação do limite, conforme verificado no Relatório de Gestão 

Fiscal do Poder Executivo somando ao Relatório de Gestão Fiscal do Legislativo, 

ambos extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Quanto ao Art. 20, III, “b”, verifica-se que o Poder Executivo excedeu em 1% (um por 

cento), pois o percentual máximo é de 54% (cinquenta e quatro por cento) e o 

informado ao Controle Externo foi de 55% (cinquenta e cinco por cento); 

 

Código 6.59 - Constatou-se que houve admissão de 93 (noventa e três) servidores 

contratados, 9 (nove) efetivos e 39 (trinta e nove) estagiários nos 180 (cento e oitenta) 

dias que antecederam o final de mandato, evidenciando um aumento de 

despesa.  Analisando o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, 

nota-se, claramente, que houve aumento da despesa de junho para julho em R$ 

722.503,65 (setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco 

centavos); 
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Código 6.60 - Constatou-se que o limite com pessoal excedeu a 95% (noventa e cinco 

por cento) no último quadrimestre de 2015, ficando no limite prudencial com percentual 

de 51,66% (cinquenta e um vírgula sessenta e seis por cento), estando sujeito a 

vedações do Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme citado 

anteriormente, houveram admissões, bem como, horas extraordinárias que não estão 

na exceção disciplinada pelos incisos IV e V, do Art. 22 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

 

Código 6.61 - Constatou-se que o limite com pessoal excedeu ao legal no último 

quadrimestre de 2016, não sendo possível haver a recondução do limite pelo mesmo 

Gestor, diante do término de mandato; 

 

Código 6.63 - Constatou-se que a lista de demissão no exercício de 2016 emitida pela 

Gerência Operacional de Recursos Humanos, exonerou apenas 8 (oito) servidores em 

cargos comissionados e função de confiança no primeiro bimestre e, mesmo 

ocorrendo mais demissões no decorrer do ano, não foi suficiente para retornar ao 

limite. Assim, constata-se o malferimento ao disposto no Artigo 169 da 

Constituição Federal de 1988; 

 

Código 6.65 - Verificando o Processo n°. 31.764/2015 de 29 de dezembro de 2015, 

referente ao repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de Anchieta/ES, em 

confronto com o Relatório de Movimento Financeiro extraído do sistema contábil, 

constatou-se que o duodécimo da competência de julho de 2016, foi repassado em 

atraso. O repasse dessa competência ocorreu somente em 22 de julho de 2016, 

malferindo o Art. 168 da CF/88, contrariando também o disposto no Art. 71, inciso XIX, 

da Lei Orgânica do Município. 

 

Além disso, o duodécimo da competência de junho, evidencia fonte de recurso 

diversa ao que deveria, qual seja, 12010001 Recursos Próprios da Saúde. Porém a 

conta bancária de origem foi a de ICMS, conforme documento contábil e comprovante 
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bancário, que contém os Recursos do Tesouro Municipal. Trata-se de erro formal, 

sanável, contudo, o Setor Competente deve atentar para não cometer o mesmo erro 

novamente, assim, essa UCCI providenciará a competente Recomendação; 

 

Código 6.71 - Verificando o Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como, em consulta ao Relatório 

do Sistema Contábil, constatou-se não haver Operações de Créditos contraídas no 

exercício ou saldo de exercícios anteriores; 

 

Código 6.72 - Verificando o Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como, em consulta ao Relatório 

do Sistema Contábil, constatou-se não haver Operações de Créditos contraídas no 

exercício ou saldo de exercícios anteriores; 

 

Código 6.73 - Verificando o Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como, em consulta ao Relatório 

do Sistema Contábil, constatou-se não haver Operações de Créditos contraídas no 

exercício ou saldo de exercícios anteriores; 

 

Código 6.76 - Verificando o Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como, em consulta ao Relatório 

do Sistema Contábil, constatou-se não haver Operações de Créditos contraídas no 

exercício ou saldo de exercícios anteriores; 

 

