








































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno – UCCI 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DE GOVERNO 

 

EXERCÍCIO DE 2018 



CONTROLADORIA DE RIO BANANAL 

Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Central de Controle Interno sobre a PCA – Exercício de 2018 – Prefeitura / Consolidado Página 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeito Municipal 

FELISMINO ARDIZZON 

 

Contador Municipal  

ALMIR CAPELINI LAMEIRA 

 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

MAURICÉIA DALBEM 
 



CONTROLADORIA DE RIO BANANAL 

Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Central de Controle Interno sobre a PCA – Exercício de 2018 – Prefeitura / Consolidado Página 3 

 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO  

 
 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno 

Entidade: Município Rio Bananal 

Gestor responsável: Felismino Ardizzon 

Exercício: 2018 

 

1. RELATÓRIO 

1.1. 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. 

 

 
Código 

Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 

Administrativos 
analisados 

Base legal  
Procedimento 

Universo do Ponto de 
Controle 

   Amostra Selecionada 

1.1.1 Prestação de contas 
anual – execução 
orçamentária 

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 Relatórios PCA. 
 

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. 
 

 
100% 

 
100% 

1.1.3 Transferência de 
recursos orçamentários 
ao Poder Legislativo.  

 Notas de Movimento 
Financeiro do Sistema 
Contabil da PMRB; 
 Comprovantes 
bancários. 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 
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1.3.6 Dívida     ativa     e 
demais     créditos 
tributários cobrança 
regular 

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 Acordo de parcelamento 
de dívida; 
 Comunicação de 
cobrança de dívida ativa 
enviada ao devedor; 
 

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. 
 
 

 
100% 

 
100% 

1.4.1 Educação – aplicação 
mínima  

 RREO (Relatório 
Resumido de Execução 
Orçamentária) - Anexo 8 
 
 

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 25%, 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.  
 

 
100% 

 
100% 

1.4.4 Saúde – aplicação 
mínima  

 RREO (Relatório 
Resumido de Execução 
Orçamentária) - Anexo 12 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

1.4.7 Despesas com pessoal 
– limite  

 RGF (Relatório de 
Gestão Fiscal) - Anexo 01 
 

LC 101/2000, arts. 19 e 
20.  

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

 
100% 

 
100% 

1.4.10 Despesas com pessoal 
– limite prudencial – 
vedações  

 RGF (Relatório de 
Gestão Fiscal) - Anexo 01 

 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

1.4.14 Transferências para o 
Poder Legislativo 
Municipal  

 Notas de Movimento 
Financeiro do Sistema 
orçamentário e contabil da 
PMRB;  
 Comprovantes 
bancários. 
 

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.  

 
100% 

 
100% 

1.4.15 Dívida pública – 
extrapolação de limite 
no decorrer da 
execução  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 Relatório de Gestão 
Fiscal (RGF) Anexo 02. 

LC 101/2000, art. 31 e 
Resolução nº 40/2001 
do  

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.  

 
100% 

 
100% 

1.4.16 Operação de crédito 
por antecipação de 
receita orçamentária – 
limite  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 RGF (Relatório de 
Gestão Fiscal) - Anexo 04 

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.  

 
100% 

 
100% 
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2.1.1 LDO – compatibilidade 
com Plano Plurianual.  

 LDO - Lei Municipal nº 
1357/2017, alterada, pela 
Lei nº 1376/2017 e pela Lei 
1416/2018; 
 PPA - Lei Municipal nº 
nº 1356/2017, alterada, 
pela Lei nº 1376/2017 e 
pela Lei 1610/2018. 
 

CRFB/88, art. 165, § 1º.  Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO 
estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.  

 
100% 

 
100% 

2.1.2 LDO – limitação de 
empenho.  

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018. 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

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

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018. 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

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

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018; 
 LDO 2019 – Lei 
Municipal nº 1393 de 
12/07/2018, alterada pela 
Lei nº 1414/2018. 
 

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. 
 
 

 
100% 

 
100% 

2.1.5 LDO – Anexo de Metas 
Fiscais – abrangência  

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018. 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

2.1.6 LDO – Anexo de Metas 
Fiscais – conteúdo 
 

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018; 
 LDO 2019 – Lei 
Municipal nº 1393 de 
12/07/2018, alterada pela 
Lei nº 1414/2018; 
 Portaria STN 766/2017. 
 

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. 
 

 
100% 

 

 
100% 

2.1.7 LDO – Anexo de Riscos 
Fiscais – abrangência  

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 

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 

 
100% 

 

 
100% 
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de 11/12/2018. 
 
 

serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.  

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

 PPA - Lei Municipal nº 
1356/2017, alterada, pela 
Lei nº 1376/2017 e pela Lei 
1610/2018; 
 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1379 de 20/12/2017. 

 

CRFB/88, art. 165, § 7º.  Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades 
previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.  

 
100% 

 
100% 

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

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1379 de 20/12/2017. 

 

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.  

 
100% 

 
100% 

2.1.13 LOA – reserva de 
contingência  

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1379 de 20/12/2017. 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

2.1.14 LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios  

 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018;  
 LOA - Lei Municipal nº 
1379 de 20/12/2017; 
 LDO 2019 – Lei 
Municipal nº 1393 de 
12/07/2018, alterada pela 
Lei nº 1414/2018; 
 LOA 2019 - Lei Municipal 
nº 1417 de 19/12/2018; 
 E-mail resposta da 
Procuradoria Municipal. 

 

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.  

 
100% 

 
100% 

2.2.5 Renúncia de receitas – 
legislação específica  

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças da 
PMRB; 
 

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.  

 
100% 

 
100% 
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2.2.14 Créditos adicionais 
decreto executivo 

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças da 
PMRB; 
 Relatórios dos 
Demonstrativos dos 
Créditos Adicionais do 
Exercício 2018 das UGs; 
 Decretos disponíveis no 
site da PMRB. 
 

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. 
 

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE 

 

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE  

2.2.15 Créditos orçamentários 
transposição, 
remanejamento e 
transferências. 

 LOA - Lei nº 1379/2017;  
 Lei nº 1388/2018; 
 Lei nº 1389/2018; 
 Lei nº 1390/2018; 
 Lei nº 1394/2018; 
 Lei nº 1395/2018; 
 Lei nº 1400/2018; 
 Lei nº 1410/2018. 

 

CRFB/88, art. 167, 
inciso VI. 

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

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE 

 

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE  

2.2.22 Transparência na 
gestão – execução 
orçamentária  

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças; 
 Portal Transparência da 
PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE. 
 

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.  
 

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE 

 

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE  

2.2.25 Relatório Resumido         
da Execução 
Orçamentária     e 
Relatório de Gestão 
Fiscal Elaboração. 
 

 Portal Transparência da 
PMRB e Site da PMRB; 
 Relatório RREO e RGF. 

LC 101/2000, arts.  52 
a 55.  
Manual       de 
Demonstrativos Fiscais 
(MDF) 

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

 
100% 

 
100% 

2.2.26 Limitação para custeio 
de despesas  

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças; 
 LDO - Lei Municipal nº 
1357 de 24/07/2017, 
alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1379/2017; 
 LDO 2019 – Lei 
Municipal nº 1393 de 
12/07/2018, alterada pela 
Lei nº 1414/2018; 
 LOA 2019 - Lei Municipal 
nº 1417 de 19/12/2018; 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

2.2.27 Concessão de 
privilégios fiscais para 

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 

CRFB/88, art. 173, § 2º.  Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas 
públicas ou sociedades de economia mista não extensivos ao setor 

 
100% 

 
100% 
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empresas públicas ou 
sociedades de 
economia mista.  

