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

 
 

Emitente: CONTROLADORIA MUNICIPAL 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL 

Gestor Responsável: FELISMINO ARDIZZON 

Exercício: 2019 

 

 

1. RELATÓRIO 

1.1 - INTRODUÇÃO 

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, 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 

1.1.3 Transferência de 
recursos orçamentários 
ao Poder Legislativo.  

 RREO 2019 (Relatório 
Resumido de Execução 
Orçamentária); 
 Comprovantes bancários; 
 Processo Administrativo nº 
0116/2019. 
 

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.  
 

 
 

R$ 3.073.984,63 

 
 

100% 

1.3.6 Dívida     ativa     e 
demais     créditos 
tributários cobrança 
regular 

 E-mail – Resposta do Setor 
Tributário; 
 Relatório DEMDAT; 
 Notificações de dívida ativa. 
 

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. 
 
 

 
 

R$ 621.010,49  

 
 

100% 

1.4.1 Educação – aplicação 
mínima  

 RREO 2019 (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 

 
R$ 13.788.992,18 

 

29,01% 

 
100% 
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 desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados 
a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de 
governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB.  
 

1.4.2 Educação remuneração 
dos profissionais     do 
magistério 

 RREO 2019 (Relatório 
Resumido de Execução 
Orçamentária) - Anexo 8 

 

CRFB/88,  art.  60, 
inciso      XII do ADCT. 

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

 
R$ 10.909.200,84 

 

73,99% 

 
100% 

1.4.4 Saúde – aplicação 
mínima  

 RREO 2019 (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.  
 

 
 

R$ 13.467.405,89 
 

29,23% 

 
 

100% 

1.4.7 Despesas com pessoal 
– limite  

 RGF 2019 (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.  

 
R$ 39.552.918,92 

 

43,36% 
 

 
100% 

1.4.10 Despesas com pessoal 
– limite prudencial – 
vedações. 

 RGF 2019 (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.  
 

 
R$ 39.552.918,92 

 

43,36% 
 

 
100% 

1.4.14 Transferências para o 
Poder Legislativo 
Municipal  

 Notas de Movimento 
Financeiro do Sistema 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.  

 
R$ 3.073.984,63 

 
100% 

1.4.15 Dívida pública – 
extrapolação de limite 
no decorrer da 
execução  

 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.  
 

 
 

DC:    R$ 629.160,07 
            

             DCL:  -R$ 121.487.148,23  
 

 
 

100% 

2.1.1 LDO – compatibilidade 
com Plano Plurianual.  

 PPA - Leis Municipais nº: 
1356/2017, alterada pela Lei nº 
1376/2017; alterada pela Lei 
1413/2018; alterada pela Lei 
1461/2019; 
 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 1417 de 
19/12/2018. 
 

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

 
 

Sim 
 

 
 

100% 
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2.1.2 LDO – limitação de 
empenho.  

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018. 

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.  
 

 
Sim 

 
100% 

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

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018. 

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.  
 

 
Sim 

 
100% 

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

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018. 

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. 
 
 

 
Sim 

 
100% 

2.1.5 LDO – Anexo de Metas 
Fiscais – abrangência  

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018. 

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.  
 

 
Sim 

 
100% 

2.1.6 LDO – Anexo de Metas 
Fiscais – conteúdo 
 

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018; 
 Portaria STN nº 389 de 
14/06/2018. 
 

Portaria STN nº 
637/2012. 

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

 
Sim 

 

 
100% 

2.1.7 LDO – Anexo de Riscos 
Fiscais – abrangência  

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018. 

 

LC 101/2000, art. 4º, § 
3º.  

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de 
Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se 
concretizassem.  
 

 
Sim 

 
100% 

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

 PPA - Leis Municipais nº: 
1356/2017, alterada pela Lei nº 
1376/2017; alterada pela Lei 
1413/2018; alterada pela Lei 
1461/2019; 
 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 1417 de 
19/12/2018. 

 

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

 
Sim 

 
100% 

2.1.11 LOA – demonstrativo 
da compatibilidade dos 
orçamentos com 

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018; 

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 

 
Sim 

 
100% 
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objetivos e metas da 
LRF  

 LOA - Lei Municipal nº 1417 de 
19/12/2018. 

 

LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.  

2.1.13 LOA – reserva de 
contingência  

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018; 
 LOA - Lei Municipal nº 1417 de 
19/12/2018. 
 

LC 101/2000, art. 5º, 
inciso III.  

Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou 
dotação orçamentária para reserva de contingência, com 
forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a 
LDO.  
 

 
Sim 

 
100% 

2.1.14 LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios  

 LDO - Leis Municipais nº: 
1393/2018, alterada pelas Leis nº 
1414/2018 e 1415/2018; 
 LOA - 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.  

 
Sim 

 
100% 

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.  
 

 
Sim 

 

 
4 UGs:  

PMRB, FMSRB, IPSMRB 
e SAAE  

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. 
 

 
Sim 

 
100% 

 

 

1.2. CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

 
1.1.3 Transferência de Recursos Orçamentários ao Poder Legislativo  

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, destinados ao Poder Legislativo, no exercício 2019 foram transferidos pelo Poder 
Executivo até o dia 20 de cada mês. 

Tabela 01 - Repasse Poder Legislativo   

Receita Liquida Tributária em 2018 R$ 43.914.066,14 

Art. 29-A Inciso I CF/88 7,00% 

Repasse Anual R$ 3.073.984,63 

Repasse Mensal R$ 256.165,39 

Fonte: RREO - Entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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Tabela 02 - Tempestividade do Repasse ao Poder Legislativo  Em R$ 1,00  

Repasse em 18/01/2019                 261.478,40  

Repasse em 19/02/2019                 261.478,40  

Repasse em 18/03/2019                 261.478,40  

Repasse em 17/04/2019                 261.478,40  

Repasse em 17/05/2019                 261.478,40  

Repasse em 18/06/2019                 261.478,40  

Repasse em 18/07/2019                 261.478,40  

Repasse em 20/08/2019                 261.478,40  

Repasse em 20/09/2019                 213.661,31  

Repasse em 18/10/2019                 256.165,39  

Repasse em 20/11/2019                 256.165,39  

Repasse em 19/12/2019                 256.165,39  

Total              3.073.984,68  

Fonte: Processo ADM nº 0116/2019 - Entregue pela Contabilidade em 28/07/2020 

 

Observação:  
Como é possível observar na tabela acima, a Contabilidade efetuou até o mês de agosto de 2019 o repasse mensal ao Legislativo no valor de R$ 

261.478,40 por considerar a receita com Iluminação Pública (R$ 910.802,71) no cálculo do duodécimo.  