Código 6.85 - Conforme Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da 

Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar extraído do sítio eletrônico do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, constatou-se insuficiência de caixa em todos 

os recursos vinculados e recursos não vinculados, evidenciando o descumprimento 

ao Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A teor dessa norma, necessário que 

o titular de cada Poder estatal quite despesas feitas entre maio e dezembro do último 
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ano de mandato ou, no mínimo, disponibilize recurso para que assim o faça o próximo 

Gestor; isso significa que deve haver dinheiro para Restos a Pagar contraídos 

naqueles 8 (oito) derradeiros meses de gestão. O Gestor que contraria tal dispositivo, 

poderá ainda ser sancionado com detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos (art. 359-C do 

Código Penal); 

 

Código 6.86 - Em análise ao Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constatou-se que o percentual atingiu 

o limite mínimo na aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino, evidenciando uma aplicação em 34,61% (trinta e quatro vírgula sessenta e um 

por cento), NESTE PONTO ELOGIÁVEL A POSTURA DO GESTOR, QUE PRIMOU 

PELO INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO; 

 

Código 6.87 - Em análise ao Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constatou-se que o percentual atingiu 

o limite mínimo na aplicação de recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais 

do magistério da educação básica em efetivo exercício, evidenciando uma aplicação 

em 91,80 % (noventa e um vírgula oitenta por cento); 

 

Código 6.89 - Em análise ao Relatório de Gestão Fiscal extraído do sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constatou-se que o percentual atingiu 

o limite mínimo na aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 

evidenciando uma aplicação em 20,81% (vinte vírgula oitenta e um por cento).  

 

Registramos, por fim, que todos os papéis de trabalho mencionados neste relatório 

e que serviram de base para esta UCCI na análise dos pontos de controle, estão à 

disposição dessa Corte de Contas para quaisquer avaliações e verificações. 
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2. Quanto aos Demonstrativos Contábeis: 

 

Até a presente data, não foram encaminhados a este Órgão Central de Controle 

Interno os arquivos geradores das peças integrantes da Prestação de Contas do 

Prefeito do Município de Anchieta/ES, referente ao Exercício 2016, malferindo, desta 

feita, o Art. 22, do Decreto Municipal n.º 5.554, de 17 de outubro de 2016 de lavra da 

Gestão Anterior, que “Dispõe sobre normas orçamentárias e financeiras para o 

encerramento do exercício de 2016 e dá outras providências”, verbis: 

 

Art. 22 A Secretaria Municipal da Fazenda encaminhará à 

Controladoria Geral do Municipal até o dia 15 de marco de 2017, 

os arquivos geradores das peças integrantes da Prestação de Contas 

Anual, nos termos da Lei Federal nº. 4.320/64 e da Resolução TCEES 

n° 261/2013 e IN TC n° 28/2013 e suas alterações.  

 

No dia 16 de março do corrente ano, expedimos notificação ao Ilmo. Secretário 

Municipal de Finanças através da COMUNICAÇÃO INTERNA UCCI Nº. 061/2017, 

porém, não obtivemos retorno, razão pela qual, não nos foi possível realizar os 

procedimentos de análises necessárias sobre os demonstrativos contábeis. 

 

3. Auditorias Realizadas: 

 

Apesar da ausência de informações quanto a existência e cumprimento de um 

Plano de Ação pela Equipe da Controladoria Geral da gestão anterior, principalmente, 

no que trata de realização de auditorias durante o exercício de 2016, verificando alguns 

processos localizados neste Órgão Central de Controle Interno, evidenciamos o 

seguinte procedimento: 
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PROCESSO OBJETO CONSTATAÇÕES 
3.1. Processo nº. 
001/2016: Relatório de 
Auditoria. 

Análise sobre a regularidade na 
Contratação de Vagas em Clínica de 
“Tratamento Compulsório de 
Dependência Química para Adultos e 
Adolescentes do Sexo Masculino”. 

