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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: 2017 
 
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 

 Arquivos da PCA da 
Unidade Gestora Prefeitura 
Municipal de Rio Bananal - 
Exercício 2017; 
 E-mail Resposta Setor 
Tributário. 
 

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.  

 Lei Municipal nº 
1335/2016 (LOA); 
 Notas de Movimento 
Financeiro do Sistema 
orçamentário e contabil da 

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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PMRB; 
 Comprovantes 
bancários. 
 

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% 

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

 RGF (Relatório de 
Gestão Fiscal) - Anexo 01; 
 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Administração. 

 

LC 101/2000, art. 23 
c/c CRFB/88, art. 169, 
§§ 3º e 4º.  

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

 
100% 

 
100% 

1.4.14 Transferências para o 
Poder Legislativo 
Municipal  

 Lei Municipal nº 
1335/2016 (LOA); 
 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% 
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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% 

2.1.1 LDO – compatibilidade 
com Plano Plurianual.  

 LDO - Lei Municipal nº 
1320 de 21/06/2016; 
 PPA - Lei Municipal nº 
1202 de 23/07/2013 
alterada pelas Leis nºs: 
1235/2013, 1282/2014, 
1311/2015 e 1333/2016. 

 

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.  

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 - LDO. 

LC 101/2000, art. 4º, 
i iso I, alí ea .  

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.  

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 - LDO. 

LC 101/2000, art. 4º, 
i iso I, alí ea 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.  

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 - LDO. 

LC 101/2000, art. 4º, 
i iso I, alí ea 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  

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 - LDO. 

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 
 

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 - LDO. 

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  

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 - LDO. 

 
 

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.  

 
100% 

 

 
100% 
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2.1.9 Programação 
orçamentária – 
disponibilização de 
estudos e estimativas 
de receitas.  

 E-mail – Resposta 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 

 
 
 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

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

 PPA - Lei Municipal nº 
1202 de 23/07/2013 
alterada pelas Leis nºs: 
1235/2013, 1282/2014, 
1311/2015 e 1333/2016; 
 LDO - Lei Municipal nº 
1320 de 21/06/2016; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1335 de 28/12/2016. 

 

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 
1320 de 21/06/2016; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1335 de 28/12/2016. 

 

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  

 Lei Municipal nº 1320 de 
21/06/2016 – LDO; 
 Lei Municipal nº 1335 de 
28/12/2016 - LOA. 
 

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 
1320 de 21/06/2016; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1335 de 28/12/2016; 
 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% 

2.1.17 Transparência na 
gestão  

 Print da tela do site da 
PMRB com o convite para 
as Audiências Públicas; 
 Print da tela do site da 
PMRB com espaço para a 
população dar sugestões 
para o PPA; 
 Portal Transparência da 
PMRB com divulgação das 
Audiências Públicas 
realizadas; 
 Lista de presença e fotos 

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.  

 
100% 

 
100% 
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das Audiências Públicas. 
  

2.2.1 Anexo de Metas Fiscais 
– cumprimento de 
metas fiscais.  

 Decreto Nº 1683/2017; 
 Decreto Nº 1684/2017; 
 Notificação TCE da 
Decisão 3740/2017-5, 
referente ao Processo 
06230/2017-9. 

 

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.  
 

 
100% 

 
100% 

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

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças da 
PMRB; 
 

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.  
 

 
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% 

2.2.17 Autorização legislativa 
para instituição de 
fundos de qualquer 
natureza  

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças da 
PMRB; 
 Lei Municipal Nº 
1365/2017. 
 

CRFB/88, art. 167, 
inciso IX.  

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

 
100% 

 
100% 

2.2.21 Transparência na 
gestão – instrumentos 
de planejamento e 
demonstrativos fiscais  

 Portal Transparência da 
PMRB; 
 Site da PMRB. 

 

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. 
 

 
100% 

 
100% 

2.2.22 Transparência na 
gestão – execução 
orçamentária  

 Portal Transparência da 
PMRB, FMSRB, IPSMRB e 
SAAE; 
 Site da PMRB. 
 

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  

2.2.23 Transparência na 
gestão – prestação de 
contas  

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças; 
 E-mail Câmara 
Municipal; 
 Portal Transparência da 

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 

 
100% 

 
100% 
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PMRB. sociedade.  
 

2.2.26 Limitação para custeio 
de despesas  

 E-mail Secretaria 
Municipal de Finanças; 
 E-mail Secretaria 
Municipal de 
Administração; 
 LDO - Lei Municipal nº 
1320 de 21/06/2016; 
 LOA - Lei Municipal nº 
1335 de 28/12/2016. 
 

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 
empresas públicas ou 
sociedades de 
economia mista.  

 E-mail – Resposta da 
Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

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.  

 
100% 

 
100% 

2.2.29 Déficit orçamentário – 
medidas de contenção  

 Decreto Nº 1683/2017; 
 Decreto Nº 1684/2017; 
 Notificação TCE da 
Decisão 3740/2017-5, 
referente ao Processo 
06230/2017-9. 
 

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% 

2.4.4 Dívida pública – 
evidenciação no RGF  

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

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;  
 

 
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% 
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2.4.11 Operação de crédito – 
limite global  

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

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.  
 

 
100% 

 
100% 

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% 

 

1.2. Constatações e Proposições 

 
Código 

 
Achados 

 
Proposições/Alertas 

 
Situação 

 
1.1.1 

 
A prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo em seu 
Relatório de Gestão (RELGES) demonstra a receita prevista e a receita 
arrecadada. 
 

No exercício 2017 não foram adotadas providências quanto a 
fiscalização das receitas e combate à sonegação, e nem ações de 
recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial.  
 