Contudo, após consulta a essa egrégia casa, foi-nos orientado que tal receita não deveria ser computada, o que fez com que a Contabilidade refizesse 
os cálculos e confrontasse os valores repassados erroneamente, passando a pagar corretamente. 

 

 1.3.6 Dívida Ativa e Demais Créditos Tributários - Cobrança Regular  

De acordo com o informado pelo Setor Tributário (e-mail), foram realizadas diversas notificações/cobranças administrativas de dívidas ativas.  

Além das cobranças, também foram utilizados os Carnês de IPTU para informar o contribuinte de sua situação junto ao município, mais uma forma 

de notificação. 
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Em função deste trabalho, foram gerados vários acordos de parcelamentos, além de ocorrer à quitação de R$ 216.595,16 de dívida ativa, o que 

representa 30% do montante de divida inicial do exercício. 

Em consonância com o Setor Jurídico, nem todas as dividas sofrerão cobrança judicial, pois são dívidas de pequeno valor que esbarram na viabilidade 

econômica do processo. Porém, o devedor continua inscrito na dívida ativa municipal com o prazo prescricional interrompido em função da 

notificações/cobranças administrativas, que encontram-se arquivadas no Setor Tributário. 

Em relação aos R$ 21.467,73 de cancelamento de dívidas no exercício 2019, o Setor Tributário informou que nos meses de março, abril e maio, o 

servidor (computador) do setor sofreu um ataque de vírus que culminou na perda desses 03 (três) meses de trabalho por falta de backup, em função 

de uma alteração provocada pelo Técnico de Computação da Empresa E&L, responsável pelo software do setor. Tal problema culminou no 

lançamento manual do trabalho executado nos meses perdidos, o que fez com que fossem gerados R$ 21.467,73 de dívidas de impostos já quitados.  

Para correção, foi necessário gerar o Processos Administrativos para autorizar os estornos/cancelamentos destas dividas: 3797/2018, 0124/2019, 

0125/2019 e 0323/2019. 

Esta situação ainda perdura, pois ainda acontece de um contribuinte ser cobrado e comprovar que a dívida está quitada, fazendo com que o Setor 

Tributário tenha que cancela-la, o que provoca/provocará cancelamentos neste e possivelmente em outros exercícios. 

 
Tabela 03 - Dívida Ativa  Em R$ 1,00 

Saldo Inicial 2019                              724.489,15  

Inscrições no exercício 2019                                66.217,10  

Atualizações no exercício 2019                                68.367,13  

Cancelamentos no exercício 2019 *                                21.467,73  

Pagamentos no exercício 2019                              216.595,16  

Saldo Final 2019                              621.010,49  

Fonte: DEMDAT - Entregue pela Contabilidade em 21/07/2020 

 

No dia 09/03/2018 a PMRB recebeu o Termo de Notificação 03292/2017, referente ao Processo TC 5446/2015 com a seguinte determinação:  

2. Determinar ao atual gestor que: 
[...] 
2.3 tome as providencias cabíveis para certificar-se de que a baixa de créditos inscritos em dívida ativa realizada em 2014 
foi devidamente estornada, tanto contabilmente quanto no estoque de dívida ativa e, informe na próxima prestação de 
contas a situação atual, inclusive com o envio dos documentos que comprovem o estorno; 
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3. Recomendar ao atual gestor para que, caso os ajustes à dívida ativa não tenham sido estornados até o presente 
momento, sejam adotadas medidas administrativas para apurar quais créditos foram baixados e os motivos que ensejaram 
referido ajuste em 2014 e, se constatada baixa indevida, instaure tomada de contas especial; 

 
A Controladoria gerou notificação a Secretária de Finanças e ao Setor Tributário em 12/03/2018. A Contabilidade lançou Nota Explicativa na PCA do 

Exercício 2018 e a Controladoria só tomou conhecimento quando da PCA entregue. 

Para registro, segue o texto da Nota Explicativa da Contabilidade, que transcrevo abaixo na íntegra:  
 

“3 – Quanto à Determinação subitem 2.3 – Baixa de Créditos Inscritos em Dívida Ativa: Efetivamente não houve baixa de 

créditos no valor de R$ 139.146,00 no exercício de 2014. Como é sabido, o efetivo valor dos créditos tributários a serem 

recebidos estão sobre o controle do Setor de Arrecadação da Prefeitura, cabendo ao Setor de Contabilidade, apenas o 

registro de tais valores para que os mesmos constem nas Demonstrações Contábeis do exercício sob análise, em específico 

no Balanço Patrimonial. Assim, ao final do exercício de 2014 ao se constatar que o valor do crédito tributário de Dívida 

Ativa efetivamente existente, ou seja, aquele demonstrado pelo Setor de Arrecadação da Prefeitura como sendo de R4 

283.343,30 – conforme relação em anexo identificando cada credor – e não R$ 397.603,24 conforme se encontrava 

registrado no Balanço Patrimonial do Exercício em questão, a contabilidade do município então efetuou lançamento 

contábil para ajustar o valor do crédito no Balanço Patrimonial ao que de fato existia registrado no Setor de Arrecadação, 

ou seja, o lançamento contábil que depois foi tido “como indevido”, na verdade foi o correto, no entanto, há de se entender 

que o mesmo por si só não teve o condão de baixar/cancelar/diminuir o valor do crédito de Divida Ativa do Município, mas 

tão somente ajustar o valor que se encontrava registrado na contabilidade ao valor que de fato o município possuía de 

crédito de Divida Ativa, por isso, não existiu e nem existe necessidade de reversão do lançamento, haja vista após aquela 

data, os valores dos créditos tributários registrados pelo Setor de Arrecadação passarem a ser os valores efetivos 

registrados no Balanço Patrimonial do exercício, conforme pode se observar nos Balanços Patrimoniais subsequentes, ou 

seja, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

 
4 – Quanto a Recomendação item 3 – Baixa de Créditos Inscritos em Dívida Ativa: Uma vez comprovado que não houve 

baixa de créditos tributários em 2014, mas, tão somente lançamento contábil para que o saldo contábil da Divida Ativa 

registrado no Balanço Patrimonial refletisse o saldo efetivamente registrado no Setor de Arrecadação, e por consequente 

não há motivos para estornos para ajustes do valor da Divida Ativa, conforme explicado na nota explicativa 3, não houve e 

não há necessidade de medidas administrativas para apurar quais créditos foram baixados e sua motivação”. 
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 1.4.1 Educação – Aplicação Mínima 