 

3.1.1 Divisão do objeto contratado em: 
Contratação de Vagas em Clínica de 
Tratamento Compulsório de Dependência 
Química em Regime Fechado para Adultos 
do Sexo Masculino, processos nºs. 
30.385/2015 e 3.993/2015, 22.801/2015, 
8.252/2015, 14.167/2015, 14.169/2015 e 
3.993/2015, e, Contratação de Vagas em 
Clínica de Tratamento Compulsório de 
Dependência Química em Regime Fechado 
para Adolescentes do Sexo Masculino, 
processos nºs. 35.099/2014 e 34.630/2014; 
3.2.2 Redução no preço contratado – 
adultos do sexo masculino – na ordem de 
0,52% (zero ponto cinquenta e dois por 
cento), compreendido entre o preço 
praticado no processo nº. 4.846/2014 – R$ 
192,00 (cento e noventa e dois reais) por 
dia de tratamento/diária, e o processo nº. 
14.388/2015 – R$ 191,00 (cento e noventa 
e um reais) por dia de tratamento/diária; 
3.3.3 Redução no preço contratado – 
adolescentes do sexo masculino – na 
ordem de 13.53 % (treze pontos cinquenta 
e três por cento), compreendido entre o 
preço praticado no processo nº. 4.846/2014 
– R$ 170,00 (cento e setenta reais) por dia 
tratamento/diária, e o processo nº. 
14.388/2015 – R$ 147,00 (cento e quarenta 
e sete reais) por dia tratamento/diária. 
 

3.2. Processo nº. 
002/2016: Relatório de 
Auditoria. 

Regularidade da Contratação de 
Empresa para organizar e coordenar o 
16º Festival Capixaba de Frutos do 
Mar de Iriri. 

 

3.2.1 Adoção por parte do Município do tipo 
de licitação “MENOR PREÇO GLOBAL” no 
certame, malferindo o Princípio da 
Economicidade Pública. 
 

 

 

4. Das Irregularidades Constatadas:  

 

Dos procedimentos de controle e auditorias realizadas pela UCCI, foram 

detectadas as irregularidades apresentadas na tabela a seguir: 

 

PONTO DE CONTROLE BASE LEGAL IRREGULARIDADES CONSTATADAS 
4.1. Divisão do objeto contratado em: 
Contratação de Vagas em Clínica de 
Tratamento Compulsório de 
Dependência Química em Regime 
Fechado para Adultos do Sexo 
Masculino, processos nºs. 
30.385/2015 e 3.993/2015, 
22.801/2015, 8.252/2015, 

- Constituição Federal de 
1988; 
- Lei Federal nº. 8.666/1993; 
Lei Complementar nº. 
101/2000; 
- Lei Federal nº. 4.320/1964; 
- Lei Complementar nº. 
10.520/2002. 

4.1.1 Discriminação segundo Termo de 
Referência do Edital 022/2015 em Lote 
Único; 
4.1.2 Inobservância de Documentos 
Habilitatórios conforme previsto no Edital 
022/2015, Item 12.4 – DA 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-
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14.167/2015, 14.169/2015 e 
3.993/2015, e, Contratação de Vagas 
em Clínica de Tratamento 
Compulsório de Dependência 
Química em Regime Fechado para 
Adolescentes do Sexo Masculino, 
processos nºs. 35.099/2014 e 
34.630/2014; 
4.2. Redução no preço contratado – 
adultos do sexo masculino – na ordem 
de 0,52% (zero ponto cinquenta e dois 
por cento), compreendido entre o 
preço praticado no processo nº. 
4.846/2014 – R$ 192,00 (cento e 
noventa e dois reais) por dia de 
tratamento/diária, e o processo nº. 
14.388/2015 – R$ 191,00 (cento e 
noventa e um reais) por dia de 
tratamento/diária; 
4.3. Redução no preço contratado – 
adolescentes do sexo masculino – na 
ordem de 13.53 % (treze pontos 
cinquenta e três por cento), 
compreendido entre o preço praticado 
no processo nº. 4.846/2014 – R$ 
170,00 (cento e setenta reais) por dia 
tratamento/diária, e o processo nº. 
14.388/2015 – R$ 147,00 (cento e 
quarenta e sete reais) por dia 
tratamento/diária. 
 