Porém houveram ações para incremento de receitas tributárias e de 
contribuições: 
 Abertura de processo para contratação de empresa especializada 
para Atualização de Revisão de Planta Genérica de Valores – Processo 
3520/2017 de 05/05/2017 
Obs.: foi necessário estagnar temporariamente este processo em 
função da baixa arrecadação Municipal; 
 

 
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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

 
A Controladoria acompahará a elaboração e execução do Plano de 
Ação de forma a garantir que serão adotadas providências para 
melhorar a fiscalização das receitas e combate à sonegação, bem 
como ações para recuperação de créditos.  
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 Abertura de processo para contratação de empresa especializada 
para Atualização Cadastral de Imóveis – Processo 5024/2017 de 
07/07/2017  
Obs.: foi necessário estagnar temporariamente este processo em 
função da baixa arrecadação Municipal; 
 

 Criação da Lei Municipal nº 1353/2017 que institui a Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica; 
 

 Criação da Lei Municipal nº 1358/2017 que altera o cálculo da 
alíquota da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
– CIP; 
 

 Criação da Lei Municipal nº 1368/2017 que altera dispositivo da Lei 
Municipal Nº 750/2005, que institui o Código Tributário do Munípio. 
 

Observação: 
Em agosto de 2017 a Prefeitura Municipal de Rio Bananal passou por 
processo de Auditoria do TCE no Setor de Administração Tributária. 
Os auditores elaboraram o Relatório de Auditoria nº 46/2017 – 
Processo TC 4.078/2017, identificando 17 pontos de controle cujas 
medidas para aprimoramento deverão constar de um Plano de Ação a 
ser elaborado pelo Executivo (a PMRB ainda não foi notificada pelo 
TCE, porém, o Plano de Ação já encontra-se em fase final de 
elaboração). 
 

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: 
 

Re eita Li uida T i utá ia e  ……………..….R$ . . ,  
7% conf Art. 29-A I iso I Co stituição………….…R$ . . ,  
Divididos em 12 meses……………………………………R$ . ,  
 

Datas dos repasses: 
Jan/2017 – 20/01/2017 
Fev/2017 – 20/02/2017  
Mar/2017 – 17/03/2017 (obs: por equívoco o banco fez o depósito na 
conta da prefeitura, e a transferencia ocorreu em 20/03/17) 
Abr/2017 – 20/04/2017 
Mai/2017 – 19/05/2017 
Jun/2017 – 20/06/2017 
Jul/2017 – 20/07/2017 
Ago/2017 – 17/08/2017 
Set/2017 – 20/09/2017 
Out/2017 – 20/10/2017 
Nov/2017 – 20/11/2017 
Dez/2017 – 20/12/2017 

 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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1.4.1 Foi aplicado 25,79% da receita resultante de impostos na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino, conforme abaixo: 
 

 Total Despesas p/ Li ite Co stitucio al.…....R$ . . ,  
 

 Total Receita de I postos.…........................R$ . . ,  
 

 Cálculo = ((10.405.782,2)/(40.343.500,73)*100)%   
 

 Aplicação MDE………………………………….………… , % 
 

Observação: 
 Há uma diferença entre os valores de Receita de Impostos Liquida 
entre os relatórios Anexos 08 e 12 do RREO: 
Receita Anexo ………………….…..R$ . . ,  
Receita Anexo ……………………..R$ . . ,  
Diferença………………………………..R$ . ,  
 

De acordo com o analista de sistemas da E&L essa diferença refere-se a 
configuração dos relatórios. Alguma conta não foi configurada para o 
cálculo. 
Se o sistema considerasse a receita de R$ 40.355.065,04 para o cálculo 
do MDE o valor encontrado seria de 25,7854  que arredondando perfaz 
25,79%. 

 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

A Controladoria recomendará que a Secretaria de Finanças da PMRB  
verifique junto a E&L, Empresa fornecedora do Sistema Contábil, que 
reveja os calculos do sistema para os próximos exercícios. Fazendo a 
devidas correções, se necessário. 

 

1.4.4 Foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde 28,75% do 
total arrecadado com impostos e transferências, conforme abaixo: 
 

 Total Receitas p/ Aplic. Serv. Saúde………......R$ . . ,  
 

 Total Despesas p/ Li ite Co stitucio al.…....R$ . . ,  
 

 Cálculo = ((11.460.487,43)/(40.355.265,04)*100)%   
 

 Aplicação a Saúde……………………………………… , % 
 

Observações: 
 Há uma diferença entre os valores de Receita de Impostos Liquida 
entre os relatórios Anexos 08 e 12 do RREO: 
Receita Anexo ………………….…..R$ 40.343.500,73   28,4072 
Receita Anexo ……………………..R$ . . ,     ,  
Diferença………………………………..R$ . ,  
 

De acordo com o analista de sistemas da E&L essa diferença refere-se a 
configuração dos relatórios. Alguma conta não foi configurada para o 
cálculo. 
Em nenhum dos dois valores de Receita o valor encontrado seria de 
28,75%. Considerando a receita de R$ 40.343.500,73   o valor 
encosntrado seria de 28,4072 que arredondado perfaz 28,41% e se o 
sistema considerasse a receita de R$ 40.355.065,04 o valor encontrado 
seria de 28,3989  que arredondando perfaz 28,40%. 

 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

A Controladoria recomendará que a Secretaria de Finanças da PMRB  
verifique junto a E&L, Empresa fornecedora do Sistema Contábil, que 
reveja os calculos do sistema para os próximos exercícios. Fazendo a 
devidas correções, se necessário. 
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1.4.7  Os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 
LRF foram atendidos, conforme abaixo: 
 

2º Semestre 2017: 
 Re eita Co e te Lí uida ……………………....…R$ . . ,  
 Despesa Total o  Pessoal……………………….R$ . . ,  
 Indice Despesa com Pessoal.…………………… , % 
 

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 2017: 
 Re eita Co e te Lí uida ……………………....…R$ . . ,  
 Despesa Total o  Pessoal……………………….R$ . . ,  
 I dice Despesa co  Pessoal.…………………… , % 
 

Para atingir 95% do limite a despesa com pessoal deveria ser de R$ 
37.488.461,99 
 

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 

 