Foi aplicado 29,01% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme abaixo: 
 

Tabela 04 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento Ensino   

Receitas Provenientes de Impostos R$ 3.470.463,17 

Receitas Provenientes de Transferências R$ 44.053.713,68 

Base de Cálculo para Aplicação na Manut. e Desenv. do Ensino R$ 47.524.176,85 

Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino R$ 13.788.992,18 

% de Aplicação 29,01% 

Fonte: RREO - Anexo VIII - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

 1.4.2 Educação – Remuneração dos Profissionais do Magistério 

Foram destinados 73,99% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 

Tabela 05 - Destinação de Recurso do FUNDEB Prof. Magistério   

Receitas Liquidas Provenientes do FUNDEB R$ 14.744.102,68 

Valor Destinado ao Pagto de Profissionais do Magistério R$ 10.909.200,84 

% de Aplicação 73,99% 

Fonte: RREO - Anexo VIII - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

 1.4.4 Saúde – Aplicação Mínima  

Foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde 29,23% do total arrecadado com impostos e transferências, conforme abaixo: 
 

Tabela 06 - Aplicação Recursos em Ações Serviços Públicos Saúde   

Receitas Provenientes de Impostos R$ 3.470.463,17 

Receitas Provenientes de Transferências R$ 42.601.883,57 

Base de Cálculo para Aplicação em Ações Serviços Públicos Saúde R$ 46.072.346,74 

Valor Aplicado em Ações Serviços Públicos Saúde R$ 13.467.405,89 

% de Aplicação 29,23% 

Fonte: RREO - Anexo XII - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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 1.4.7 Limite de Despesa com Pessoal  

A LRF, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a 
limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação, conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional: “A despesa 
total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens 
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais”. 

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da 
Secretaria do Tesouro Nacional: “É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não 
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais”. 

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

 
Tabela 07 - Limite de Despesa com Pessoal - Poder Executivo   

Receita corrente líquida – RCL. R$ 91.215.561,57 

Despesas totais com pessoal – Poder Executivo. R$ 39.552.918,92 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a). 43,36% 

Limite Legal 54 % da RCL (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF).           R$ 49.256.403,25 

Limite Prudencial 51,30 % da RCL (§ único, art. 22 da LRF).  R$ 46.793.583,09 

Fonte: RGF - ANEXO 1 - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 
 

Tabela 08 - Limite de Despesa com Pessoal - Consolidado   

Receita corrente líquida – RCL. R$ 91.215.561,57 

Despesas totais com pessoal – Consolidado R$ 41.646.627,61 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a) 45,66% 

Limite Legal 60 % da RCL (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF).           R$ 54.729.336,94 

Limite Prudencial 57 % da RCL (§ único, art. 22 da LRF). R$ 51.992.870,09 

Fonte: RGF - ANEXO 1 - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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 1.4.10 Limite Prudencial de Despesa com Pessoal 

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

Tabela 09 - Despesas com Pessoal - Consolidado   

Receita Corrente Líquida - RCL R$ 91.215.561,57 

Despesas Totais com Pessoal R$ 39.552.918,92 

% de Despesas Totais com Pessoal em Relação a RCL 43,36% 

Fonte: RGF - ANEXO 1 - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
 

 

 1.4.14 Transferência para o Poder Legislativo Municipal  

Os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram aos dispositivos contidos no 29-A, Inciso I da CRFB/88, conforme demonstrado na tabela 
abaixo.  

Tabela 10 - Repasse Poder Legislativo Em R$ 1,00 

Receita de Impostos Líquida (I)               3.349.893,19  

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                  317.829,88  

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   339.235,98  

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                   619.770,59  

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF               1.385.234,31  

Multas, Juros de Mora e Outros  Encargos dos Impostos                       3.960,87  

Dívida Ativa dos Impostos                    93.365,21  

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                    41.413,21  

Outros Impostos, Taxas (poder de polícia)                  549.083,14  

Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)             40.564.172,95  

Cota-Parte FPM              16.716.027,03  

Cota-Parte ITR                     25.744,03  

Cota-Parte IPVA                1.377.340,50  

Cota-Parte ICMS             21.787.873,16  

Cota-Parte IPI - Exportação                  481.911,43  
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ICMS Desoneração LC Nº 87/1996                  175.276,80  

RECEITA LÍQUIDA TRIBUTÁRIA 2018 ( I + II )             43.914.066,14  

Art. 29-A Inciso I CF/88 7,00% 

Repasse Anual               3.073.984,63  

Repasse Mensal                  256.165,39  

Repasse Efetivo 3.073.984,68 

Fonte: RREO - Entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

Observação:  
A Contabilidade efetuou até o mês de agosto de 2019 o repasse mensal ao Legislativo no valor de R$ 261.478,40 por considerar a receita com 
Iluminação Pública (R$ 910.802,71) no cálculo do duodécimo. Contudo, após consulta a essa egrégia casa, foi-nos orientado que tal receita não 
deveria constar do cálculo, o que fez com que a Contabilidade refizesse os cálculos, confrontasse os valores e passasse a pagar corretamente. 

 

 1.4.15 Dívida Pública – Extrapolação de Limite no Decorrer da Execução  

Conforme Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 02, a dívida consolidada do município não ultrapassou o respectivo limite, nem no primeiro e nem no 

segundo semestre do exercício 2019. 