Finanças. 
 

privado.  

2.2.29 Déficit orçamentário – 
medidas de contenção  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 Ata de reunião de 
Prefeito e Secretários 
Municipais – 14/08/2018; 
 Ofício Secretária 
Municipal de Finanças ao 
Prefeito – Of/031/2018 de 
20/08/2018; 
 Ofício Secretária 
Municipal de Finanças ao 
Prefeito – Of/035/2018 de 
19/09/2018; 
 Memorando Circular nº 
017/2018 da Secretária 
Municipal de Finanças de 
19/09/2018; 
 Ofício Secretária 
Municipal de Finanças ao 
Prefeito – Of/037/2018 de 
22/10/2018. 
 

LC 101/2000, art. 9º.  Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em 
lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.  
 

 
100% 

 
100% 

2.3.4 Dívida     ativa     e 
demais     créditos 
tributários 
cancelamento 

 E-mail – Resposta do 
Setor Tributários e da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

CRFB/88, art.  37 c/c  
LC  101/2000, art. 11. 

Avaliar se houve comprovação do fato motivador para o 
cancelamento de dívida ativa e/ou demais créditos tributários, se 
houve previsão legal para a prática desses atos e se o impacto 
econômico-financeiro não comprometeu metas  de  resultados 
previstas na LDO. 
 

 
100% 

 
100% 

2.4.6 Operação de crédito – 
instituição financeira 
controlada  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 
 

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.  

 
100% 

 
100% 

2.4.7 Operação de crédito – 
instituição financeira 
controlada  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

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.  

 
100% 

 
100% 

2.4.8 Operação de crédito – 
vedações  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

2.4.11 Operação de crédito – 
limite global  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 

Resolução nº 43/2001 
do Senado Federal,  

Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas 
pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite 

 
100% 

 
100% 
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Finanças; 
 RGF (Relatório de 
Gestão Fiscal) - Anexo 04 
 

art. 7º, inciso I.  
 

de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.  
 

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

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

2.4.15 Operação de crédito – 
concessão de garantias 
e contragarantias – 
limite  
 

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 Relatório de Gestão 
Fiscal - Anexo 03. 
 

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.  

 
100% 

 
100% 

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

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

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.  

 
100% 

 
100% 

2.5.8 Controle informatizado 
e individualizado das 
contribuições dos 
servidores do Ente. 

 E-mail – Resposta do 
RPPS – Instituto de Prev. 
Serv. Municipio Rio 
Bananal. 
 

Lei 9717/1998, 
art. 1º, VII. Portaria 
MPS 402/2008, 18. 

Verificar se o ente federativo mantem registro individualizado dos 
segurados do RPPS, contendo as informações mínimas exigidas 
pelo Ministério da Previdencia Social. 
 

 
100% 

 
100% 

2.5.9 Disponibilização do 
registro individualizado 
ao segurado. 

 E-mail – Resposta do 
RPPS – Instituto de Prev. 
Serv. Municipio Rio 
Bananal; 
 Portal da Transparencia. 

Lei 9717/1998, 
art. 1º, VII. Portaria 
MPS 402/2008, 18 
 

Verificar se o ente federativo disponibiliza aos seus segurados as 
informações constantes de seu registro individualizado. 

 
100% 

 
100% 

 

 

1.2. Constatações e Proposições 

 
Código 

 
Achados 

 
Proposições/Alertas 

 
Situação 

1.1.1 Conforme Relatórios Contábeis e Relatório de Gestão (RELGES) a 
prestação de contas anual demonstra a receita prevista e a receita 
arrecadada. 
 

Foram adotas as seguintes ações para incremento de receita: 

 Cobranças administrativas dos débitos junto ao município; 
 Parcelamentos dos débitos existentes; 
 Encaminhamento de dívidas para execução extrajudicial e judicial; 

A situação detectada foi constatada a partir da verificação 
documental para manifestação do Controle Interno na PCA e 
não em processo regular de auditoria ou inspeção durante o 
exercício 2018. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 
 

Em Andamento 
A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que produza 
ações para combate a sonegação e incremento da fiscalização. 
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 Realização de trabalhos para atualização cadastral dos imóveis e 
atualização da planta genérica de valores; 
 Atividades relacionadas ao do Plano de Ação para implantação das 
ações propostas durante Auditoria do TCE no Setor de Administração 
Tributária em 2017 (Processo: 04078/2017-1). 
 

Contudo, além das ações previstas no Plano de Ação referente a 
Auditoria do TCE, não foram adotadas ações para combate a 
sonegação e incremento da fiscalização. 
 

1.1.3 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, destinados 
ao Poder Legislativo foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 
20 de cada mês: 
 

Receita Liquida Tributária em 2017……………..….R$ 41.381.218,39 
7% conf Art. 29-A Inciso I Constituição………….…R$   2.896.685,29 
Divididos em 12 meses………………………………… …R$      241.390,44 
 

Datas dos repasses: 
Jan/2018 – 19/01/2018 
Fev/2018 – 20/02/2018  
Mar/2018 – 20/03/2018 
Abr/2018 – 20/04/2018 
Mai/2018 – 18/05/2018 
Jun/2018 – 20/06/2018 
Jul/2018 – 20/07/2018 
Ago/2018 – 20/08/2018 
Set/2018 – 20/09/2018 
Out/2018 – 19/10/2018 
Nov/2018 – 20/11/2018 
Dez/2018 – 20/12/2018 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

1.3.6 Conforme resposta da Secretaria Municipal de Finanças via e-mail, 
foram realizadas diversas notificações/cobranças administrativas da 
dívida ativa.  
Após as notificações foram realizados parcelamentos de algumas 
dívidas e as demais geradas Certidões da Dívida Ativa. 
Já está em fase final a preparação dos processos que serão executados 
de forma extrajudicial e judicial neste exercício de 2019.  
As documentações relativas à cobrança da dívida ativa encontram-se 
disponíveis no Setor Tributário. 
 

No dia 09/03/2018 a PMRB recebeu o Termo de Notificação 
03292/2017-9 em referência ao Processo TC 5446/2015 que determina 
ao atual gestor que tome providências para certificar-se que a baixa de 
créditos de dívidas ativas realizadas em 2014 tenham sido estornadas, 
tanto contábil quanto no estoque de dívida ativa no setor tributário e 
informe na próxima prestação de contas a situação atual, inclusive com 
o envio de documentos que comprovem o estorno. 
Em função da data de recebimento do mesmo, este processo fará parte 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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da prestação de contas do exercício 2018. 
 