1.4.11 As despesas totais com pessoal não ultrapassaram o limite 
estabelecido no artigo 20 da LRF.  
 

2º Semestre 2016 
 Re eita Co e te Lí uida ……………………....…R$ . . ,  
 Despesa Total o  Pessoal……………………….R$ . . ,  
 I dice Despesa co  Pessoal.…………………… ,35% 
 

1º Semestre 2017 
 Re eita Co e te Lí uida ……………………....…R$ . . ,  
 Despesa Total o  Pessoal……………………….R$ . . ,  
 I dice Despesa co  Pessoal.…………………… , % 
 

2º Semestre 2017: 
 Re eita Co e te Lí uida ……………………....…R$ . . ,  
 Despesa Total o  Pessoal……………………….R$ . . ,  
 I dice Despesa co  Pessoal.…………………… , % 
 

Mesmo não ultrapassando o limite estabelecido, a PMRB adotou 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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medidas preventivas para o não atingimento do mesmo, como por 
exemplo a reunião de Secretários no dia 20/10/2017 onde foram 
tomada medidas para diminuir o gasto com pessoal: 
 Redução imediata de horas extras; 
 Redução de gratificação em 50% (no mínimo) a partir de 

janeiro/2018. 
 

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. 
 

1.4.14 Os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos 
contidos no § 2o do artigo 29-A da CRFB/88, pois a Lei Municipal nº 
1335/2016 (LOA) estimava um repasse no valor de R$ 2.900.000,00 e o 
total repassado foi de R$ 2.810.515,24, sendo que todos os repasses 
ocorreram até o dia 20 de cada mês.  
Calculo repasse: 
Re eita Li uida T i utá ia e  ……………..….R$ . . ,  
7% conf Art. 29-A I iso I Co stituição………….…R$ . . ,  
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

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 2017. 
 

 
-- 

 
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 2017. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.1 O PPA, Lei Municipal nº 1202 de 23/07/2013, tendo sido alterado pelas 
Leis nºs 1235/2013, 1282/2014, 1311/2015 e 1333/2016 manteve a 
sua meta fiscal original para o exercício 2017, mesmo havendo 
alteração nas contas de receita. A LDO para o mesmo exercício, esteve 
compatível com a meta fiscal do PPA. 
Embora na LDO, além da meta, estejam estabelecidos diretrizes e 
objetivos, não há menção sobre os mesmos no PPA. 

 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

A Controladoria verificará o PPA e a LDO para o execício vigente e 
estando os mesmos em igual situação a do exercício 2017 
recomendará a Administração da PMRB que concilie as informações 
de ambos documentos, de forma que os mesmos estejam 
compatíveis em metas, diretrizes e objetivos. 

 

2.1.2 A Lei Municipal nº 1320 de 21/06/2016 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Municiípio de Rio Bananal em seus Artigos 21, 22 e 
23 estabelece 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. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.3 Veficada a LDO aprovada para o exercício 2017 e não foi localizado 
dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à 

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

A Controladoria verificará  a LDO para o execício vigente e estando a 
mesma em igual situação a do exercício 2017 recomendará a 



14 
 

avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos. 
 
 

não em processo regular de auditoria ou inspeção durante o 
exercício 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

Administração da PMRB que adeque o documento, de forma que seja 
incluido dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de 
custos e  avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos do orçamento. 

 
2.1.4 A Lei Municipal nº 1320 de 21/06/2016 – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Municiípio de Rio Bananal aprovada para o exercício 
2017 prevê em seu Art. 3º, Inciso XV contém dispositivo estabelecendo 
condições para transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas para promoção cultural.  
Afora este requisito, não existe na LDO nenhuma condição ou 
exigência para transferência de recursos a entidades publicas e 
privadas.  

 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que 
regularize a LDO para os próximos exercícios incluindo os dispositivo 
que estabelecem condições e exigências para transferências de 
recursos a todos os tipos de entidades públicas e privadas, não 
somente as de promoção cultural. 

 

2.1.5 A Lei Municipal nº 1320 de 21/06/2016 – LDO, aprovada para 2017 
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 A LDO foi aprovada pela Lei Nº 1320 de 21/07/2016 deveria seguir o 
Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional em sua 6ª Edição, válido a partir de 2015. 
Porém, os Quadros de Metas Fiscais da LDO estão incompatíveis com 
os Quadros de Metas Fiscais do Manual do STN (abaixo listados). 
 

1- Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências; 
2- Metas Anuais; 
3- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; 
4- Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores; 
5- Evolução do Patrimônio Líquido; 
6- Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos; 
7- Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores; 
8- Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita; 
9- Margem e Expansão das despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado. 
 

Observação: 
O Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª Edição - válido a partir de 2017 
é datado de 02/12/2016 e a LDO foi aprovada em 21/07/2016, por isso 
segue a 6ª versão. 
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que 
regularize a LDO para os próximos exercícios adequando os 
demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais em 
observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
 

2.1.7 A LDO aprovada para 2017 contém o Anexo de Riscos Fiscais, porém, o 
mesmo encontra-se ze ado  o  a segui te expli ação: Em virtude da 
legislação em vigor não apresentar nenhuma situação que configure 

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 

A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que revise a 
legislação em vigor descrita na LDO para constatar que realmente não 
risco fiscal futura. Caso contrário, recomendará a revisão da LDO para 
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risco fiscal futuro, não há perspectiva de riscos fiscais para os exercícios 
de 2016 a 2017. 
Portanto, não há descrição de providências a serem tomadas no caso 
de ocorrência de risco fiscal. 
 

exercício 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

adequação. 
 

2.1.9 Conforme resposta ao E-mail enviado, a Secretaria Municipal de 
Finanças de Rio Bananal informou que não há documentação que 
evidencie que foi colocado 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. 
Foi encaminhado a Câmara Municipal somente a proposta 
orçamentária. 
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

A Controladoria recomendará a Administração da que para os 
próximos exercícios sejam encaminhados a Câmara Municipal e ao 
Ministério Publico as estimativas das receitas para o exercício 
subsequente no mínimo trinta dias antes do prazo final para envio de 
suas propostas orçamentárias. 