 
 

Tabela 11 - Dívida Consolidada Líquida      Em R$ 1,00  

Demonstrativo  Exercício 2018   Até 1º Semestre 2019   Até 2º Semestre 2019  

Dívida Consolidada                     1.659.284,01                      1.445.585,61                         629.160,07  

Deduções -98.511.100,04 -118.185.601,64 -122.116.308,30 

Dívida Consolidada Líquida -96.851.816,03 -116.740.016,03 -121.487.148,23 

Receita Corrente Líquida - RCL                   69.278.599,64                    81.876.372,94                    91.215.561,57  

% da Dívida Consolidada Líquida sobre RCL -139,80% -142,58% -133,19% 

Fonte: RGF - Anexo II - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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 2.1.1 LDO – Compatibilidade com Plano Plurianual.  

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 os objetivos. Para solucionar o problema foi realizada nova alteração no PPA através da Lei 1413/2018, que incluiu no Art. 3º um 

paragrafo que trata das diretrizes e dos objetivos. 

No exercício 2019, o PPA sofreu nova alteração através da Lei nº 1461/2019, mudando a estimativa de receita e despesa para o quadriênio 

2018/2021, para o montante de R$ 456.787.160,20 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta reais 

e vinte centavos). 

Para o exercício 2019 o PPA, a LDO e a LOA previam estimativa de receita e despesa R$ 86.462.940,20 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e 

sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos). 

 

 2.1.2 LDO – limitação de empenho.  

A LDO - Lei Municipal nº 1393 de 12/07/2018, alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, 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. 

 

 2.1.3 LDO – Controle de Custos e Avaliação de Resultados de Programas.  

A LDO para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1393/2018 alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, prevê em seus Artigos 23 e 24 normas 

relativas ao controle de custos.  

 

 2.1.4 LDO – Condições para Transferências de Recursos a Entidades Privadas.  

A LDO para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1393/2018 alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, prevê em seu Artigo 25 condições para 

transferência de recursos a entidades públicas e privadas.  
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 2.1.5 LDO – Anexo de Metas Fiscais – Abrangência  

A LDO para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1393/2018 alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, 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.  

 

 2.1.6 LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo  

A LDO para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1393/2018 alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018 está compatível com o Manual de 

Demonstrativos Fiscais 9ª Edição, válido para o exercício 2019, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional mediante Portaria 389 de 14/06/2018. 

Entretanto, as tabelas dos quadros de metas fiscais, de metas fiscais comparadas às fixadas nos últimos três anos anteriores e a de riscos fiscais, 

divergem dos modelos das tabelas editadas pela STN. 

Controladoria notificará os responsáveis recomendando ao setor responsável que realize as adequações das tabelas. 

 

 2.1.7 LDO – Anexo de Riscos Fiscais – Abrangência  

A LDO para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1393/2018 alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018 continha o Anexo de Riscos Fiscais, porém 

o mesmo não previa valores, porque não foi encontrado à época da elaboração da LDO, passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 

contas públicas. 

 

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

Para o exercício 2019, as leis do PPA, LDO e LOA tiveram os programas de governo, projetos e atividades compatíveis entre si. 
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 2.1.11 LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF  

Para o exercício 2019 o PPA, a LDO e a LOA possuem programação orçamentária com objetivos e metas estabelecidos no valor de R$ 86.462.940,20 
(oitenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos). 

 

 2.1.13 LOA – Reserva de Contingência  

A LDO, Lei Municipal nº 1393/2018, alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, traz em seu Artigo 18 o seguinte texto: “Da dotação consignada 

para reserva de contingência poderá ser fixada em valor equivalente a 15 (quinze) por cento, no máximo, da receita corrente liquida, definida no 

artigo 20 desta lei”.  

A LOA para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1417/2018, estimou a receita no valor de R$ 86.462.940,20 com um total de R$ 10.487.750,80 de 

reserva de contingencia, o que perfaz um total de 12,13%. 

 

 2.1.14 LOA – Previsão de Recursos para Pagamento de Precatórios  

A LDO, Lei Municipal nº 1393/2018, alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, traz em seu Artigo 33 as condições para pagamentos de 

precatórios judiciais. 

A LOA para o exercício 2019, Lei Municipal nº 1417/2018, possui a conta contábil de sentenças judiciais com a previsão inicial de R$ 1.000,00 (mil 

reais), pois não havia à época da elaboração da LOA previsão de pagamento de precatórios. Entretanto, a LOA de 2020 possui previsão inicial no 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois a Procuradoria reportou dois processos de precatórios para pagamento. 

 

 2.2.22 Transparência na Gestão – Execução Orçamentária  

Conforme verificado nos Portais da Transparência do Município, as informações da execução orçamentaria e financeira são divulgadas.  

Contudo, este trabalho é manual, exercido pelos servidores da Secretaria Municipal de Finanças ou pelos Contadores das Autarquias, que precisam 

“ativar o publicador” que atualiza os dados do Portal da Transparência. Sendo algumas vezes esquecido, faz com que a divulgação diária nem 



Controladoria Municipal de Rio Bananal 

Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Central de Controle Interno sobre a PCA – Exercício de 2019 – Consolidado Página 17 

 

sempre ocorra.  

A Secretaria de Finanças está buscando junto a Empresa E&L, prestadora de serviço que atua com os softwares de Contabilidade e o Portal da 

Transparência, uma forma de atualização automática, sem necessidade de intervenção manual. 

 

 2.5.8 Controle das contribuições dos Servidores e do Ente.  

O Ente Federativo, através do Instituto de Pensão dos Servidores do Município de Rio Bananal - IPSMRB mantém registro individualizado dos 

segurados do RPPS, contendo as informações mínimas exigidas pelo Ministério da Previdência Social. 

 

1.3 - Da Gestão Orçamentária 

As bases orçamentárias da gestão de 2019 foram fundamentadas nos instrumentos constitucionais e legais descritos a seguir: 

 Plano Plurianual - PPA: instituído pela Lei Municipal nº 1356, em 24 de julho de 2017, para o período de 2018-2021, foi alterado pelas Leis nº 
1.376, em 14/12/2017, nº 1.413 de 11/12/2018 e nº 1.461 de 25/11/2019. 
 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: estabelecida pela Lei Municipal nº 1.393 em 12/07/2018, alterada pelas Leis nº 1.414 de 11/12/2018 e nº 
1.415 de 11/12/2018.   

 

 Lei Orçamentária Anual - LOA: aprovado o orçamento para o exercício financeiro de 2019, através da Lei Municipal nº 1.417 de 19/12/2018, 
estimando a receita e fixando a despesa em R$ 86.462.940,20. 
 