 

1.4.1 Foi aplicado 25,05% da receita resultante de impostos na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino, conforme abaixo: 
 

 Total Receita de Impostos.…........................R$ 43.364.868,16 
 

 Total Despesas p/ Limite Constitucional.…......R$ 10.151.642,31 
 

 Aplicação MDE……....…………………………….…………25,05% 
 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

1.4.4 Foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde 23.41% do 
total arrecadado com impostos e transferências, conforme abaixo: 
 

 Total Receitas  de Impostos...........………......R$ 43.364.868,16 
 

 Total Despesas p/ Limite Constitucional.…....R$ 10.151.642,31 
 

 Aplicação na Saúde………………………………………..23,41% 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

1.4.7  Os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 
LRF foram atendidos, conforme abaixo: 
 

2º Semestre 2018: 

 Receita Corrente Líquida ……………………....…R$ 74.158.239,94 

 Despesa Total com Pessoal………………….…….R$ 35.938.963,28 

 Indice Despesa com Pessoal.…………………….48,46% 
 

Observação: 
O Municipio de Rio Bananal por ter menos de 50.000 habitantes atende 
o Art. 63 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) divulgando RGF 
semestralmente. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

1.4.10 As despesas totais com pessoal não excederam 95% do limite máximo 
permitido para o Poder. 
 

2º Semestre 2018: 

 Receita Corrente Líquida ……………………....…R$ 74.158.239,94 

 Despesa Total com Pessoal………………….…….R$ 35.938.963,28 

 Indice Despesa com Pessoal.…………………….48,46% 
 

Para atingir 95% do limite a despesa com pessoal deveria ser de R$ 
42.270.196,77 
 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

1.4.14 Os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram aos 
dispositivos contidos no § 2o do artigo 29-A da CRFB/88.  
Calculo repasse: 
Receita Liquida Tributária em 2017……………..….R$ 41.381.218,39 
7% conf Art. 29-A Inciso I Constituição………….…R$   2.896.685,29 
Valor Repassado a Câmara Municipal…………....…R$   2.896.685,29 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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1.4.15 Conforme e-mail da Secretari Municipal de Finanças e Relatório de 
Gestão Fiscal - Anexo 02, a divida consolidada do Municipio não 
ultrapassou o respective limite, nem no primeiro e nem no segundo 
semestre do exercício 2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

1.4.16 Conforme e-mail da Secretari Municipal de Finanças e Relatório de 
Gestão Fiscal - Anexo 04 e 06, o Município de Rio Bananal não realizou 
operação de crédito no exercício de 2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.1 O PPA, Lei Municipal nº 1356/2017, alterado pela Lei nº 1376/2017 
embora estivesse com as metas compatíveis com a LDO, o mesmo não 
ocorria com as diretrizes e objetivos. 
 

Na PCA do exercício 2017 a Controladoria detectou que o PPA não fazia 
menção a diretrizes e objetivos, e gerou a Notificação nº 001/2018 aos 
responsáveis solicitando a correção. 
 

Para solucionar o problema foi realizada nova alteração no PPA através 
da Lei 1610/2018, que incluiu no Art. 3º um paragrafo que trata das 
diretrizes e objetivos. 
 

 

 
-- 

 
Em Conformidade  

2.1.2 A LDO - Lei Municipal nº 1357 de 24/07/2017, alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018, em seus Artigos 21, 22 e 23 estabelece critérios e 
forma de limitação de empenho, a serem efetivados 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. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.3 Na PCA do exercício 2017 a Controladoria detectou que na LDO não 
havia dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos 
e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos 
dos orçamentos, e gerou a Notificação nº 001/2018 aos responsáveis 
solicitando a correção. 
 

Entretanto, a LDO - Lei Municipal nº 1357 de 24/07/2017 alterada pela 
Lei nº 1416 de 11/12/2018 aprovada para o exercício 2018, continuou 
com o mesmo problema. 
 

A situação foi corrigida através da LDO para o exercício 2019 - Lei 
Municipal nº 1393 de 12/07/2018, alterada pela Lei nº 1414/2018, que 
incluiu no Art. 23 as normas relativas ao controle de custos.  
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.4 Na PCA do exercício 2017 a Controladoria detectou que na LDO não 
existia nenhuma condição ou exigência para transferência de recursos 
a entidades publicas e privadas e gerou a Notificação nº 001/2018 aos 
responsáveis solicitando a correção. 
 

Todavia, a LDO - Lei Municipal nº 1357 de 24/07/2017 alterada pela Lei 
nº 1416 de 11/12/2018 aprovada para o exercício 2018, continuou com 
o mesmo problema. 
 

A situação foi corrigida através da LDO para o exercício 2019 - Lei 
Municipal nº 1393 de 12/07/2018, alterada pela Lei nº 1414/2018, que 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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incluiu no Art. 25 as condições para transferência de recursos a 
entidades públicas e privadas.  
 

2.1.5 A LDO - Lei Municipal nº 1357 de 24/07/2017 alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018 aprovada para o exercício 2018, contém Anexo de 
Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e 
despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, 
além de outras informações, conforme estabelece a LRF.  
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.6 Na PCA do exercício 2017 a Controladoria detectou que na LDO não 
seguia Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional em sua 6ª Edição, válido a partir de 2015, pois os 
Quadros de Metas Fiscais da LDO estavam incompatíveis com os 
Quadros de Metas Fiscais do Manual do STN, e gerou a Notificação nº 
001/2018 aos responsáveis solicitando a correção. 
 

A LDO - Lei Municipal nº 1357 de 24/07/2017 alterada pela Lei nº 1416 
de 11/12/2018 aprovada para o exercício 2018, bem como a LDO para 
o exercício 2019 - Lei Municipal nº 1393 de 12/07/2018, alterada pela 
Lei nº 1414/2018 já foram corrigidas e segue o Manual de 
Demonstrativos Fiscais 8ª Edição, válido a partir de 2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.7 Na PCA do exercício 2017 a Controladoria detectou que a LDO continha 
Anexo de Riscos Fiscais, porém, o mesmo encontra-se zerado e sem há 
descrição de providências a serem tomadas no caso de ocorrência de 
risco fiscal, pois o documento informava que em virtude da legislação 
em vigor não apresentar nenhuma situação que configure risco fiscal 
futuro, não há perspectiva de riscos fiscais para os exercícios de 2016 a 
2017. Foi gerada a Notificação nº 001/2018 aos responsáveis 
solicitando a correção. 
 

Embroa tenha sofrido alterações, a LDO - Lei Municipal nº 1357 de 
24/07/2017 alterada pela Lei nº 1416 de 11/12/2018 aprovada para o 
exercício 2018, continuou com o mesmo problema. 
 
 

A falha detectada foi constatada a partir da verificação 
documental para manifestação do Controle Interno na PCA do 
exercício 2017 e foi gerada a Notificação nº 001/2018 
solicitando a correção. 
 

Em Andamento 
A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que revise a 
LDO para o exercício 2019 verificando a falha detectada, e em caso 
necessário a sua adequação. 
 

2.1.10 Na PCA do exercício 2017, a Controladoria detectou que os valores dos 
Projetos e Atividades do PPA (quadros analíticos) estavam 
incompatíveis com os valores da LDO e LOA. Foi gerada a Notificação 
nº 001/2018 aos responsáveis solicitando a correção. 
 

Para o exercício 2018, ass leis do PPA, LDO e LOA tiveram os programas 
de governo, projetos e atividades compatíveis entre si. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.11 Tando a LDO quanto a LOA para o exercício 2017 possuem 
programação orçamentária com objetivos e metas estabelecidos no 
valor de R$ 87.380.000,00 . 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.13 Na PCA do exercício 2017 a Controladoria detectou que a reserva de 
contingência aprovada para o exercício na LOA era incompatível com o 

A falha detectada foi constatada a partir da verificação 
documental para manifestação do Controle Interno na PCA do 

Em Andamento 
A Controladoria recomendará novamente a Administração da PMRB 
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definido na LDO e gerou a Notificação nº 001/2018 aos responsáveis 
solicitando a correção. 
 