 

2.1.10 O PPA, Lei Municipal nº 1202 de 23/07/2013 sofreu 04 alterações ao 
longo dos anos.  
Quando gerado, o valor na Previsão de Receita e no Demonstrativo de 
Programas e suas Ações era de R$ 78.404.650,00 (setenta e oito 
milhões, quatrocentos e quarto mil, seiscentos e cinquenta reais). 
Nas alterações ocorridas através das Leis nºs: 1235/2013, 1282/2014 e 
1311/2015 este valor se manteve. 
Porém, na alteração do PPA ocorrida através da Lei nº 1333/2016 o 
valor na Previsão de Receita e no Demonstrativo de Programas e suas 
Ações passou a ser de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões). 
A LDO - Lei Municipal nº 1320 de 21/06/2016 e a LOA - Lei Municipal nº 
1335 de 28/12/2016 também foram geradas com previsão de receita 
no valor de $ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões). 
Porém, em função da suplementação de valores terem sido feitos 
somente no quadro consolidado das receitas no PPA, os valores dos 
Projetos e Atividades do PPA, quadros analíticos, estão incompatíveis 
com os valores da LDO e LOA. 
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

A Controladoria verificará o PPA, LDO e LOA para o execício vigente e 
os mesmos estando em igual situação a do exercício 2017 
recomendará a Administração da PMRB que concilie as informações 
de ambos documentos.  

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$ 95 milhões. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.1.13 A LOA, Lei nº 1335/2016, aprovada para o exercício 2017 contemplou 
dotação orçamentária no valor de R$ 13.287.000,00 para reserva de 
contingência. Porém, não define forma de uitlização. 
A LDO, Lei nº 1320/2016 aprovada para o mesmo periodo, determina 
em seu Art. 18 que a dotação consignada para reserva de contingência 
poderá ser fixada em valor equivalente a 05 (cinco) por cento, no 
máximo, da receita corrente líquida. 
O total de Receitas Correntes da LOA perfaz um montante de R$ 
85.949.000,00 que calculado um percentual de 5% perfaz o valor de R$ 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

A Controladoria verificará a LDO e a LOA para o execício vigente e os 
mesmos estando em igual situação a do exercício 2017 recomendará 
a Administração da PMRB que concilie as informações de ambos 
documentos, de forma que os mesmos estejam compatíveis em 
forma de utilização e o montante da reserva de contingência. 
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4.297.450,00 para o  contingenciamento. 
Portanto, a reserva de contingencia aprovada na LOA não está 
compatível com o definido pela LDO. 
 

2.1.14 Não 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. 
Porém, no exercício 2017, ressalvado alguns processos que estão em 
andamento, mas que ainda não foram ordenados os pagamentos dos 
valores, o Município não teve nenhum Precatório registrado para de 
pagamento.  
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 

A Controladoria verificará a LDO e a LOA para o execício vigente e os 
mesmos estando em igual situação a do exercício 2017 recomendará 
a Administração da PMRB que inclua previsão para pagamaneto de 
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de 
precatórios judiciarios. 

2.1.17 As Audiências Públicas foram realizadas para elaboração do PPA, da 
LDO e da LOA nos dias 16, 17 e 18/05/2017 na sede do município e nos 
dois distritos municipais: São Jorge e São Francisco. 
Foi dado ampla divulgação em meio eletrônios, na radio local e no site 
da PMRB onde havia um espaçoa para a população dar sugestões para 
o PPA. 
O material de preparação, material de divulgação, lista de presenças e 
fotos das Audiências Públicas estão disponibilizadas no Portal 
Transparência da PMRB. Link: 
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1978/711093
8626704B1689D1101F984F0AC7/CPE/2017/Quadrienal/87F827
DFC259AD0B4BDBDD3D8CDD622A.pdf 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.1 Como medida de limição de empenho foi emitifo o Decreto Nº 
1683/2017 e o Decreto Nº 1684/2017 que contingencia o orçamento 
do Poder Executivo para o Exercício 2017. Porém, ambos foram 
publicados em 10/10/2017 e não após a identificação do 
descumprimento da meta fiscal. 
 

Observação: 
O TCE emitiu alertas, como exemplo a Notificação da Decisão 
3740/2017-5, referente ao Processo 06230/2017-9 que trata do RREO 
do 3º bimestre. 
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

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

 

2.2.4 Conforme resposta ao E-mail enviado a Secretaria Municipal de 
Finanças, não houve renúncia de receita no exercício 2017. 
  

 
-- 

 
Em Conformidade 

 
2.2.5 Conforme resposta ao E-mail enviado a Secretaria Municipal de 

Finanças, não houve concessão de subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, 
relativos a impostos, taxas ou contribuições no exercício 2017. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.17 Foi criado o Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FMPI conforme Lei 
Municipal Nº 1365/2017. 

 
-- 

 
Em Conformidade 

https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1978/7110938626704B1689D1101F984F0AC7/CPE/2017/Quadrienal/87F827DFC259AD0B4BDBDD3D8CDD622A.pdf
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1978/7110938626704B1689D1101F984F0AC7/CPE/2017/Quadrienal/87F827DFC259AD0B4BDBDD3D8CDD622A.pdf
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1978/7110938626704B1689D1101F984F0AC7/CPE/2017/Quadrienal/87F827DFC259AD0B4BDBDD3D8CDD622A.pdf
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2.2.21 Foi dada ampla divulgação em meios eletrônicos os documentos PPA, 
LDO, LOA, Prestações de Contas Anuais, RREO e RGF, Pareceres Prévios 
do Controle Interno e Externo.  
Porém, não são divulgados as Prestações de Contas Mensais. 

 

 Site da PMRB:  
 https://riobananal.es.gov.br/  
 Site> Serviços Online > Legislação > Municipal > Leis> 

http://www3.camarariobananal.es.gov.br/legislacao/consulta.aspx 
 PPA: Lei N° 1202/2013; 
 LDO: Lei Nº 1320/2016; 
 LOA: Lei Nº 1335/2016. 