 
 

FINANCEIRA (Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis); 
4.1.3 Inobservância de Documentos 
Habilitatórios conforme previsto no Edital 
022/2015, Item 8 – ANEXO 03 – Relação 
de Itens Licitados; 
4.1.4 Inexistência de estimativa do 
impacto financeiro da despesa no 
exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois exercícios seguintes – Art. 16, I 
da Lei Complementar nº. 101/2000. 
 

4.2. Adoção por parte do Município do 
tipo de licitação “MENOR PREÇO 
GLOBAL” no certame, malferindo o 
Princípio da Economicidade Pública. 

- Constituição Federal de 
1988; 
- Lei Federal nº. 8666/1993; 
- Lei Complementar nº. 
101/2000; 
- Lei Federal nº. 4.320/1964; 
- Lei Complementar nº. 
10520/2002. 

4.2.1 Ausência de Fiscalização do 
contrato; 
4.2.2 Execução antecipada do objeto 
licitatório (transporte da panela); 
4.2.3 Execução de parte do objeto do 
certame por Instituição ou Empresa não 
vencedora; 
4.2.4 Ateste falho em Nota Fiscal nº 169. 

 

5. Proposições: 

 

Em face das irregularidades detectadas, a UCCI (equipe de 2016) apresentou 

para o Gestor responsável, as proposições e alertas sintetizados a seguir: 

 

PONTO DE CONTROLE IRREGULARIDADES 
CONSTATADAS 

PROPOSIÇÕES/ALERTAS 

5.1. Divisão do objeto contratado 
em: Contratação de Vagas em 
Clínica de Tratamento 
Compulsório de Dependência 
Química em Regime Fechado 
para Adultos do Sexo Masculino, 
processos nºs. 30.385/2015 e 

5.1.1 Discriminação segundo Termo 
de Referência do Edital 022/2015 em 
Lote Único; 
5.1.2 Inobservância de Documentos 
Habilitatórios conforme previsto no 
Edital 022/2015, Item 12.4 – DA 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-

I. Que a municipalidade CANCELE 
imediatamente esta Contratação, 
tendo em vista a inobservância das 
regras editalícias (Apresentação 
do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do 
exercício social de ano 
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3.993/2015, 22.801/2015, 
8.252/2015, 14.167/2015, 
14.169/2015 e 3.993/2015, e, 
Contratação de Vagas em Clínica 
de Tratamento Compulsório de 
Dependência Química em Regime 
Fechado para Adolescentes do 
Sexo Masculino, processos nºs. 
35.099/2014 e 34.630/2014; 
5.2. Redução no preço contratado 
– adultos do sexo masculino – na 
ordem de 0,52% (zero ponto 
cinquenta e dois por cento), 
compreendido entre o preço 
praticado no processo nº. 
4.846/2014 – R$ 192,00 (cento e 
noventa e dois reais) por dia de 
tratamento/diária, e o processo nº. 
14.388/2015 – R$ 191,00 (cento e 
noventa e um reais) por dia de 
tratamento/diária; 
4.3. Redução no preço contratado 
– adolescentes do sexo masculino 
– na ordem de 13.53 % (treze 
pontos cinquenta e três por cento), 
compreendido entre o preço 
praticado no processo nº. 
4.846/2014 – R$ 170,00 (cento e 
setenta reais) por dia 
tratamento/diária, e o processo nº. 
14.388/2015 – R$ 147,00 (cento e 
quarenta e sete reais) por dia 
tratamento/diária. 
 