Para o exercício 2018 tanto a LDO - Lei Municipal nº 1357 de 
24/07/2017 alterada pela Lei nº 1416 de 11/12/2018 quando a LOA - 
Lei Municipal nº 1379/2017 continuaram com o mesmo problema. 
 

Embora se tenha alterada as cláusulas que tratam da reserva de 
contingencia na LDO para o exercício 2019 - Lei Municipal nº 1393 de 
12/07/2018, alterada pela Lei nº 1414/2018, o percentual a ela 
atribuído continou o mesmo, ou seja, 5% no máximo da receita 
corrente líquida.  
 

Porém, a LOA para o exercício 2019 - Lei Municipal nº 1417/2018, 
estima um valor de R$ 87.564.840,20 como receita corrente, e um total 
de R$ 10.487.750,80 como reserva de contingencia. 
 

exercício 2017 e foi gerada a Notificação nº 001/2018 
solicitando a correção. 
 
 

que concilie as informações de ambos os documentos, de forma que 
os mesmos estejam compatíveis em forma de utilização e o montante 
da reserva de contingência. 
 

 

2.1.14 Na PCA do exercício de 2017, a Controladoria detectou que não havia 
previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao 
pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, 
constantes de precatórios judiciários. Foi gerada a Notificação nº 
001/2018 aos responsáveis solicitando a correção. 
 

Todavia, a LDO - Lei Municipal nº 1357 de 24/07/2017 alterada pela Lei 
nº 1416 de 11/12/2018 aprovada para o exercício 2018, continuou com 
o mesmo problema. 
 

A situação foi corrigida através da LDO para o exercício 2019 - Lei 
Municipal nº 1393 de 12/07/2018, alterada pela Lei nº 1414/2018, que 
incluiu no Art. 33 as condições para pagamentos de precatórios 
judiciais.  
 

Ressalvado um processo julgado para pagamento em 2019, no 
exercício 2018 não teve nenhum Precatório registrado para 
pagamento.  
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.5 Conforme resposta ao E-mail enviado a Secretaria Municipal de 
Finanças, as concessões de isenções relativas a impostos, taxas ou 
contribuições, foram concedidas mediante lei específica, estadual ou 
municipal, que regem a matéria, especialmente o Código Tributário 
Municipal (Lei nº 750/2005). 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.14 Conforme verificado nos Relatórios dos Demonstrativos dos Créditos 
Adicionais do Exercício 2018 das UGs e os Decretos (disponibilizados no 
site da PMRB) os créditos adicionais (suplementares ou especiais) 
autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto 
executivo. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.15 Toda movimentação realizada pela PMRB no exercício 2018 tinha lei 
autorizativa, conforme abaixo: 
Lei Nº 1379 de 20.12.2017;  
Lei Nº 1388 de 30/05/2018 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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Lei Nº 1389 de 11.06.2018; 
 Lei Nº 1390 de 11.06.2018; 
Lei Nº 1394 de 25.07.2018; 
Lei Nº 1395 de 25.07.2018; 
Lei Nº 1400 de 24/09/2018; 
Lei Nº 1410 de 27.11.2018. 
 

2.2.22 Conforme verificado nos Portais Transparência as informações 
pormenorizadas da execução orçamentaria e financeira são divulgadas. 
Porém, este serviço é manual e algumas vezes esquecido, fazendo com 
que a divulgação em tempo real não ocorra. 
 

Na PCA do exercício 2017, a Controladoria detectou que os dados 
contábeis eram importados semanalmente, de forma manual, para o 
Portal Transparência, e que em função do número reduzido de 
funcionários na Secretaria Finanças ficava inviável a disponibilização 
em tempo real das referidas informações, visto que o tempo para 
realização da importação demora de 1h a 2h, devido a velocidade da 
internet. Foi gerada a Notificação nº 001/2018 aos responsáveis 
solicitando a correção. 
 

Para o exercício 2018, a Secretaria Municipal de Finanças informou 
através de e-mail que a atualização é realizada diariamente pelos 
servidores da Secretaria e para que isso ocorra é necessário ativar 
manualmente o publicador que atualiza os dados no portal da 
transparência. 
  

A falha detectada foi constatada a partir da verificação 
documental para manifestação do Controle Interno na PCA do 
exercício 2017 e foi gerada a Notificação nº 001/2018 
solicitando a correção. 
 

Em Andamento 
A Controladoria recomendará novamente a Administração da PMRB 
que verifique junto ao prestador de serviço fornecedor do Portal 
Transparência - Empresa E&L - que também fornece o Sistema 
Contábil, uma forma automática de publicação dos dados no Portal 
Transparência, de forma a garantir que as informações não sejam 
publicadas por esquecimento dos servidores.  

2.2.25 Os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram 
elaborados em observância às normas editadas pela STN. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.26 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria de Financças o 
Município custeou as despesas com locação de imóveis para 
funcionamento da agência dos Correios no Distrito de São Francisco e 
da sede da Delegacia da Polícia Civil no Bairro Santo Antônio. 
 

Na PCA do exercício de 2017, a Controladoria detectou que havia 
previsão de custeio de despesas de competencia de outros Entes da 
Federação na LDO. Porém, a LOA não fazia menção a este item. Foi 
gerada a Notificação nº 001/2018 aos responsáveis solicitando a 
correção. 
 

Todavia, a LOA - Lei Municipal nº 1379/2017 aprovada para o exercício 
2018, continuou com o mesmo problema. 
 

Tal situação foi corrigida com a inclusão do Art. 11 na LOA para o 
exercício 2019 - Lei Municipal nº 1417/2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.27 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças não houve concessão de privilégios fiscais para empresas 
públicas ou sociedades de economia mista. 
  

 
-- 

 
Em Conformidade 
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2.2.29 Não foram expedidos Atos como medida de limição de empenho. 
Porém, foram adotas as seguintes medidas: 
 

 Reunião do Prefeito com os Secretários Municipais no dia 
14/08/2018 onde a Secretária Municipal de Finanças recomenda as 
demais Secretarias que revejam as aquisições/contratações com 
intuito a evitar déficit orçamentário e financeiro; 
 

 No dia 20/08/2018 a Secretria Municipal de Finanças encaminhou 
ao Prefeito o Ofício/031/2018 informando o não cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas; 
 

  No dia 19/09/2018 a Secretria Municipal de Finanças encaminhou 
ao Prefeito o Ofício/035/2018 reiterando o não cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas e recomenda o contingenciamento das 
despesas; 

 

 No dia 19/09/2018 a Secretria Municipal de Finanças divulgou um 
Memorando Circular nº 017/2018 informando o não cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas e recomenda o contingenciamento das 
despesas; 

 

 No dia 22/10/2018 a Secretria Municipal de Finanças encaminhou 
ao Prefeito o Ofício/035/2018 reiterando novamente o não 
cumprimento das metas fiscais estabelecidas e recomenda o 
contingenciamento das despesas. 
 