 
 Portal Transparência da PMRB (item do Site da PMRB):  

https://riobananal-es.portaltp.com.br/ 
 

PPA/LDO/LOA: 
 PPA: Portal Transparência > Orçamento> PPA; 
 LDO: Portal Transparência > Orçamento> LDO; 
 LOA: Portal Transparência > Orçamento> LOA. 

 

Prestações de Contas/ RREO/ RGF: 
 Portal Transparência > Orçamento> Relatório Res. Execução 

Orçamentária (RREO); 
 Portal Transparência > Orçamento> Relatório Gestão Fiscal 

(RGF); 
 Portal Transparência > Controle Interno> Prestação de  

Contas Anual (PCA); 
 Portal Transparência > Controle Interno> Julgamento das 

Contas. 
 

Pareceres do Controle Interno: 
 Portal Transparência > Controle Interno> Recomendações  

e Pareceres Técnicos. 
 

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 
2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente proposições 
e/ou alertas 

Não há hoje no Portal Transparência um campo específico para 
disponibilização da PCM como há para disponibilização da PCA. 
A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que verifique 
junto ao prestador de serviço – fornecedor do Portal Transparência, 
Empresa E&L, a possibilidade de adequação de um campo específico 
para disponibilização da PCM. 

 

2.2.22 Conforme verificado nos Portais Transparência da PMRB, FMSRB, 
IPSMRB e SAAE são divulgadas as informações pormenorizadas da 
execução orçamentaria e financeira.  
Das despesas são informados: data do pagamento, nº do processo, nº 
do pagamento, histórico, favorecido, nº do documento e valor. 
Das receitas são informados: data, categoria, tipo, espécie, rubrica, 
alínea, fonte de recurso, origem, documento, valor previsto e valor 
realizado. 
Em relação a divulgação em tempo real, a Secretaria Municipal de 
Finanças informou via e-mail que os dados contábeis são importados 
semanalmente, de forma manual, para o Portal Transparência, e que 
em função do número enxuto de funcionários existentes nesta 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que verifique 
junto ao prestador de serviço – fornecedor do Portal Transparência, 
Empresa E&L, que também fornece o sistema contábil, a possibilidade 
de ia  u  gatilho/ o a do  os siste a para alimentação 
automatica do Portal Transparência . 
Tal gatilho/ o a do  o  ho a a ada, da á i í io auto ati o a 
importação dos dados de despesas/receitas do sistema contábil para 
o Portal Transparência e deverá ser executado no intervalo 
interjornadas (horário de almoço). 

 

https://riobananal.es.gov.br/
http://www3.camarariobananal.es.gov.br/legislacao/consulta.aspx
https://riobananal-es.portaltp.com.br/
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Secretaria fica 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. 
 

2.2.23 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Câmara Municipal, a Prestação de Contas referente ao 
exercício 2016 foi recebida/protocolada no dia 28/04/2017 e estão 
disponíveis para consulta da população. A Prestação de Contas do 
Exercício 2017 ainda não foi encaminhada a Câmara. 
Na PMRB as Prestações de Contas ficam disponíveis no Mural por 30 
dias e depois ficam na sala da Secretaria Municipal de Finanças. Porém, 
a mesma está disponivel no Portal Transparência.  
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.26 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Administração o Município custeia  desde maio 2017, a despesa de 
aluguel do Posto de Atendimento do Correio do distrito de São 
Francisco, conforme Lei nº 1350/2017. De acordo com o Secretário os 
Correios informaram que foi firmado um convênio, porém a Prefeitura 
não tem via/cópia (o mesmo informou que solicitou cópia do covênio 
ao Correio). 
 

Está previsto na LDO no Art. 12, Inciso III o custeio de despesas de 
competencia de outros entes da Federação. Porém, a LOA não faz 
menção a este item. 
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

A Controladoria recomendará a Administração da PMRB que concilie 
as informações da LDO e da LOA, adequando-os de forma que os 
mesmos estejam compatíveis. 

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 não extensivos ao setor 
privado.  
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

2.2.29 Como medida de limição de empenho foi emitifo o Decreto Nº 
1683/2017 e o Decreto Nº 1684/2017 que contingencia o orçamento 
do Poder Executivo para o Exercício 2017. Porém, ambos foram 
publicados em 10/10/2017 e não após a identificação do 
descumprimento da meta fiscal. 
Observação: 
O TCE emitiu alertas, como exemplo a Notificação da Decisão 
3740/2017-5, referente ao Processo 06230/2017-9 que trata do RREO 
do 3º bimestre.  
 

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 2017. Portanto, não foi possível a emissão ao Ente 
proposições e/ou alertas. 
 
 

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

 

2.4.4 Conforme e-mail de resposta recebido pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 02, a divida consolidada 
do Municipio não ultrapassou o respective limite no exercício 2017. 
 

 
-- 

 
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 de 

 
-- 

 
Em Conformidade 
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Rio Bananal não realizou operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 

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 de 
Rio Bananal não realizou operação de crédito no exercício de 2017. 

 

 
-- 

 
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 de 
Rio Bananal não realizou operação de crédito no exercício de 2017. 

 

 
-- 

 
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 de Rio Bananal 
não realizou operação de crédito com instituição financeira no 
exercício de 2017. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

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 2017. 
 

 
-- 

 
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 de Rio Bananal 
não realizou operação de crédito no exercício de 2017. 
 

 
-- 

 
Em Conformidade 

 

 

 

1.3. Da Gestão Orçamentária, Financeira, Fiscal e Patrimonial. 

1.3.1. - Gestão Orçamentária 

As bases orçamentárias da gestão de 2017 foram fundamentadas nos instrumentos constitucionais e legais descritos a seguir: 
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 Plano Plurianual - PPA: instituído pela Lei nº 1202, em 18 de julho de 2013, para o período de 2014-2017, sendo alterada pelas Leis nº 1202, em 
24/12/2013,  1282 de 24/12/2014, 1311 de 22/12/2015 e 1333 de 16/12/2016. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: estabelecida pela Lei nº 1320/2016 em 21 de Julho de 2016. 
 Lei Orçamentária Anual - LOA: orçamento aprovado em 28 de dezembro de 2016 pela Lei nº 1335 para o exercício financeiro de 2017 que estimou a receita 

e fixou a despesa em R$ 95.000.000,00. 
 