 

 
Créditos Adicionais Abertos no Exercício  

 

A LOA estimou a receita e fixou a despesa em R$ 86.462.940,20 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$ 8.646.294,02 conforme artigo 4º , da LOA.  



Controladoria Municipal de Rio Bananal 

Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Central de Controle Interno sobre a PCA – Exercício de 2019 – Consolidado Página 18 

 

De acordo com o relatório contábil Demonstrativo de Créditos Adicionais, os créditos adicionais suplementares gerados pelo Município no exercício 

2019 foram de R$ 17.969.043,49 sendo R$ 12.771.664,32 por anulação de dotação, perfazendo um total de R$ 5.197.379,17 de créditos adicionais 

efetivos. 

Todos os Decretos Municipais autorizativos das suplementações estão publicados no site da Prefeitura no seguinte endereço: 

https://riobananal.es.gov.br/decretos-2019 

  

 

Despesa Total Fixada  

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que houve alteração na dotação inicial conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de créditos adicionais é de R$ 8.646.294,02 e a efetiva abertura foi de R$ 5.197.379,17 

constata-se o cumprimento à autorização estipulada. 

 

Tabela 12 - Despesa Total Fixada Em R$ 1,00 

(=) Dotação Inicial (BALORC)                         86.462.940,20  

(+) Créditos Adicionais Suplementares (DEMCAD)                         17.969.043,49  

(+) Créditos Adicionais Especiais (DEMCAD)                                             -    

(+) Créditos Adicionais Extraordinários (DEMCAD)                                             -    

(-) Anulações de Dotações (DEMCAD)                         12.771.664,32  

(=) Dotação Atualizada Apurada (a)                         91.660.319,37  

(=) Dotação Atualizada BALORC (b)                         86.462.940,20  

(=) Divergência (c) = ( a - b ) 5.197.379,17  

Fonte: DEMCAD e BALORC - enviados pela Contabilidade em 21/07/2020 
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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 13 - Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00 

Rubrica  Meta   Execução  

Receita Primária (BALORC)                    84.356.940,20                     98.249.776,00  

Outros                                       -                                           -    

Receita Primária Apurada                    84.356.940,20                     98.249.776,00  

   

   Rubrica  Meta   Execução  

Receita Primária (Apurada)                    84.356.940,20                     98.249.776,00  

Despesa Primária                    74.860.224,05                     68.591.748,11  

Resultado Primário                      9.496.716,15                     29.658.027,89  

Variação Nominal (%)                                  12,69                                   43,24  

Fonte: BALORC - entregue pela Contabilidade em 21/07/2020 

  
Da análise da tabela acima, verifica-se que o município de Rio Bananal atingiu, no exercício de 2019, a meta de receita primária e de resultado 

primário, realizando um superávit orçamentário e financeiro. 

 

Receita Orçamentária por Categoria Econômica (Consolidado) 

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue: 
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Tabela 14 - Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado) Em R$ 1,00 

Categoria da Receita  Previsão Atualizada   Receitas Realizadas  

Receita Corrente (BALORC)                    84.356.940,20                     98.249.776,00  

Outros                                        -                                           -    

Receita Corrente Apurada                    84.356.940,20                     98.249.776,00  

 
    

 
    

Categoria da Receita  Previsão Atualizada   Receitas Realizadas  

Receita Corrente (Apurada)                    84.356.940,20                     98.249.776,00  

Receita de Capital                      2.106.000,00                       1.436.400,00  

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                        -                                           -    

Operações de Crédito / Refinanciamento                                        -                                           -    

Subtotal                     86.462.940,20                     99.686.176,00  

Superávit Financeiro                      5.197.379,17                                         -    

Total                    91.660.319,37                     99.686.176,00  

Fonte: BALORC - entregue pela Contabilidade em 21/07/2020 

 

 

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Consolidado)  

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

Tabela 15 - Despesa Orçamentária por categoria econômica (consolidado) Em R$ 1,00 

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

Despesas Correntes                   71.118.205,40                    74.860.224,05                    68.591.748,11                    67.396.437,05                    66.765.281,78  

Despesas de Capital                     4.856.984,00                      6.312.344,52                      4.500.092,30                      3.720.280,75                      3.599.290,21  

Reserva de Contingência                   10.487.750,80                    10.487.750,80                                       -                                         -                                         -    

Amortização da Dívida/Refinanciamento                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -    

Total                   86.462.940,20                    91.660.319,37                    73.091.840,41                    71.116.717,80                    70.364.571,99  

Reserva do RPPS                   10.487.750,80                    10.487.750,80                                       -                                         -                                         -    

Fonte: BALORC - entregue pela Contabilidade em 21/07/2020 
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Resultado da Execução Orçamentária (Consolidado)  

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de R$ 26.594.335,59 conforme demonstrado a seguir: 

 

Tabela 16 - Resultado da execução orçamentária (consolidado) Em R$ 1,00 

Receita total realizada                         99.686.176,00  

Despesa total executada (empenhada)                         73.091.840,41  

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit)                         26.594.335,59  

Fonte: BALORC e BALFIN - entregues pela Contabilidade em 21/07/2020 

 

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 extra orçamentários, 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: 

 

Tabela 17 - Balanço Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00 

(=) Saldo em Espécie do Exercício Anterior                       101.111.571,34  

(+) Receitas Orçamentárias                         99.686.176,00  

(+) Transferências Financeiras Recebidas                         16.593.984,68  

(+) Recebimentos Extra orçamentários                         10.278.085,20  

(--) Despesas Orçamentárias                         73.091.840,41  

(--) Transferências Financeiras Concedidas                         16.693.984,68  

(--) Pagamentos Extra orçamentários                         15.532.845,97  

(=) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 122.351.146,16  

Fonte: BALFIN - entregue pela Contabilidade em 21/07/2020 
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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$ 7.420..008,23. Dessa 
forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do município. 