A falha detectada foi constatada durante o exercício 2018 e foi 
emitida alerta ao Ente. 
A falha também foi detectada na verificação documental para 
manifestação do Controle Interno na PCA do exercício 2017, 
sendo gerada a Notificação nº 001/2018 solicitando 
cumprimento do Artigo 9º da LRF. 

A Controladoria recomendará novamente a Administração da PMRB 
que atenda os requisitos da LRF no que se refere ao não 
cumprimento/atingimento das metas orçamentárias. 

 

2.3.4 Conforme e-mail de resposta recebido pelo Setor Tributário e pela 
Secretaria Municipal de Finanças não houve cancelamento de dívida 
ativa e/ou demais créditos tributários. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.4.6 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 04 e 06, o Município não 
realizou nenhuma operação de crédito na qualidade de beneficiário no 
exercício de 2018. 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.4.7 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 04 e 06, o Município não 
realizou nenhuma operação de crédito na qualidade de beneficiário no 
exercício de 2018. 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.4.8 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 04 e 06, o Município não 
realizou  nenhuma operação de crédito na qualidade de beneficiário no 
exercício de 2018. 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.4.11 E-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 04 e 06, o Município não realizou  
nenhuma operação de crédito na qualidade de beneficiário no 
exercício de 2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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2.4.12 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças 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 líquidano exercício 2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.4.15 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 03, o saldo global das 
garantias concedidas pelo Município não excedeu a 22% (vinte e dois 
por cento) da receita corrente líquida. Não foram concedidas garantias 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.4.17 E-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 04 e 06, o Município não realizou 
nenhuma operação de crédito na qualidade de beneficiário no 
exercício de 2018. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.5.8 O Ente Federativo, através do RPPS, mantém registro individualizado 
dos segurados do RPPS, contendo as informações mínimas exigidas 
pelo Ministério da Previdencia Social. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.5.9 O RPPS disponibiliza o Extrato Anual de Prestação de Contas conforme 
Artigo 1º, inciso VII da Lei Federal nº 9717/1998 e Artigo 12, incisos e 
Parágrafo § 1º da Portaria MPAS nº 4992/1999.  
Até o ano de 2016 o referido extrato era impresso e enviado aos 
servidores. A partir do ano de 2017 passou a ser publicado no Portal da 
Transparencia. 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

 

 

 

1.3. Da Gestão Orçamentária 

As bases orçamentárias da gestão de 2018 foram fundamentadas nos instrumentos constitucionais e legais descritos a seguir: 

 Plano Plurianual - PPA: instituído pela Lei nº 1356, em 24 de julho de 2017, para o período de 2018-2021, sendo alterado pela Lei nº 1376, em 

14/12/2017 e pela Lei nº 1610 de 11/12/2018. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: estabelecida pela Lei nº 1357 em 24 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 1416 de 11/12/2018.   

 Lei Orçamentária Anual - LOA: aprovado o orçamento para o exercício financeiro de 2018, através da Lei nº 1379 de 20 de dezembro de 2017, 

estimando a receita e fixando a despesa em R$ 87.380.000,00. 
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Créditos Adicionais Abertos no Exercício  

 

A LOA estimou a receita e fixou a despesa em R$ 87.380.000,00 para o exercício em análise. Contudo, tal Lei admite ao Poder Executivo a abertura 

de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada, o que equivale a R$ 8.738.000,00, conforme artigo 4º , da LOA.  

De acordo com relatório extraído do sistema da E&L no dia 22/04/2018, nota-se que os créditos adicionais suplementares abertos pelo Município no 

exercício de 2018 foi de R$1.508.688,94. 

  

Despesa Total Fixada  

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que houve alteração na dotação inicial no valor de R$ 

1.508.668,94 conforme tabela abaixo. 

Tabela 1: Despesa Total Fixada Em R$ 1,00 

(=) Dotação Inicial (BALORC)                     87.380.000,00  

(+) Créditos Adicionais Suplementares (DEMCAD)                     15.710.229,18  

(+) Créditos Adicionais Especiais (DEMCAD)                                            -    

(+) Créditos Adicionais Extraoridnários (DEMCAD)                                            -    

(-) Anulações de Dotações (DEMCAD)                     14.201.540,24  

(=) Dotação Atualizada Apurada (a)                     88.888.688,94  

(=) Dotação Atualizada BALORC (b)                     92.850.000,00  

(=) Divergência (c) = ( a - b ) -3.961.311,06  

Fonte: DEMCAD e BALORC - E-mail Contabilidade PMRB 

  Tabela 2: Explicação Dotação Atualizada Em R$ 1,00 

Dotação Atualizada BALORC                      92.850.000,00  

Desdobramento Previsão Receita RPPS -5.470.000,00  

Resultado Dotação                      87.380.000,00  

Suplementação - Superávit Financeiro 2017 (BALORC)                       1.508.688,94  

 Dotação Atualizada BALORC (correta)                     88.888.688,94  
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Nota: Esclarecimentos acerca do valor de R$ 5.470.000,00 que consta como PREVISÃO ATUALIZADA do Balanço Orçamentário do RPPS: 
No Orçamento/2018 o RPPS (IPSMRB) efetuou um desdobramento da receita, objetivando que as informações relativas às contribuições do 
Ente/Servidor fossem especificadas constando o custo normal e custo suplementar de forma separada de cada Ente. 
Entretanto, as contas 12100411001 a 12100411012 – Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – Custo Normal e Custo 
Suplementar (fichas 17 a 28), muito embora não tenham valor orçado, conforme se verifica no Balancete Analítico da Receita Orçamentária do RPPS, 
constou, equivocadamente, no Relatório como Previsão Atualizada da Receita, quando, efetivamente não houve atualização da receita, já que o 
objetivo era somente o desdobramento das contas, mantendo-se a previsão inicial da receita de R$ 25.270.000,00. 
Esta movimentação do RPPS influenciou o Balanço Orçamentário Consolidado. 
 

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de créditos adicionais foi de R$ 8.738.000,00 e a efetiva abertura foi de R$ 

1.508.688,94 constata-se o cumprimento à autorização estipulada. 

 

Resultados Primário e Nominal  

O resultado primário é obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias.  

As receitas primárias, também conhecidas como não financeiras, são as resultantes basicamente da arrecadação de tributos e prestação de serviços.  

As despesas primárias são aquelas necessárias à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas financeiras).  

Já o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de financiamento do setor público 

junto a terceiros.  

A meta estabelecida na LDO para resultados primário e nominal do município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados na 

tabela abaixo: 

Tabela 3: Resultados Primário e Nominal 
 

Em R$ 1,00 

Rubrica  Meta  

Receita Primária (BALORC)                         90.376.000,00  
 

Desdobramento Previsão Receita RPPS  -5.470.000,00  
 

Receita Primária Apurada                         84.906.000,00  
 

   

   Rubrica  Meta   Execução  
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Receita Primária (Apurada)                         84.906.000,00                     81.083.848,86  

Despesa Primária                         64.469.325,04                     60.057.021,64  

Resultado Primário                         85.372.400,00  -2.394.620,32  

Resultado Nominal                         65.072.570,04                     60.654.955,61  

Fonte: BALORC - E-mail Contabilidade PMRB 
  

Da análise da tabela acima, verifica-se que o município de Rio Bananal não atingiu, no exercício de 2018, a meta de receita primária e de resultado 

primário, realizando um déficit orçamentário e financeiro. 