No decorrer do exercício 2017, com a finalidade de adequar a execução orçamentária, foram abertos créditos suplementares e créditos especiais e 
extraordinários, ficando a execução orçamentária da seguinte forma: 

Balanço Orçamentário 

  R$ 
Créditos Orçamentários, Suplementares, Créditos Especiais e 
Extraordinários. 95.000.000,00 

( = ) Despesa Fixada  95.000.000,00 
  

Demonstração da Receita   
Receita Prevista 95.000.000,00 
( - ) Receita Arrecadada 74.811.932,10 
( = ) Déficit de Arrecadação  -20.188.067,90 

  
Demonstração da Despesa   

Despesa Fixada 95.000.000,00 
( - ) Despesa Empenhada 59.092.639,48 
( = ) Economia Orçamentária  35.907.360,52 

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo XII 

Comparativo Entre a Receita Total Arrecadada e Despesa Total Empenhada  

Especificação R$ 
Receita Arrecadada Orçamentária/2017 74.811.932,10 

(-) Despesa Realizada Empenhada Orçamentária/2017 -59.092.639,48 

Superavit 15.719.292,62 
Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo XII 
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As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva 
arrecadação. 

As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária, sendo consideradas realizadas quando do seu 
empenho para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. 

As receitas e despesas estão apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do financeiro da realização. 

Classificação das Receitas Orçamentárias 

Especificação Receita Estimada (R$) Receita Arrecadada (R$) Diferença (R$) 
Receita Corrente 83.159.000,00 73.302.711,47 -9.856.288,53 

Receita de Capital 11.841.000,00 1.509.220,63 -10.331.779,37 

TOTAL 95.000.000,00 74.811.832,10 -20.188.067,90 
Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo XII 

 

Classificação das Despesas Orçamentárias 
Especificação Despesa Autorizada (R$) Despesa Empenhada (R$) Diferença (R$) 

Créditos Orçamentários e Suplementares 95.000.000,00 59.092.639,48 35.907.360,52 
Crédito Especial 0,00 0,00 0,00 
Crédito Extraordinário 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 95.000.000,00 59.092.639,48 35.907.360,52 

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo XII 

 

1.3.2. - Gestão Financeira 

O saldo financeiro do exercício de 2016 perfaz um total de R$ 68.560.886,89 (sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e seis 
reais e oitenta e nove centavos), que somados aos ingressos de recursos orçamentários e extras orçamentários, deduzidos as despesas do exercício 2017, 
perfaz um saldo para o exercício 2018 na ordem de R$ 83.403.850,12 (oitenta e três milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e cinquenta reais e doze 
centavos), a saber: 
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ESPECIFICAÇÃO R$ 
Saldo Financeiro do Exercício 2016             68.688.925,71  
(+) Ingressos no Exercício/2017           100.531.018,71  
Orçamentários/2017             74.811.932,10  

Transferências Financeiras Recebidas/2017             15.646.961,27  

Extra Orçamentários/2017             10.072.125,34  

(-) Pagamentos Realizados/2017             85.816.094,30  
Orçamentários/2017             59.092.639,48  

Transferências Financeiras Concedidas/2017             15.256.961,27  

Extra Orçamentários/2017             11.466.493,55  

(=) Saldo Financeiro Para Exercício 2018             83.403.850,12  
Fonte: Balanço Financeiro Consolidadodo Municipio de Rio Bananal 

 

ATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO REFERENTE EXERCÍCIO 2017 

ESPECIFICAÇÃO DO ORGÃO R$ 

Prefeitura Municipal de Rio Bananal - CNPJ Nº 27.744.143/0001-64              5.108.384,85  

Fundo Municipal de Saúde Rio Bananal - CNPJ Nº 11.429.173/0001-46              1.808.383,81  

Câmara Municipal de Rio Bananal – CNPJ Nº 01.975.292/0001-40                    42.921,45  

IPSMR – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipal de Rio Bananal – CNPJ Nº 03.632.431/0001-69           76.248.015,09  

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CNPJ Nº 27.562.511/0001-53                 196.144,92  

Total Geral Consolidado           83.403.850,12  
Fonte: Balanço Financeiro Consolidadodo Municipio de Rio Bananal 

 
No exercício 2017 não foram adotadas providências quanto à fiscalização das receitas e combate à sonegação. Todavia, houve ações para incremento de 
receitas tributárias e de contribuições: 

 Abertura de processo para contratação de empresa especializada para Atualização de Revisão de Planta Genérica de Valores – Processo 3520/2017 de 
05/05/2017 

Obs.: precisou-se estagnar este processo temporariamente em função da baixa arrecadação do Municipio; 
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 Abertura de processo para contratação de empresa especializada para Atualização Cadastral de Imóveis – Processo 5024/2017 de 07/07/2017  
Obs.: precisou-se estagnar este processo temporariamente em função da baixa arrecadação do Municipio; 

 Criação da Lei Municipal nº 1353/2017 que institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 
 Criação da Lei Municipal nº 1358/2017 que altera o cálculo da alíquota da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP; 
 Criação da Lei Municipal nº 1368/2017 que altera dispositivo da Lei Municipal Nº 750/2005, que institui o Código Tributário do Munípio. 

 

1.3.3. - Gestão Fiscal 

Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foram atendidos pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal, conforme tabela apresentada abaixo.  