FINANCEIRA (Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis); 
5.1.3 Inobservância de Documentos 
Habilitatórios conforme previsto no 
Edital 022/2015, Item 8 – ANEXO 03 – 
Relação de Itens Licitados; 
5.1.4 Inexistência de estimativa do 
impacto financeiro da despesa no 
exercício em que deva entrar em vigor 
e nos dois exercícios seguintes – Art. 
16, I da Lei Complementar nº. 
101/2000. 
 

incompatível e ausência do Alvará 
do Corpo de Bombeiros). 
Processo nº. 14.388/2015, 
páginas 101 e 102, 173 a 179; 
II. Que a municipalidade instrua os 
autos dos processos 
administrativos relacionados a 
certames licitatórios, bem com, de 
qualquer tipo de contratação, com 
a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro da 
despesa no exercício de início da 
execução contratual, como ainda, 
nos dois exercícios seguintes, em 
cumprimento ao Art. 16, I da Lei 
Complementar nº. 101/200; 
III. Que a municipalidade procure, 
dentro das possibilidades, aderir 
ATAS de Registros de Preços 
vinculadas a outros municípios, ou 
mesmo do próprio Estado, 
adequadas quanto ao 
objeto/preço, resguardando os 
resultados esperados com a 
utilização do menor custo possível 
– relação custo-benefício. 
IV. Notificação do Prefeito à 
Secretaria de Saúde determinando 
a não renovação da contratação 
de prestação de serviço. 
 

5.2. Adoção por parte do 
Município do tipo de licitação 
“MENOR PREÇO GLOBAL” no 
certame, malferindo o Princípio da 
Economicidade Pública. 
 
 
 
 

5.2.1 Ausência de Fiscalização do 
contrato; 
5.2.2 Execução antecipada do objeto 
licitatório (transporte da panela); 
5.2.3 Execução de parte do objeto do 
certame por Instituição ou Empresa 
não vencedora; 
5.2.4 Ateste falho em Nota Fiscal nº 
169. 

I. Que a municipalidade divida o 
processo licitado em quantos 
possíveis, em itens, unidade 
autônomas ou lotes; 

II. Que a municipalidade nomeie 
fiscal do contrato; 

III. Pela responsabilização do 
Secretário de Turismo, Comércio e 
Empreendedorismo Municipal. 

 

 

Ante a ausência de informações nos autos em epígrafe, esta UCCI não pode 

informar se a Equipe responsável pelas auditorias deu a devida ciência ao Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, na forma do Artigo 74, § 1º, combinado com 

o Artigo 75 da Constituição Federal, em face das irregularidades identificadas. 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
CNPJ Nº 27.142.694/0001-58 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
Rodovia do Sol, KM 21,5, 1620, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES 
CEP: 29.230.000 Tel. (28) 3536-2915   E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 
  

30 

 

PARECER CONCLUSIVO 

 

 

Analisamos as peças que compõem a Prestação de Contas do Prefeito do 

Município de Anchieta/ES, Exmo. Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, relativas ao 

Exercício de 2016, com objetivo de: 

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município 

de Anchieta/ES; 

 

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

e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e entidades da administração municipal, bem como, da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;  

 

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres do Município; 

 

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

 

1) QUANTO AO CÓDIGO 6.18: OCORRÊNCIA DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO POR 

FALTA DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO, - 

Base Legal: Lei nº 4.320/64, art. 48, "b", Lei Complementar nº 101/2000, art. 1º, § 

1º e art. 9º. 

Diante das constantes quedas na arrecadação, a Gerência Operacional de 

Contabilidade emitiu o Memorando nº 18 em 12 de julho de 2016 orientando o 

contingenciamento de despesas e demonstrando a situação crítica de déficit 
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orçamentário de R$ 7.107.924,75 (sete milhões, cento e sete mil, novecentos e 

vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) até junho de 2016. Além disso, a 

mesma Gerência relatou que a despesa liquidada ultrapassava o valor da receita em 

R$ 11.992.702,43 (onze milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e 

dois reais e quarenta e três centavos) não informando a data especifica de quando 

extraiu esses valores. 

No mesmo sentido, a Controladoria Geral do Município, através do Memorando 

n.  71 de 04 de outubro de 2016, se manifesta acerca da urgente necessidade de 

contingenciamento das despesas públicas, seguido de sugestões, tal como, não 

renovação de contratos, além de inúmeros relatórios contábeis. 