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

Tabela 18 - Síntese da DVP (consolidado) Em R$ 1,00 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)                       242.981.524,82  

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)                       235.561.516,59  

Resultado Patrimonial do Período 7.420.008,23  

Fonte: DEMVAP e BALPAT - entregues pela Contabilidade em 21/07/2020 

 

 

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 19 - Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)   Em R$ 1,00 

Especificação  Atual   Anterior  

(+) Ativo Circulante                  126.504.014,53                   103.448.365,56  

(+) Ativo Não Circulante                    56.932.593,53                     53.247.084,99  

(-) Passivo Circulante                      1.081.543,75                       2.851.190,57  

(-) Passivo Não Circulante                  140.654.067,25                   119.581.651,55  

(=) Patrimônio Líquido                    41.700.997,06                     34.262.608,43  

Fonte: BALPAT e BALVER - entregues pela Contabilidade em 21/07/2020 
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Nota: os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado no Balanço de 2019 critérios de reavaliação a valor 
justo ou valor de mercado. 
 
 
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 20 - Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)     Em R$ 1,00 

Restos a Pagar  Processados   Não Processados   Total Geral  

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

Inscrições                    73.796.643,02                       1.975.122,61                     75.771.765,63  

Encampações                      3.549.715,87                                         -                         3.549.715,87  

Pagamentos                    75.437.009,59                       1.485.635,43                     76.922.645,02  

Cancelamentos                      3.588.699,67                          501.642,20                       4.090.341,87  

Outras Baixas                                        -                                           -                                           -    

Saldo Final do Exercício Atual                         921.120,27                       2.082.202,34                       3.003.322,61  

Fonte: BALOC (Anexos I e II), DEMDFL e BALFIN - entregues pela Contabilidade em 21/07/2020 
  

Nota: O valor de R$ 78.441,10 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: 

Tabela 21 - Passivo Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00 

Balanço Patrimonial                           3.081.764,01  

Demonstrativo da Dívida Flutuante                           3.003.322,61  

Divergência 78.441,40  

Fonte: DEMDFL e BALPAT- entregues pela Contabilidade em 21/07/2020 
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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 2019 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 22 - Inscrições de Restos a Pagar (consolidado)     Em R$ 1,00 

Demonstrativo  Processados   Não Processados   Total  

Demonstrativo dos Restos a Pagar                              752.145,81                             1.975.122,61                           2.727.268,42  

Balanço Financeiro                              752.145,81                             1.975.122,61                           2.727.268,42  

Divergência                                             -                                                -                                               -    

Fonte: DEMDFL, BALORC e BALFIN - entregues pela Contabilidade em 21/07/2020 
   

 

1.6 - Da Gestão Fiscal 

 

Despesa com Pessoal  

A LRF, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a 

limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação, conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional: “A despesa 

total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens 

exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais”. 
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O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da 

Secretaria do Tesouro Nacional: “É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não 

cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais”. 

 
Despesas com Pessoal – Poder Executivo 

Conforme se observa na tabela abaixo, foram cumpridos os limites legal e prudencial. 

 

Tabela 23 - Limite de Despesa com Pessoal - Poder Executivo   

Receita corrente líquida – RCL. R$ 91.215.561,57 

Despesas totais com pessoal – Poder Executivo. R$ 39.552.918,92 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a). 43,36% 

Limite Legal 54 % da RCL (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF).           R$ 49.256.403,25 

Limite Prudencial 51,30 % da RCL (§ único, art. 22 da LRF).  R$ 46.793.583,09 

Fonte: RGF - ANEXO 1 - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

 

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 43,36% em relação à Receita Corrente Líquida, cumprindo assim os limites legal e prudencial. 

 

Tabela 24 - Limite de Despesa com Pessoal - Consolidado   

Receita corrente líquida – RCL. R$ 91.215.561,57 

Despesas totais com pessoal – Consolidado R$ 41.646.627,61 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a) 45,66% 

Limite Legal 60 % da RCL (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF).           R$ 54.729.336,94 

Limite Prudencial 57 % da RCL (§ único, art. 22 da LRF). R$ 51.992.870,09 

Fonte: RGF - ANEXO 1 - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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Despesa com Educação  

Por determinação da Constituição da República, 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, e devem destinar, ainda, 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. 

 
 

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento Ensino  

Avaliou-se, pelos demonstrativos contábeis do exercício, que o Município aplicou 29,01%, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 
evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 
 

Tabela 25 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento Ensino   

Receitas Provenientes de Impostos R$ 3.470.463,17 

Receitas Provenientes de Transferências R$ 44.053.713,68 

Base de Cálculo para Aplicação na Manut. e Desenv. do Ensino R$ 47.524.176,85 

Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino R$ 13.788.992,18 

% de Aplicação 29,01% 

Fonte: RREO - Anexo VIII - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

 
Destinação de Recursos do FUNDEB Professor Magistério  

A tabela abaixo demonstra que o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados ao pagamento dos profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício. 
 

Tabela 26 - Destinação de Recursos FUNDEB a Profissionais do Magistério   

Receitas Líquidas Provenientes do FUNDEB R$ 14.744.102,68 

Valor Destinado ao Pagto de Profissionais do Magistério R$ 10.909.200,84 

% de Aplicação 73,99% 

Fonte: RREO - Anexo VIII - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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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 29,23%, em ações e serviços públicos de saúde, conforme 

evidenciado resumidamente na tabela abaixo. Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à saúde. 

 

Tabela 27 - Aplicação Recursos em Ações Serviços Públicos Saúde   

Receitas Provenientes de Impostos R$ 3.470.463,17 

Receitas Provenientes de Transferências R$ 42.601.883,57 

Base de Cálculo para Aplicação em Ações Serviços Públicos Saúde R$ 46.072.346,74 

Valor Aplicado em Ações Serviços Públicos Saúde R$ 13.467.405,89 

% de Aplicação 29,23% 

Fonte: RREO - Anexo XII - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 
 
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 abaixo. Portanto, verifica-se que o limite constitucional foi cumprido. 

 
 

Tabela 28 - Repasse Poder Legislativo   

Receita Liquida Tributária em 2018 R$ 43.914.066,14 

Art. 29-A Inciso I CF/88 7,00% 

Repasse Anual R$ 3.073.984,63 

Repasse Efetivo R$ 3.073.984,68 

Fonte: RREO - Entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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Observação:  
A Contabilidade efetuou até o mês de agosto de 2019 o repasse mensal ao Legislativo no valor de R$ 261.478,40 por considerar a receita com 

Iluminação Pública (R$ 910.802,71) no cálculo do duodécimo. Contudo, após consulta a essa egrégia casa, foi-nos orientado que tal receita não 

deveria constar do cálculo, o que fez com que a Contabilidade refizesse os cálculos, confrontasse os valores e passasse a pagar corretamente. 