ATENDIMENTO DA LRF 
Receita Corrente Liquida (R$) 65.769.231,56 

Especificação R$ Realizado Realizado sobre RCL 
(%) 

Limite LRF  
(%) 

Despesa Total com Pessoal 33.313.167,01 50,65% 54% 

Dívida Consolidada Líquida -6.473.383,37 -9,84% 120% 

Garantia de Valores - - 22% 
Operações de Crédito Interna e Externa - - 16% 
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas -  - 7% 

 
 
 Cumprimento dos limites constitucionais 

 

 Pessoal 
No exercício de 2017 não foi necessário execução de contingenciamento para retorno aos limites em relação às despesas com pessoal, pois o Município 
mantendo-se dentro do limite legal de 54% previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e abaixo do limite prudencial estabelecido na mesma lei. 
O total de gastos com pessoal foi de R$ 33.313.167,01 (trinta e três milhões, trezentos e treze mil, cento e sessenta e sete reais e um centavo), perfazendo 
um percentual de 50,65% da Receita Corrente Liquida do Município. 
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 Saúde 
Das despesas realizadas com ações e serviços de saúde apurou-se um percentual de 28,40%, concluindo-se que o percentual aplicado ultrapassou o limite 
mínimo de 15% estabelecidos pela Constituição Federal. 

 Educação 
Apurando-se as despesas realizadas com o desenvolvimento e manutenção do ensino apurou-se um percentual de 25,79%, concluindo-se que o percentual 
aplicado ultrapassou o percentual de 25% estabelecidos pela Constituição Federal. 

 Magistério 
Durante o exercício a Prefeitura aplicou em remuneração dos profissionais do magistério a quantia de R$ 8.277.654,53 (oito milhões, duzentos e setenta e 
sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) da receita proveniente do FUNDEB que foi de R$ 11.388.753,84 (onze milhões, 
trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) correspondendo a 72,68% (setenta e dois virgula sessenta e 
oito) efetivamente aplicado. 

 Legislativo 
O valor repassado pelo Município ao Legislativo Municipal foi de R$ 2.810.515,24 (dois milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e quinze mil e vinte e 
quatro centavos) correspondentes a 7,00 % das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição 
Federal arrecadadas no exercício de 2016. 

 
 Precatórios  

No exercício 2017, ressalvado alguns processos que estão em andamento, mas que ainda não foram ordenados os pagamentos dos valores, o Município não 
teve nenhum Precatório registrado para de pagamento. 
 

 Desempenho dos Principais Programas Governamentais 

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2017, observa-se que o valor total realizado foi da ordem de R$ 59.092.639,48 (cinquenta e nove 
milhões, noventa e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo a mesma despendida nas seguintes funções de governo: 
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Despesa Realizada por Função de Governo 
Função Realizado (R$) 
Legislativa                 2.250.059,22  
Administração                 6.740.735,30  
Assistência Social                 1.580.677,98  
Previdência Social                 2.841.714,77  
Saúde              14.896.231,62  
Educação              21.150.101,09  
Cultura                       81.000,00  
Urbanismo                  1.417.069,20  
Saneamento                 1.474.729,03  
Agricultura                 3.102.606,29  
Comunicação                         7.000,00  
Energia                    768.642,82  
Transporte                    164.769,37  
Desporto e Lazer                    502.297,06  
Encargos Especiais                 2.115.005,73  
TOTAL              59.092.639,48  

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo XIII 

 
As Fu ções de Gove o o  aio  apli ação de e u sos o exe í io fo a  a de Edu ação  o  R$ . . ,  vi te u  ilhões, cento e cinquenta mil, 
e to e u  eais e ove e tavos , seguida da fu ção “aúde  o  R$ . . ,  uato ze ilhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e um 

reais e sessenta e dois centavos) do total realizado, respectivamente. 

 
1.3.4. - Gestão Patrimonial  

Em 2017, verifica-se a existência de Patrimônio Liquido no valor de R$ 38.929.650,96 (trinta e oito milhões, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e 
cinquenta reais e noventa e seis centavos) referente à diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. 
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No exercício financeiro analisado não foi realizada depreciações nos Ativos no Balanço de 2017.  

Os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado no Balanço de 2017 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de 
mercado. 
 

Ativo Permanente 
Especificação Saldo Exercício 2016 (R$) Saldo Exercício 2017 (R$) 

Conta Bens Móveis                            17.032.497,63                             18.152.091,77  

Conta Bens Imóveis                            31.714.267,39                             32.492.296,04  
 
 

 Dívida Ativa Tributária e Não Tributária 

No exercício 2017 a Prefeitura obteve um Saldo de Dívida Ativa Tributária do exercício anterior na ordem de R$ 660.603,46 (seisentos e sessenta mil, seiscentos 
e três reais e quarenta e seis centavos), e gera um saldo para o exercício seguinte na ordem de R$ 622.862,53 (seiscentos e vinte dois mil, oitocentos e sessenta 
e dois reais e cinquenta e três centavos). 

No que se refere à arrecadação de receita, o Município de Rio Bananal não promoveu nenhuma tipo de renúncia de receita prevista § 1º do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal tal como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
modificação da base de cálculo. 

No exercício 2017 não foram adotadas providências quanto ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial. Todavia, a Prefeitura 
Municipal de Rio Bananal, promoverá no exercício 2018 ações para recuperação de créditos inscritos em dívida ativa. 
 

