
, Presidente.

, Relators.

eiro.

lheiro.

el heiro.

Estado de Goias
TRMUNAL, DE CONTAS pos MUNICIPIOS

Auditoria de Nude%dlo

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA RA N° r0 0 0 6 5 / 0 2
Aprova o Manual de Avaliactio des Contas
Mensais de Gestao alusivas ao Poder Executivo.

0 TRIBUAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de suas
atribuicAes constitucionais, legais e regimentals,

Considerando a necessidade de manualizacão da correta verificacao das contas
mensais de gestao alusivas ao Poder Executivo;

Considerando que a Primeira Auditoria de Avaliagrao des Contas Mensais de Gestao,
por meio dos presentee autos (processo n° 04023/09), apresenta Proposta de Manual para tal
mister,

Considerando que o Quadro de Implicagaes constante da proposta de manual
apresentada foi aprovado pelo Grupo Tácnico desta Casa;

Considerando, por fim, que no entendimento desta RELATORIA a Proposta
apresentada atende as necessidades desta Casa,

RESOLVE

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu
Colegiado, APROVAR o Manual de Avaliagao das Contas Mensais de Gestao alusivas ao
Poder Executivo, que passa a integrar o presente ato resolutivo.

Esta Resolugao antra em vigor na data de sus aprovagao, revogadas as disposicaes em
contririo.

A Superintendência de Secretaria para os fins.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ern Goiania, aos 15 OUT 2009

Fui presente:•curador Gera! de Contas

Rua 68 n° 727, Centro. Font: 3216.6000. Fax: 3223.9011 CEP: 74.055-100 - Goiania-Go
www.ton.go.gov.br
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Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias foi criado pela Lei

8.338, de 18 de novembro de 1977, no govemo de Irapuan Costa Junior, recebendo a epoca

a denominacao de Conselho de Contas dos Municipios do Estado de Goias, corn a

atribuic10 principal de auxiliar as Camaro Municipais locals no controle externo da

fiscalizacao municipal (Art. 31, 1° C.F). A sessao de instalacao do Orgao ocorreu em 18

maio de 1978. Os Conselheiros Osmar Xerxis Cabral e Tdrcio Caldas, primeiro Presidente

e Vice-Presidente da Casa, eleitos em sessao especial nesta mesma data, exerceram seus

mandatos durante o periodo de 18 de maio a 31 de dezembro de 1978.

Em agosto de 1978, o Conselho de Contas dos Municipios aprovou a Resolucao

n° 78, que criou as primeiras Inspetorias, em ninnero de 18, destinadas a realizar a

fiscalizacao direta dos atos de natureza financeira e orcamentaria da administracao

municipal.

Posteriormente, em 15 de outubro de 1980, a Resolucao Normativa n° 14/80

criou as Camaras no ambito do Conselho de Contas dos Municipios e a Resolucao

Normativa n° 13/82, de 6 de outubro de 1982, instituiu a Comenda do Merit° Municipal.

Em Janeiro de 1983 o Conselho Pleno aprovou a Resolucao Normativa n° 002/83, que

dispae sobre "as Auditorias Financeiras e Orcamentaria e de Verificacao de Obras

Com o advento da Constituicao Estadual, de 5 de outubro de 1989, o Conselho

de Contas dos Municipios do Estado de Goias passou a denominar-se TCM, integrando a

estrutura organizacional do Estado e exercendo notadamente a fiscalizacao Financeira,

Orcamentäria, Patrimonial e Operacional dos Municipios, corn jurisdicao no Estado de

Goias, bem como junto as demais Entidades da Administracao Direta, Indireta e

Fundacional.
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0 TCM, sentindo a necessidade de reestruturar os seus servicos auxiliares,

objetivando melhor racionalizacAo dos trabalhos, aprovou em dezembro de 2007, a RN N°

07, que alterou as disposicOes constantes do seu Regimento Interne. Nas mudancas

acrescentou-se o paragrafo Attic° ao Art. 1° do RI, modificou os Arts. 50, 51 e 93, extinguiu

Secdes, transferiu competéncias, criou a Seca° de ExpedicAo e Arquivo e incluiu uma letra

no inc. II do Art. 7°, que trata da competéncia da Superintendéncia de Secretaria.

(wwvv.tcm. go. gov.betcm/estrutura.j  sf?pagina=sobreTCMComrosicao .1 sf).

Como pode se observar o comportamento contemporaneo da Administracão

Ptiblica provocou as instituicOes governamentais inclusive as que, a priori, designavam

aches constitucionais merarnente fiscalizatOrias, e atribui a todas urn formato de atuacAo

que desafia urn modelo de efetividade, o que abarca uma visAo nAo so fiscalizadora e

punitiva, mais tambem pedagOgica e orientadora.

Esta sistematica estabelece uma interligacão entre a AdministracAo Direita e

Indireta e o Controle Intemo no "autocontrole", o Poder Legislativo, os Tribunais de

Contas, 0 Ministerio PAblico, o Poder Judiciario, sem se esquecer do controle social que

contribui substancialmente para o desiderato. Sem esquecer que o cidadAo e o beneficiario

direto das atividades estatais.