 

Receita Orçamentária por Categoria Econômica (Consolidado) 

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue: 

Tabela 4: Receita Orçamentária por categoria econômica 
(consolidado) 

 
Em R$ 1,00 

Categoria da Receita  Previsão  

Receita Corrente (BALORC)                         90.376.000,00  
 Desdobramento Previsão Receita RPPS  -5.470.000,00  
 

Receita Corrente Apurada                         84.906.000,00  
 

 
    

 
    

Categoria da Receita  Previsão Atualizada   Receitas Realizadas  

Receita Corrente (Apurada)                         84.906.000,00                     81.083.848,86  

Receita de Capital                           2.474.000,00                       2.174.650,00  

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                                -                                              -    

Operações de Crédito / Refinanciamento                                                -                                              -    

Sub-total                          87.380.000,00                     83.258.498,86  

Superávit Financeiro                           1.508.688,94                                            -    

Total                         88.888.688,94                     83.258.498,86  

Fonte: BALORC - E-mail Contabilidade PMRB 
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Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Consolidado)  

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue: 

Tabela 5: Despesa Orçamentária por categoria econômica (consolidado) Em R$ 1,00 

Unidades gestoras  Dotação Inicial   Dotação Atualizada   Despesas Empenhadas   Despesas Liquidadas   Despesas Pagas  

Despesas Correntes                         61.406.400,00                     64.469.325,04                     60.057.021,64                     59.296.301,25                     57.503.598,18  

Despesas de Capital                           5.703.600,00   4.149. 363.90                       2.992.554,29                       2.064.591,10                       1.441.379,64  

Reserva de Contingência                                                -                                              -                                              -                                              -                                           - 

Amortização da Dívida/Refinanciamento                                                -                                              -                                              -                                              -                                           - 

Total                         67.110.000,00                     64.469.325,04                     63.049.575,93                     61.360.892,35                     58.944.977,82  

Reserva do RPPS                         20.270.000,00                     20.270.000,00                                            -                                              -                                           -    

Fonte: BALORC - E-mail Contabilidade PMRB 
    

Resultado da Execução Orçamentária (Consolidado)  

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de R$ 20.208.922,93 conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 6: Resultado da execução orçamentária (consolidado) Em R$ 1,00 

Receita total realizada                   83.258.498,86  

Despesa total executada (empenhada)                   63.049.575,93  

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit)                   20.208.922,93  

Fonte: BALORC e BALFIN - E-mail Contabilidade PMRB 

 

1.4 - Da Gestão Financeira 

Balanço Financeiro (Consolidado)  

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os 

recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício 

seguinte.  

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro: 
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Tabela 7: Balanço Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00 

(=) Saldo em Espécie do Exercício Anterior                   83.403.850,12  

(+) Receitas Orçamentárias                   83.258.498,86  

(+) Transferências Financeiras Recebidas                   13.949.183,46  

(+) Recebimentos Extraorçamentários                   10.541.250,32  

(--) Despesas Orçamentárias                   63.049.575,93  

(--) Transferências Financeiras Concedidas                   14.249.183,46  

(--) Pagamentos Extraorçamentários                   12.742.452,03  

(=) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 101.111.571,34  

Fonte: BALFIN - E-mail Contabilidade PMRB 

 

 

1.5 - Da Gestão Patrimonial. 

Síntese da DVP (Consolidado) 

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos 

patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP ou DEMVAP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor de R$ 1.182.979,80. Dessa 

forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu negativamente no patrimônio do município. 

Na tabela seguinte, indicamos, resumidamente, as variações quantitativas ocorridas no patrimônio: 

 

Tabela 8: Sintese da DVP (consolidado) Em R$ 1,00 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)                  211.007.693,29  

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)                  204.425.435,99  

Resultado Patrimonial do Período 6.582.257,30  

Fonte: DEMVAP e BALPAT - E-mail Contabilidade PMRB 
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Síntese do Balanço Patrimonial (Consolidado)  

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.  
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio 
público, além das contas de compensação.  
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no encerramento do exercício em análise: 

Tabela 9: Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado) 
 

Em R$ 1,00 

Especificação  Atual   Anterior  

(+) Ativo Circulante                      103.448.365,56                     85.458.394,46  

(+) Ativo Não Circulante                         53.247.084,99                     51.180.468,81  

(-) Passivo Circulante                           2.851.190,57                       3.219.182,15  

(-) Passivo Não Circulante                      119.581.651,55                  105.739.329,99  

(=) Patrimônio Líquido                         34.262.608,43                     27.680.351,13  

Fonte: BALPAT e BALVER - E-mail Contabilidade PMRB 
  

Nota: os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado no Balanço de 2018 critérios de reavaliação a valor 
justo ou valor de mercado. Também não ocorreram depreciações nos ativos no Balanço de 2018. 
 
 
Resultado Financeiro  

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço 
Patrimonial e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos): 
 

Tabela 10: Resultado Financeiro 
 

Em R$ 1,00 

Especificação  Atual   Anterior  

Ativo Fianceiro (a)                  101.128.542,94                      83.418.713,36  

Passivo Financeiro (b)                       4.858.894,97                         4.368.910,21  

Resultado Financeiro Apurado no BALPAT (c) = ( a - b )                     96.269.647,97                      79.049.803,15  

Recursos Ordinários                       2.013.404,56                      78.225.472,27  

Recursos Vinculados                     94.256.243,41                            824.330,88  
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Resultado Financeiro por Fonte de Recurso (d)                     96.269.647,97                      79.049.803,15  

Divergência ( c - d )                                            -                                                -    

Fonte: BALPAT e BALFIN - E-mail Contabilidade PMRB 
  

 
Movimentação dos Restos a Pagar  

A movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte: 

Tabela 11: Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado) Em R$ 1,00 

Restos a Pagar  Processados   Não Processados   Total Geral  

Saldo Final do Exercício Anterior                           2.472.035,31                       1.704.297,38                       4.176.332,69  

Inscrições                         62.657.097,48                       1.688.683,58                     64.345.781,06  

Encampações                           6.551.596,80                                            -                         6.551.596,80  

Pagamentos                         62.528.662,15                       1.296.205,13                     63.824.867,28  

Cancelamentos                           6.551.596,80                               2.418,47                       6.554.015,27  

Outras Baixas                                                -                                              -                                              -    

Saldo Final do Exercício Atual                           2.600.470,64                       2.094.357,36                       4.694.828,00  

Outras Dívidas de Consignação das Ugs                                                -                                              -                            164.066,97  

Saldo Final do Exercício Atual                           2.600.470,64                       2.094.357,36                       4.858.894,97  

Fonte: BALOC (Anexos I e II), DEMDFL e BALFIN - E-mail Contabilidade PMRB. 
   

Nota: O valor de R$ 164.066,97 refere-se a Outras Dívidas de Consignação das Unidades do relatório de Demonstrativo da Dívida Flutuante e que não 
aparece no Balanço Patrimonial. 