 Dívida Flutuante e Fundada  

No exercício 2017 foram anulados através dos Decretos nº 1698 e 1699 os Restos a Pagar Processados e Não processados do Fundo Municipal de Saúde e da 
Prefeitura Municipal de Rio Bananal referente aos exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
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DÍVIDA FLUTUANTE 

Descrição Saldo Anterior (R$) 
Movimentação (R$) 

Saldo Atual  (R$) 
Inscrição Cancelamento Inscrição Baixa 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Restos a Pagar Processados - 2012                             317,50                                       -                                317,50                                       -                                         -                                         -    
Restos a Pagar Processados - 2013                       31.209,55                                       -                            7.213,99                                       -                                         -                          23.995,56  
Restos a Pagar Processados - 2014                    117.626,36                                       -                            7.956,34                                       -                            2.002,05                     107.667,97  
Restos a Pagar Processados - 2015                    165.619,34                                       -                          50.097,35                                       -                       107.437,92                          8.084,07  
Restos a Pagar Processados - 2016                 4.302.388,53                                       -                       746.478,95                                       -                    3.402.395,14                     153.514,44  
Restos a Pagar Processados - 2017                                      -                                         -                                         -                    2.178.773,27                                       -                    2.178.773,27  

Total Restos a Pagar Processados                 4.617.161,28                                       -                       812.064,13                  2.178.773,27                  3.511.835,11                  2.472.035,31  
              

RESTOS A PAGAR NÂO PROCESSADOS 
Restos a Pagar Processados -  2015                    321.145,21                                       -                       273.911,93                                       -                          47.233,28                                       -    
Restos a Pagar Processados -  2016                    870.643,29                                       -                       648.225,46                                       -                       221.773,83                              644,00  
Restos a Pagar Processados -  2017                                      -                                         -                                         -                    1.704.297,38                                       -                    1.704.297,38  

Total Restos a Pagar Não Processados                 1.191.788,50                                       -                       922.137,39                  1.704.297,38                     269.007,11                  1.704.941,38  
              
TOTAL DE RESTOS A PAGAR                 5.808.949,78                                       -                    1.734.201,52                  3.883.070,65                  3.780.842,22                  4.176.976,69  

 

 

DÍVIDA FUNDADA 

Descrição Saldo Anterior (R$) 
Movimentação  (R$) 

Saldo Atual  (R$) 
Inscrição Baixa 

Decimo Terceiro Salário                                      -                          38.680,68                        38.680,67                                  0,01  
Férias                       59.770,96                        83.731,49                        73.490,02                        70.012,43  
Outros Encargos Sociais                         8.442,85                     209.557,15                     187.056,76                        30.943,24  
Contratos de Emprestimos Internos                         4.452,15                                       -                                         -                            4.452,15  



28 
 

Financiamentos do Aativo Permanente                                 0,54                                       -                                         -                                    0,54  
Demais Fornecedores a Pagar                    194.027,11                                       -                                         -                       194.027,11  
Demais Fornecedores a Pagar                         5.432,57                                       -                                         -                            5.432,57  
Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado                 1.076.931,08                     370.068,92                  1.447.000,00                                       -    
Outros Encargos Sociais                    444.648,06                                       -                       209.557,15                     235.090,91  
Outros Encargos Sociais                    430.728,40                                       -                                         -                       430.728,40  
Financiamentos do Ativo Permanente                    166.669,34                                       -                                         -                       166.669,34  
Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS              51.291.002,53                                       -                                         -                 51.291.002,53  
Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios              25.309.485,76                                       -                                         -                 25.309.485,76  

Total Geral              78.991.591,35                     702.038,24                  1.955.784,60               77.737.844,99  
Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo XVI 

 
 
1.4. - 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.  

 
 IPSMRB - Gestão Financeira 

 

Todos os valores devidos pelos órgãos, da contribuição patronal, bem como dos valores retidos dos servidores, foram repassados dentro do exercício de 2017. 
 

RECEITA/DESPESA IPSMRB Exercício 2017 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 17.085.733,79  

DESPESA ORÇAMENTÁRIA   R$ 3.227.233,97  

RESULTADO   R$ 13.858.499,82  

              Obs.: Não houve aportes para cobertura de insuficiência financeira. 
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Parcelamento de Dívida Partes Envolvidas Lei Autorizativa Qtd. Parcelas 
Competência 

Inicial 
Competência 

Final Valor Consolidado Valor Pago em 2017 

Nº 0698/2013 PMRB e IPSMRB Nº 1178/2013 60 Abril/2013 Março/2018 R$ 1.244.272,31 R$ 495.753,09 

Nº 0877/2017 PMRB e IPSMRB Nº 1343/2017 24 Agosto/2017 Julho/2019 R$ 297.727,99 R$ 62.697,63 

 

Gastos Administrativos Taxa ADM 
Limite de Gastos Administrativos - exercício 2017  R$330.983,94 
Total de Despesas Administrativas Liquidadas - exercício 2017  R$367.056,45 
Excesso de gastos - exercício 2017 R$36.072,51 

Conta Bancaria de movimentação das despesas administrativas no exercício 2017    
Banco Banestes – Ag. 0154 – CC 20.658.506   
Saldo Contábil da conta em 31/12/2016 (conta corrente: R$ 1.656,04 + Aplicação Financeira R$ 168.180,09) R$169.836,13 

  Obs.: Conforme Lei Municipal nº 0803/2006, alterada pela Lei Municipal nº 1118/2011, que fixa a Taxa de Administração em 2% e define  
  a Base de Calculo, foi utilizada a sobra do exercício 2016 para cobrir o excesso de despesa administrativa do exercício 2017. 

 
 IPSMRB - Gestão Patrimonial 

 

Ativos Valor Total 

Aplicações financeiras em Bancos Oficiais (Caixa, Banestes e Banco do Brasil) R$ 76.248.015,09 

Créditos decorrentes de Parcelamentos (contribuições previdenciárias a receber da PMRB através dos 
parcelamentos Nº 00877/2017 e 00698/2013) 

R$ 371.631,58 

Estoques em Almoxarifado R$ 240,00 

Bens móveis R$ 16.993,00 

Totais dos Ativos R$ 76.636.879,67 
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 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.   

 

Abaixo todos os ajustes de alíquotas do Município com base no calculo atuarial: 
 Lei nº 1049/2010 – Altera o Artigo 77 e 78  
 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. 
 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. 
 
 IPSMRB - Detalhamento do Plano de Amotização do Déficit Atuarial (Lei Mun 1367/2017), com vigência a partir de 01/10/2017: 

 

 

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

 
 

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 2017. 

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. 

Rio Bananal – ES, 25 de Abril de 2018. 
 
 
Mauricéia Dalbem 
Chefe da Unidade Central de Controle Interno 