 

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;   

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, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite 

previsto de 120% da receita corrente líquida.  
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Tabela 29 - Dívida Consolidada Líquida  Em R$ 1,00  

Dívida Consolidada                629.160,07  

Deduções - 122.116.308,30  

Dívida Consolidada Líquida - 121.487.148,23  

Receita Corrente Líquida - RCL           91.215.561,57  

% da Dívida Consolidada Líquida sobre RCL - 1,33% 

Fonte: RGF - Anexo II - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

 

Operação de Crédito e Concessão De Garantias  

Segundo o inciso III, do artigo 29, da LRF, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, 

emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 

arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

O Senado Federal editou a Resolução nº 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de crédito pelos municípios, inclusive 

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme art. 7°.  

A Constituição da República outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 

externo e interno dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).  

Para os municípios, restou definido que as operações de crédito interno e externo devem limitar-se a: 

 16% da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro; 
 

 11,5% da receita corrente líquida para 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. 
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Tabela 30 - Limites das Operações de Crédito   Em R$ 1,00  

Receita Corrente Líquida – RCL             91.215.561,57  

Montante global das operações de crédito                                 -    

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL                                 -    

Amortização, juros e demais encargos da dívida.                                -    

% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida 
sobre a RCL  

                               -    

Fonte: RGF - Anexo IV - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 

 

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos municípios, o 

máximo de 22% da receita corrente líquida, conforme artigo 9º, da Resolução nº 43/2001. 

Como exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32%  da receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando 

aplicável, o garantidor: 
 

 Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente 

prestadas; 
 

 Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal; 
 

 Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na LRF;  
 

 Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997. 

 

Tabela 31 - Apuração das Garantias Concedidas  Em R$ 1,00  

a) Receita Corrente Líquida – RCL             91.215.561,57  

b) Montante global das garantias concedidas                                -    

c) % do montante global das garantias concedidas sobre a RCL (b*100/a)                                -    

Fonte: RGF - Anexo III - entregue pela Contabilidade em 24/07/2020 
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Com base nas demonstrações contábeis, observa-se que não houve a contratação de operações de crédito nem a concessão de garantias ou contra 

garantia de valores no exercício de 2020. 

 

Renúncia de Receita  

A LRF, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual 

decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

• Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

• Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre 

outros demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado. 

Observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1393 de 12/07/2018, alterada pelas Leis nº 1414/2018 e 1415/2018, e a Lei Orçamentária Anual nº 

1417/2018, aprovadas para o exercício 2020, constata-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita. 

 

 

 

1.7. – Da Gestão Previdenciária 
 
Em 23/03/1990 foi publicada a Lei Municipal nº 0239/1990 que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do Município de Rio Bananal, e 

culminou no enquadramento automático dos servidores, passando de regime Celetista para regime Estatutário. 
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Em 04/11/1999 o então Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal (IPSMRB) foi instituído através da Lei nº 0593/99, e mais 

tarde foi 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 2019. 

 

Tabela 32 - Síntese do Balanço Financeiro Em R$ 1,00 

(A) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte 106.752.944,71 

(B) Saldo Financeiro do Exercício Anterior 87.197.903,27 

(C) Geração de Caixa no Exercício ( A - B ) 19.555.041,44 

      

(D) Receita Arrecadada   28.610.260,70 

(E) Despesa Empenhada   5.047.915,28 

(F) Decorrentes da Execução Orçamentária ( D - E ) 23.562.345,42 

      

(G) Transferências Financeiras Recebidas   0,00 

(H) Transferências Financeiras Concedidas   0,00 

(I) Decorrente de Interferências Financeiras ( G - H ) 0,00 

      

(J) Ingressos   396.613,93 

(L) Desembolsos   4.403.917,91 

(M) Decorrente da Movimentação Extra Orçamentária ( G - H ) -4.007.303,98 

      

Resultado Financeiro do Exercício  ( F + I + M ) 19.555.041,44 

Fonte: BALFIN enviado pelo IPSMRB em 17/03/2020 
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Parcelamentos 
 

Em 2019, ainda existia um saldo remanescente no montante de R$ 97.890,87 referentes ao parcelamento do RPPS, tendo como devedor a Prefeitura 

Municipal de Rio Bananal, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 33 – Demonstrativo do Parcelamento 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 

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 enviado pelo IPSMRB em 27/05/2020 

 

 

Tabela 34 - Conciliação do DELQUIT  x  BALPAT  Em R$ 1,00 

Contribuição 
BALPAT DELQUIT 

Valor Original Juros Pagos Total Valor Original Juros Pagos Total 

Parcelamentos 97.890,87 3.428,14 101.319,01 97.890,87 3.428,14 101.319,01 
Fonte: Demonstrações Contábeis enviadas pela PMRB em 17/03/2020 e pelo IMPSRB em 27/05/2020 

 

 

Gastos Administrativos 
 

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 2019. 
 

Tabela 35 - Gastos Administrativos do IPSMRB Em R$ 1,00 

Remuneração dos Servidores Ativos - Exercício 2018   21.069.470,34 

Remuneração dos Servidores Auxílio Doença - Exercício 2018    489.704,02  

Remuneração dos Servidores Salário Maternidade - Exercício 2018 110.311,58 

Remuneração dos Servidores Proventos de Aposentadorias - Exercício 2018     2.617.399,96 
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Remuneração dos Servidores Proventos de Pensões - Exercício 2018       327.215,55 

Base de Cálculo para Apuração do Limite de Gastos com Despesas Administrativas do IPSMRB 24.614.101,45 

% fixado pela Lei Municipal nº 0803/2006, alterada pela Lei Municipal nº 1118/2011 2% 

Limite de Gastos Administrativos para Exercício 2019        449.282,03  

Despesa Empenhada Exercício 2019        472.176,76 

Saldo de Gastos Administrativos no Exercício          20.105,27 
Fonte: RELGES enviado pelo IPSMRB em 27/05/2020 

 

 

 

Gestão Patrimonial 

Segue abaixo demonstrativo dos ativos do Instituto: 

Tabela 36 - Ativos do IPSMRB Em R$ 1,00 

Aplicações financeiras em Bancos Oficiais (Caixa, Banestes e Banco do Brasil)                    106.752.944,71  

Saldo em conta corrente                                0,00 

Créditos decorrentes de Parcelamentos                            0,00  

Estoques em Almoxarifado                                   258,80  

Bens móveis                             28.593,00  

Total dos Ativos                    106.781.796,51  
Fonte: RELGES enviado pelo IPSMRB em 27/05/2020 

 
 
 
IPSMRB - Plano de Amortização do Déficit Atuarial 

Entende-se como Plano de Amortização, o plano apresentado no Parecer Atuarial para equacionamento do RPPS quando a avaliação indicar déficit 

atuarial. 