 

Passivo Financeiro  

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Flutuante, observa-se uma divergência no valor do Passivo Financeiro evidenciado, 

como segue: 
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Tabela 12: Passivo Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00 

Balanço Patrimonial                       4.858.894,97  

Demonstrativo da Dívida Flutuante                       4.694.828,00  

Divergência 164.066,97  

Fonte: DEMDFL e BALPAT - E-mail Contabilidade PMRB 

 

Nota: A divergência entre os saldos refere-se a Outras Dívidas de Consignação das Unidades do relatório de Demonstrativo da Dívida Flutuante e que 
não aparece no Balanço Patrimonial. 

 

Inscrições de Restos a Pagar  

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da 
despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário. 

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da 
despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário. 

Conforme evidenciado no quadro Demonstrativo dos Restos a Pagar verificou-se que no exercício de 2018 os valores inscritos em restos a pagar 
processados e restos a pagar não processados coadunam com os valores demonstrados no Balanço Financeiro, conforme detalhado: 

Tabela 13: Inscrições de Restos a Pagar (consolidado)     Em R$ 1,00 

Demonstrativo  Processados   Não Processados   Total  

Demonstrativo dos Restos a Pagar                       2.415.914,53                         1.688.683,58             4.104.598,11  

Balanço Financeiro                       2.415.914,53                         1.688.683,58             4.104.598,11  

Divergência                                            -                                                -                                     -    

Fonte: DEMDFL, BALORC e BALFIN - E-mail Contabilidade PMRB 
   

1.6 - Da Gestão Fiscal 

Despesa com Pessoal  
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O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).  

Apurou-se no exercício de 2018, pelos relatórios da E&L o valor R$ 35.938.963,28 referente às despesas com pessoal executadas pelo Poder 

Executivo atingindo 48,46% da receita corrente líquida, conforme tabela a seguir: 

 

Despesas com Pessoal – Poder Executivo 

 

Tabela 14: Despesas com Pessoal - Poder Executivo Em R$ 1,00 

Receita Corrente Líquida - RCL                     74.158.239,94  

Despesas Totais com Pessoal                     35.938.963,28  

% de Despesas Totais com Pessoal em Relação a RCL 48,46  

Fonte: Demonstrativo de Gasto com Pessoal - Portal Transparência 

 

Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite máximo legal = 54% e prudencial = 51,3%). 

 

Despesas com Pessoal – Consolidado 

 

No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas 

atingiram 48,46% em relação à receita corrente líquida, tabela a seguir: 

 

Tabela 15: Despesas com Pessoal - Consolidado Em R$ 1,00 

Receita Corrente Líquida - RCL                     74.158.239,94  

Despesas Totais com Pessoal                     37.958.846,75  

% de Despesas Totais com Pessoal em Relação a RCL 51,19  

Fonte: Demonstrativo de Gasto com Pessoal - Portal Transparência 

 

 

 

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, cumpriu-se o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%. 
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Despesa com Educação  

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento Ensino  

A Constituição da República estipulou que os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de 25%, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida, a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Avaliou-se, pelos demonstrativos contábeis do exercício, que o Município aplicou 25,05%, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 

evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 16: Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento Ensino Em R$ 1,00 

Receitas Provenientes de Impostos                       2.800.695,21  

Receitas Provenientes de Transferências                     40.564.172,95  

Base de Cálculo para Aplicação na Manut. e Desenv. do Ensino                     43.364.868,16  

Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino                     10.863.396,72  

% de Aplicação 25,05  

Fonte: RREO Anexo VIII - Portal Transparência 

 

 

Destinação de Recursos do FUNDEB Professor Magistério  

A Lei 11.494/2007 que regulamenta o FUNDEB, disciplina no art. 22, que deve ser destinado, não menos do que 60%, dos recursos provenientes do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o pagamento dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, a tabela abaixo apresenta: 

 

Tabela 17: Destinação de Recurso do FUNDEB Profissinais do Magistério Em R$ 1,00 

Receitas Líquidas Provenientes do FUNDEB                     12.546.415,64  

Valor Destinado ao Pagto de Profissionais do Magisterio                       8.801.211,76  

% de Aplicação 70,15  

Fonte: RREO Anexo VIII - Portal Transparência 
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Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação. 

 

 

Despesa com Saúde 

Lei Complementar 141/2012, regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição da República, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios 

aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 

156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição da República.  

Avaliou-se, pelos demonstrativos contábeis do exercício, que o Município aplicou 23,41%, em ações e serviços públicos de saúde, conforme 

evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 18: Aplicação Recursos em Ações Serviços Publicos Saúde Em R$ 1,00 

Receitas Provenientes de Impostos                       2.800.695,21  

Receitas Provenientes de Transferências                     40.564.172,95  

Base de Cálculo para Aplicação em Ações Serviços Publicos Saúde                     43.364.868,16  

Valor Aplicado em Ações Serviços Publicos Saúde                     10.151.642,31  

% de Aplicação 23,41  

Fonte: RREO Anexo XII - Portal Transparência 

 
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à saúde. 

 

Despesa com Legislativo 

A Constituição Federal dispôs no art. 29-A sobre o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha 

de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores. 

O valor efetivamente transferido pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício em análise, consta na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 19: Transferências para Poder Legislativo Em R$ 1,00 

Receitas Tributária e Transferências - 2017 (Art. 29-A CF/98)                     41.381.218,39  
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% Máximo para o Município 7,00% 

Valor Máximo Permitido para Transferência                       2.896.685,29  

Valor Efetivamente Transferido 2.896.685,29  

 

Portanto, verifica-se, da tabela acima, que o limite constitucional foi cumprido. 

 

Dívida Consolidada Líquida 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, 

corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e 

entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações de crédito coma emissão de títulos públicos, para 

amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida 

contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de 

maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e, d) pela realização de operações de crédito de prazo 

inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.  

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros 

(disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).  

No uso de suas competências constitucionais (artigo 52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado que a dívida 

consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.  

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida 

consolidada líquida não impactou na receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir: 

Tabela 20: Dívida Consolidada Líquida Em R$ 1,00 

Dívida Consolidada                           322.409,07  

Deduções                  100.927.015,89  

Dívida Consolidada Líquida -100.604.606,82  

Receita Corrente Líquida - RCL                     74.158.239,94  
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% da Dívida Consolidada Líquida sobre RCL -135,66  

Fonte: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Portal Transparência 

 

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação 

supramencionada. 

 

Operação de Crédito e Concessão De Garantias  

Com base nas demonstrações contábeis (RGF - Anexos III e IV), observa-se que não houve a contratação de operações de crédito nem a concessão de 

garantias ou contra garantia de valores no exercício de 2018. 

 

Renúncia de Receita  

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a 

inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita. 

 

 

1.7. – Da Gestão Previdenciária 

O IPSMRB – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal foi criado através da Lei Municipal nº 0593/99, de 04 de novembro 

de 1999, e reestruturado através da Lei Municipal nº 803/2006, de 05/12/2006.  

 

Gestão Financeira 
 

Todos os valores devidos pelos órgãos, tanto de contribuição patronal como dos valores retidos dos servidores, foram repassados dentro do 

exercício de 2018. 