As informações supracitadas foram encaminhadas através do Processo 

Administrativo nº 19.211/2016 e recebido em 10 de outubro de 2016 pelo Chefe 

de Gabinete, não contendo nenhuma outra tramitação além do arquivamento dos 

autos na Controladoria Geral do Município em 30/12/2016. 

Destaque-se que a Instrução Normativa n° 11/2015 que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da Secretaria de Administração e Recursos Humanos e Secretaria de 

Governo, Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Município, do envio de um 

rol documentos a Controladoria Geral do Município, matéria que lhe cabe acompanhar 

e fiscalizar” (revogada em 01/03/2017, através do Decreto Municipal n.º 5656, de 1º 

de março de  2017 que ‘Aprova o Plano de Ação para implantação do Sistema de 

Controle Interno, Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle, elaboração 

e aprovação do Manual de Auditoria Interna e realização de Auditorias no Município 

de Anchieta/ES –2017’), possuía o ponto de controle de Cód 5, que refere-se 

exatamente ao Déficit orçamentário, cabendo a Gerência Municipal de Planejamento 

enviar a Unidade Central de Controle Interno. 

Realizadas consultas no Portal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, verificou-se que o Gestor não atingiu a meta bimestral de arrecadação em 

nenhum dos bimestres de 2016 e não emitiu contingenciamento nos 30 (trinta) 
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dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira. O Decreto 

Municipal nº. 5.565 de 24 de outubro de 2016 teve a finalidade de complementar as 

regras de contingenciamento e redução dos gastos da Administração Pública Direta e 

Indireta do Poder Executivo Municipal de Anchieta, constantes dos Decretos 5.224 de 

23/10/2015 e 5278 de 18/02/2016 com vigência de 15/10 a 31/12/2016.  

Apesar de ter regulamentado as regras de contingenciamento e redução de gastos, o 

relatório do 6º Bimestre da meta de arrecadação do Controle Externo, retrata que não 

houve atendimento à referida meta. Ademais, durante todo o exercício de 2015, 

também a meta bimestral de arrecadação não foi alcançada, evidenciando a 

ausência do cumprimento do que dispõe o art. 9º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas 

entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, 

é nessa demonstração contábil que se pode identificar, ainda que de forma sintética, 

se ocorreu à concretização das estimativas feitas pela municipalidade nos aspectos 

de receitas e despesas orçamentárias. 

 

Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, 

permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras arrecadações de receitas 

com as despesas que excederam as realizações do exercício a que se referem.  

 

Inequívoco dizer, que dispõe o gestor de ferramentas para o acompanhamento 

de sua execução orçamentária e financeira, conforme determina o artigo 9º da LRF, 

através da limitação de empenho, quando for verificado que a realização da receita 

não se comportar conforme planejado, sendo que o gestor tomou conhecimento desse 

desequilíbrio entre a receita e a despesa através dos pareceres de alerta emitidos pela 

Corte de Contas, e ainda de seus órgãos de controle interno. 
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 Infere-se assim, que não cabe como justificativa de seu déficit orçamentário a 

situação fiscal evidenciada em âmbito nacional, pois que a seu tempo e modo, teve a 

oportunidade de refazer os caminhos de sua gestão e trazê-lo para o equilíbrio das 

contas públicas, no mesmo sentido verificamos esse entendimento em precedentes 

da Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme Parecer Prévio 

TC-076/2016 - Primeira Câmara- Processo - TC-3893/2015 (Apensos: TC-1553/2014 

e TC-1559/2014). 

 

O fato é que vários Municípios (Estado do Espírito Santo) sofreram com a queda 

na arrecadação e conseguiram conviver com esta situação. Agrava ainda mais o caso 

concreto, uma vez que com o enorme volume de recursos efetivamente arrecadado 

era possível, diante de tantos alertas emitidos pela Corte de Contas adotar 

providências no sentido de contingenciar e realizar a devida adequação, contudo 

imperou o descontrole nas finanças do Município de Anchieta, visto que as despesas 

ano a ano foram suplantando as receitas. 