O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do 

déficit atuarial e, poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, 
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contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de amortização inicial.  

O plano de amortização indicado pelo Parecer Atuarial poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou em aportes 

periódicos, cujos valores sejam preestabelecidos, e somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em Lei do Ente 

Federativo, devendo a alíquota de contribuição suplementar ou aportes periódicos estar fundamentada na capacidade orçamentária e financeira do 

ente federativo para o cumprimento do plano de amortização. 

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.   

 

Detalhamento do Plano de Amortização do Déficit Atuarial 

A Lei Municipal nº 1.383/2018, que vigorou de 06/03/2018 a 06/05/2019, estabeleceu o plano de amortização para o início de 2019, sendo alterada 

pela Lei Municipal nº 1.425 de 07/05/2019, que estabeleceu novos prazos e percentuais para equacionamento do déficit atuarial.  

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 37 - Plano de Amortização Lei nº 1383/2018   Em % 

Ano Servidores 
Ente 

Normal  
Ente 

Suplementar 
Ente 

Mensal 

2018 11,00 17,80 6,72 24,52 

2019 11,00 17,80 6,77 24,57 

2020 ... ... ... ... 

Fonte: Informações enviadas pelo IPSMRB em 27/05/2020 
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Tabela 38 - Plano Amortização conf. Lei nº 1425/2019   Em % 

Ano Servidores 
Ente 

Normal  
Ente 

Suplementar 
Ente 

Mensal 

2019 11,00 17,80 6,77 24,57 

2020 11,00 17,80 7,50 25,30 

2021 11,00 17,80 8,50 26,30 

2022 11,00 17,80 9,50 27,30 

2023 11,00 17,80 10,50 28,30 

2024 11,00 17,80 11,50 29,30 

2025 11,00 17,80 12,50 30,30 

2026 11,00 17,80 14,84 32,64 

2027 11,00 17,80 14,84 32,64 

2028 11,00 17,80 14,84 32,64 

2029 11,00 17,80 14,84 32,64 

2030 11,00 17,80 14,84 32,64 

2031 11,00 17,80 14,84 32,64 

2032 11,00 17,80 14,84 32,64 

2033 11,00 17,80 14,84 32,64 

2034 11,00 17,80 14,84 32,64 

2035 11,00 17,80 14,84 32,64 

2036 11,00 17,80 14,84 32,64 

2037 11,00 17,80 14,84 32,64 

2038 11,00 17,80 14,84 32,64 

2039 11,00 17,80 14,84 32,64 

2040 11,00 17,80 14,84 32,64 

2041 11,00 17,80 14,84 32,64 

Fonte: Informações enviadas pelo IPSMRB em 27/05/2020 
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2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Primeiramente, cumpre informar que esta Unidade Central de Controle Interno, ainda não se encontra estruturada com servidores técnicos de 

carreira, uma vez que ainda não foi realizado concurso público. Além disso, não há colaboradores para realizar e cumprir todas as ações e 

responsabilidades despendidas ao órgão de Controle Interno. 

Atualmente a Controladoria do Município de Rio Bananal, conta com dois servidores: 

 01 Controladora Municipal com formação em Administração, Técnico Contábil (atualmente é estudante de Direito); 

 01 Ouvidora Municipal com formação em Direito. 
 

Recentemente, a Controladoria passou por uma alteração em sua estrutura organizacional através da Lei Complementar nº 042/2019. A mudança foi 

necessária, pois como informado anteriormente neste mesmo documento, a Administração instaurou o Processo Administrativo nº 2264/2019 

visando à realização de concurso público, cuja conclusão e convocação dos candidatos aprovados estão previstas para acontecer ainda no exercício 

de 2020. O objetivo é completar o quadro de auditores da Controladoria com as seguintes vagas: 

 01 Auditor Público Interno com formação em Administração; 

 01 Auditor Público Interno com formação em Ciências Contábeis; 

 01 Auditor Público Interno com formação em Direito. 

 

Contudo, em função da pandemia estabelecida pelo vírus Covid-19, bem como todas as medidas cautelares previstas/realizadas para a não 

propagação do vírus, não é possível informar se o concurso será realizado dentro do prazo estabelecido. 

Assim, é plausível esclarecer que examinamos apenas os pontos de controle indicados no relatório, referente à Prestação de Contas Anual 

Consolidada do exercício 2019, que tem como ordenador de despesas o Chefe do Poder Executivo, senhor Felismino Ardizzon. 

Considerando o escopo dos pontos analisados, os quais foram delimitados no item “1.1” deste documento, informamos que não constatamos 

irregularidades, por isso não houve necessidade de apresentar proposições ao gestor responsável para realização de correções. Entretanto, 

reforçaremos as medidas para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno. 

Importante salientar que as duas auditorias realizadas no exercício de 2019, não possuem especificidades para dar suporte a análise dos pontos de 

controle selecionados, pois versaram sobre outros assuntos. 
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Insta informar que, os documentos submetidos à avaliação da Controladoria Municipal para emissão de perecer da prestação de contas anual do 

exercício 2019 foram encaminhados pelos Órgãos da Prefeitura de Rio Bananal a esta Controladoria a partir de 21/07/2020, sendo o ultimo 

documento recebido em 29/07/2020.  

Assim, considerando os pontos de controles avaliados e os documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal (Consolidada), em 

nossa opinião, as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas do exercício 2019, encontram-se REGULAR COM 

RESSALVAS. 

Informamos que os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Controladoria Municipal da Prefeitura de Rio Bananal. 

Rio Bananal – ES, 07 de agosto de 2020. 

 

Mauricéia Dalbem 

Controladora Municipal 
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