Tabela 21: Receita / Despesa do IPSMRB Em R$ 1,00 

Receita Orçamentária        17.669.261,60  

Despesa Orçamentária             4.004.496,66  
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Resultado                  13.664.764,94  

Fonte: RELGES IPSMRB 
 

 

No início do ano de 2018 existiam 02 (dois) parcelamentos no RPPS, ambos tendo como devedor a Prefeitura Municipal de Rio Bananal, sendo que o 

Parcelamento 0698/2013 foi integralmente quitado dentro do exercício, conforme demonstrado abaixo: 
 

Tabela 22: Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00 

Nº Parcelamento Partes Envolvidas Lei  Autorizativa 
Data da 

Assinatura 
Tipo 

Qtd. 
Parcelas 

Vencimento  
1º Parcela 

Competência  
Inicial 

Competência  
Final 

Valor Consolidado 

0698/2013 

Prefeitura Municipal de Rio 
Bananal e Instituto de 
Previdência dos Servidores 
do Município de Rio 
Bananal. 
· Extinto em 10/03/2018 

1178/2013 01/04/2013 
Contribuição 

Patronal 
60 10/04/2013 abr/13 mar/18 1.244,272,31 

00877/2017 

Prefeitura Municipal de Rio 
Bananal e Instituto de 
Previdência dos Servidores 
do Município de Rio 
Bananal 

1343/2017 01/08/2017 
Contribuição 

Patronal 
24 20/08/2017 ago/17 jul/19 297.727,99 

Fonte: RELGES IPSMRB 
         

 

O limite de gastos administrativos do IPSMRB está fixado em 2% conforme Lei Municipal nº 0803/2006, alterada pela Lei Municipal nº 1118/2011. 

Abaixo está demonstrada a evidenciação do cumprimento do limite de gastos no exercício 2018. 

 

Tabela 23: Gastos Administrativos do IPSMRB Em R$ 1,00 

Remuneração dos Servidores Ativos - Exercício 2017    9.563.962,16  

Auxílio Doença - Exercício 2017          78.217,53  

Salátrio Maternidade - Exercício 2017          95.318,29  

Proventos de Aposentadoria - Exercício 2017    1.991.896,24  

Proventos de Pensões - Exercício 2017        327.160,10  

Base de Cálculo para Apuração do Limite de Gastos com Despesas Administrativas do IPSMRB  22.356.554,32  
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% fixado pela Lei Municipal nº 0803/2006, alterada pela Lei Municipal nº 1118/2011 2% 

Limite de Gastos Administrativos para Exercício 2018        447.131,09  

Despesa Empenhada Exercício 2018        432.483,88  

Saldo de Gastos Administrativos no Exercício          14.647,21  

Fonte: RELGES IPSMRB 

 

 

Gestão Patrimonial 

Segue abaixo demonstrativo dos ativos do Instituto: 

Tabela 24: Ativos do IPSMRB Em R$ 1,00 

Aplicações financeiras em Bancos Oficiais (Caixa, Banestes e Banco do Brasil)                     87.196.384,63  

Saldo em conta corrente                                1.518,64  

Créditos decorrentes de Parcelamentos (contribuições previdenciárias a receber da Prefeitura 
    Municipal de Rio Bananal, através do parcelamento 00877/2017 

                            97.890,87  

Estoques em Almoxarifado                                   120,00  

Bens móveis                             16.993,00  

Total dos Ativos                     87.312.907,14  

Fonte: RELGES IPSMRB 

 

IPSMRB - Plano de Amortização do Deficit Atuarial 

O Plano de Amortização do déficit Atuarial do RPPS Rio Bananal foi instituído pela Lei Municipal nº 0803/2006, em seus Artigos 77 e 78 e atualizado 

no decorrer dos anos, sempre que a avaliação atuarial apresentasse essa necessidade. 

No ano de 2010 a lei municipal nº 1049/2010, em seu Artigo 2º, autorizou o Prefeito Municipal a fazer o enquadramento das alíquotas por Decreto, 

tendo sido modificado esse entendimento a partir do ano de 2017, que voltou a fazer o enquadramento das alíquotas através de Lei.  Listamos 

abaixo os ajustes de alíquotas do Município com base no calculo atuarial: 

 Lei nº 1049/2010 – Altera o Artigo 77 e 78 da Lei Municipal nº 0803/2006 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 Decreto nº 1209/2011 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 
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 Decreto nº 1295/2012 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 Decreto nº 1492/2015 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 Decreto nº 1536/2016 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 Decreto nº 1568/2016 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 Lei nº 1367/2017 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 Lei nº 1383/2018 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial. 

 

Em 2017 foram realizado dois cálculos atuariais para atender a IN TCE/ES 40/2013 que passou a exigir a data de calculo posicionado em 31/12 e data-

base com dados posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de competência da PCA. 

Segue abaixo os dois detalhamentos, pois o segundo tem vigência a partir de março de 2018. 

 

Detalhamento do Plano de Amotização do Déficit Atuarial (Lei Mun 1367/2017), com vigência a partir de 01/10/2017: 

Ano Custo Normal-Ente Custo Suplementar-Ente Custo Mensal 

2017 19,76% 6,67% 26,43% 

2018 19,76% 6,72% 26,48% 

2019 19,76% 6,77% 26,53% 

2020 19,76% 7,77% 27,53% 

2021 19,76% 8,77% 28,53% 

2022 19,76% 9,77% 29,53% 

2023 19,76% 10,77% 30,53% 

2024 a 2044 19,76% 11,74% 31,50% 

Fonte: RELGES IPSMRB 
   

Detalhamento do Plano de Amotização do Déficit Atuarial para ano 2018 (Lei Mun 1383/2018), com vigência a partir de 06/03/2018: 

Ano Custo Normal-Ente Custo Suplementar-Ente Custo Mensal 

2018 17,80% 6,72% 24,52% 

2019 17,80% 6,77% 24,57% 
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2020 17,80% 6,87% 24,67% 

2021 17,80% 6,97% 24,77% 

2022 17,80% 7,47% 25,27% 

2023 17,80% 7,97% 25,77% 

2024 17,80% 8,47% 26,27% 

2025 17,80% 8,97% 26,77% 

2026 17,80% 9,47% 27,27% 

2027 17,80% 9,97% 27,77% 

2028 17,80% 10,47% 28,27% 

2029 17,80% 10,97% 28,77% 

2030 17,80% 11,47% 29,27% 

2031 17,80% 11,97% 29,77% 

2032 a 2044 17,80% 12,79% 30,59% 

Fonte: RELGES IPSMRB 
  

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Felismino Ardizzon, Prefeito do Município de Rio Bananal, relativa 

ao exercício de 2018. 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 01 desta manifestação, a referida prestação de 

contas se encontra Regular com Ressalvas. 

Considerações: 

Insta informar que os primeiros relatórios contábeis submetidos à avaliação do Controle Interno para perecer da PCA Consolidada foram entregues 

em 10/04/2019, e os demais documentos a partir de 22/04/2019.  
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Oportuno, salientar que esta Unidade Central de Controle Interno não se encontra estruturada com servidores técnicos de carreira, uma vez que 

ainda não foi realizado o concurso público, havendo somento a Controladora Municipal para cumprir todas as ações e responsabilidades 

despendidas ao órgão de Controle Interno. 

Obs.: Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade Central de Controle Interno (UCCI) da Prefeitura Municipal de Rio 

Bananal. 

 

Rio Bananal – ES, 29 de Abril de 2019. 

 

 

Mauricéia Dalbem 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno 
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