 

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Anchieta, referente ao exercício de 2016, não atendeu os pilares da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, visto a ocorrência de déficit orçamentário por falta de 

limitação de empenho no transcorrer do exercício. 

 

2) QUANTO AO CÓDIGO 6.57: DESPESAS   COM   PESSOAL - LIMITE - Base 

Legal: LC nº. 101/2000, Arts. 19 e 20. 

 

Verificamos que o Poder Executivo superou em 1% (um por cento) o limite legal 

disposto no Artigo 20, III, “b” da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), que fixou o limite máximo de despesas com pessoal para 

o Executivo Municipal em 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente 

líquida, e a despesa consolidada do Município somente não ultrapassou o limite 

máximo de 60% (sessenta por cento) estabelecido pelo Artigo 169 da Constituição da 
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República, fixado pelo Artigo 19, III da LRF, uma vez que a Câmara Municipal de 

Anchieta, encerrou o exercício de 2016 com o percentual de gasto com pessoal dentro 

do limite, ficando em 4,45% (quatro vírgula quarenta e cinco por cento). Contudo, 

nossa apuração e análise deve deter-se ao limite imposto ao Poder Executivo que no 

caso concreto, descumpriu com a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Esta Unidade Central de Controle Interno, diante da importância do tema, não 

deixou de considerar, por exemplo, o Parecer Prévio nº. 017/2015 - Plenário, dessa 

Corte de Contas, onde no Processo – TC - 7226/2011 (apenso: TC-2634/2010) de 24 

de março de 2015, entendeu à unanimidade não ser caso de parecer pela rejeição de 

contas do Gestor, tão somente o descumprimento do limite legal, citando ainda 

precedentes da própria Corte, Parecer Prévio 022/2011, Processo TC n. 2697/10, e 

ainda Parecer do Douto Ministério Público de Contas n. 7.153/2010. Do Parecer Prévio 

n. 017/2015, extraímos e transcrevemos um trecho que retrata, em síntese, o 

entendimento ao final vencedor quanto ao tema específico: 

 

“(...) 

Penso que o fato de determinado poder ou órgão ultrapassar o 

limite de despesa de pessoal não traz, por si só, conteúdo 

suficiente a caracterizar uma irregularidade insanável com nível 

de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade 

das contas, e muito menos motivar a sua rejeição, pois, o artigo 

23 da Lei Complementar nº 101/00 concede ao gestor prazo para 

a adoção de providências para o restabelecimento ao limite 

permitido. (...)” 

 

Ocorre que, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi erigida sobre seis pilares 

normativos, dos quais citamos três: 
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• Planejamento macroeconômico, financeiro e 

orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e 

controle da execução orçamentária; 

• Despesas com pessoal: limites e formas de controle, 

validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa; 

• Transparência, controle social e fiscalização: produção e 

divulgação de informações. 

 

Registra-se ainda que em Auditoria realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas 

nos Portais de Transparência dos Jurisdicionados divulgado em 2016, a Prefeitura de 

Anchieta aparece na posição 74º (septuagésima quarta) colocada, no total possível de 

78 posições (Acórdão TC- 809/2016, Processo TC – 2918-2015). 

 

Verificamos o descumprimento do limite legal com despesa de pessoal do Poder 

Executivo, no Município de Anchieta, no percentual de 55%, (cinquenta e cinco por 

cento) excedendo em R$ 2.512.270,22 (dois milhões, quinhentos e doze mil, 

duzentos e setenta reais e vinte e dois centavos), equivalente a 1% (um por cento). 

 

O limite com pessoal excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) no último 

quadrimestre de 2015, ficando no limite prudencial com percentual de 51,66% 

(cinquenta e um vírgula sessenta e seis por cento), estando sujeitos a vedações do 

Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe aqui reforçar, que houveram 

admissões, bem como, pagamento de horas extraordinárias à Servidores efetivos 

e comissionados, no valor de R$ 866.680,31 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, 

Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Um Centavos) no transcorrer do exercício 

de 2016. 

 

Verificando a lista de demissão no exercício de 2016 emitida pela Gerência 

Operacional de Recursos Humanos, constatou-se apenas 8 (oito) demissões de 

cargos em comissão e função de confiança no primeiro bimestre e, mesmo ocorrendo 
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mais demissões no decorrer do ano, não foi suficiente para retornar ao limite. Assim, 

constata-se o malferimento ao disposto no Artigo 169 da Constituição Federal de 1988. 

 

Constatou-se ainda que mesmo diante da necessidade de contingenciamento, 

o Gestor ignora tal fato e emprega 93 (noventa e três) servidores contratados, 9 (nove) 

efetivos e 39 (trinta e nove) estagiários nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederam 

o final de mandato, evidenciando um aumento de despesa.  Analisando o 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, nota-se, claramente, 

que houve aumento da despesa de junho para julho em R$ 722.503,65 

(setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco 

centavos). 

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Anchieta, referente ao exercício de 2016, não atendeu os pilares da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, visto o descumprimento dos limites com gasto de pessoal do 

Poder Executivo. 

 

3) QUANTO AO CÓDIGO 6.85: OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NO 

FIM DE MANDATO SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, NO VALOR DE R$ 

22.058.859,25 (VINTE E DOIS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS 

E CINQUENTA NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) – Base Legal: Lei 

Complementar 101/2000, Art.42. 

  

O art. 42, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda contrair 

obrigação no último ano do mandato do Governante, sem que exista a respectiva 

cobertura financeira, eliminando, desta forma, as heranças fiscais, conforme 

colacionado: 

 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 

nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 
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obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 

dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 

este efeito. 

 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa 

serão considerados os encargos e despesas compromissadas a 

pagar até o final do exercício. 

 

Nessa toada, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar 

a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para 

a inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, cujo limite, no último ano 

de mandato da gestão administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida 

por vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de 

Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o Ente possui liquidez 

para arcar com seus compromissos financeiros. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal pressupõe a ação planejada e transparente 

em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de 

todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja 

acúmulo excessivo de passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as 

receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. 

No caso do Município de Anchieta, a disponibilidade líquida de caixa foi apurada como 

deficitária no valor de R$ - 22.058.859,25 (Vinte e Dois Milhões, Cinquenta e Oito 

Mil, Oitocentos e Cinquenta Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos).1 

 

                                                           
1 Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar), em 

28/03/2017, às 19:28. No endereço eletrônico http://www.tce.es.gov.br/sisaudweb/LRF 
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 Desse total, frise-se que R$ 24.293.125,87 (Vinte e Quatro milhões, 

Duzentos e Noventa e Três mil, Cento e Vinte e Cinco reais e Oitenta e Sete 

centavos), referem-se aos Restos a Pagar Liquidados e Não pagos do Exercício 

de 2016. 

 

O Código Penal Brasileiro, também passou a contar com dispositivos contra o 

Administrador Público que ousasse agredir as questões centrais da Lei Complementar 

nº 101/2000, cito: 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 

(...) 

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 

dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou 

legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo 

exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no 

exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de 

disponibilidade de caixa: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos. 

(...) 

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 

cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor 

superior ao permitido em lei: Pena – detenção, de 6 (seis) meses 

a 2 (dois) anos. 

(...) 

 

Nessa toada, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Anchieta, sob a responsabilidade do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito 

Municipal, referente ao exercício de 2016, demonstrou o desequilíbrio das contas 

públicas ao descumprir o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa mesma 
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linha de interpretação tem-se o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, TC-082/2016 – Primeira Câmara- Processo - TC-3376/2013. 

 

Frente a todo o exposto, esta Unidade Central de Controle Interno emite opinião 

de que as peças que integram a prestação de contas sob exame, representam 

inadequadamente, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, 

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

economicidade na gestão de recursos públicos. 

 

 

Anchieta/ES, 29 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS DE MATTOS SOUZA GUIMARÃES 
Controlador Geral do Município 

Portaria n.º 162/2017 
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