Esse entendimento é bem elucidado nas palavras contidas na publicacAo do

Prof. Phillip Gil Franca, Coordenador de Curso e Prof. de Direito Administrativo da

Faculdade de Direito da Universidade Tuiuti/PR, Mestre em Direito do Estado pela

PUC/RS, Especialista em Direito Administrativo pelo Institute de Direito Romeu F.

Bacellar e Membro do Institute dos Advogados do Parana - Advogado e

Consultor. (http ://www.marinoni. adv. br/principal/pub/anexos/20070619020730IAP  35.doc)

Diante de todo o reportado este manual visa contribuir para a consulta dos

tdcnicos da AFOCOP de Analise de Contas Mensais de GestAo, e servir de subsidio para a

elaboracAo dos relatOrios de analises das contas mensais de gesta°, a partir de 2008, bem

como aos demais interessados em entender a nova sistematica de atuacAo do TCM no que

conceme a matdria em epigrafe.

5



000 65	 /09
SUMARIO

DA AUTUACAO DO BALANCETE DE DEZEMBRO E DO PRAZO LEGAL 	 11

DO ENVIO DAS PRESTAOES DE CONTAS AO PODER LEGISLATIVO 	 12

DO ORCAMENTO E DOS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES,

ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS 	 13

DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 	 17

4.1. COMPATIBILIDADE FiSICO X SISTEMA DAS RECEITAS CORRENTES 	 18

4.2. DA EFETIVA ARRECADAC AO DAS RECEITAS PROPRIAS 	 19

4.3. DAS RECEITAS DE CAPITAL: ALIENACAO DE BENS 	 19

DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS - COMPATIBILIDADE FISICO X

SISTEMA 	 20

DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 	 22

6.1. DA REMUNERACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 	 23

6.2. DAS DESPESAS TOTAL COM PESSOAL 	 24

6.3. DOS GASTOS COM 25% NA EDUCACAO 	 26

6.4. DOS 60% NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO 	 28

6.5. DAS DESPESAS DA SAUDE 	 29

6.6. OBRIGAOES PATRONAIS 	 30

6.7. DAS DESPESAS RELEVANTES 	 31

6.8. DAS DESPESAS DE CAPITAL 	 32

DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 	 33

7.1. REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS 	 33

7.2. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS 	 34

7.3. DOS DEPOSITOS, CONSIGNACCIES E DEMAIS RETENOES 	 35

7.4. DA TRANSFERENCIA A CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO 	 36

7.5. DAS TRANSFERENCIAS AO FUNDEB 	 38

7.6. DAS TRANSFERENCIAS AO FMS 	 38

7.7. TRANSFERENCIA FUNDO AMPARO CRIANCA ADOLESCENTE 	 39

7.8. DA DESPESA A PAGAR 	 40

DA MANIFESTACAO DO CONTROLE INTERNO 	 41

6



A 0 0 6 5 / 0 9
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PAPEL	 42

DAS ADMISSOES JULGADAS ILEGAIS 	 42

DAS APOSENTADORIAS E PENSOES JULGADAS ILEGAIS 	 43

DOS CONTRATOS JULGADOS ILEGAIS 	 43

DAS SUBVENCOES, AUXILIOS, ADIANTAMENTOS E CONCESSOES 	 45

DO RELATORIO DO TRANSPORTE ESCOLAR	 45

DAS INSPECOES REALIZADAS NO MUNICIPIO 	 46

DO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DE OUTRA AFOCOP 	 47

17. DA. EXISTENCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES 	 47

18 . MODELO DE RELATORIO 	 49

7



1100 65 /09

1. DA AUTUAC;t0 DO BALANCETE DE DEZEMBRO E DO PRAZO LEGAL

0 DIREITO: A Constituicao do Estado de Goias, em seu art. 77, X, corn nova redacio

dada pela Emenda Constitucional 36, de 22 de junho de 2004, dispae que as Contas

Mensais de Gestio (balancetes) deverao ser apresentadas, pelos Gestores do Poder

Executivo, ao Tribunal de Contas dos Municipios, ate quarenta e cinco dias al:6s o

encerramento do mes de referéncia. (grifamos). A contagem do prazo retro inicia-se no

primeiro dia subseqiiente ao encerramento do més de referência (independente de ser ou

não dia Atil), e termina no quadragesimo quinto dia ulterior. No caso do Ultimo dia recair

em dia não util (sabado, domingo ou feriados), prorroga-se o prazo para o primeiro dia

subsequente.

0 envio da Conta Mensal de GestAo (balancete) do més de dezembro (2007 em

diante), sera remetido por meio magnetico (via internet), e devera ser protocolado em meio

"fisico" (em papel) junto ao Setor de Protocolo desta Corte, para o julgamento anual dos

respectivos gestores, obedecido ao prazo supra.

O envio do balancete somente sera possivel mediante a utilizacAo de chave

eletrOnica, criada pelo Tribunal e senha de livre escolha ap6s cadastramento prdvio e

obrigatOrio, que se (lard nos moldes do art. 1°, § 6°, da ResolucAo Normativa n° 011/2006.

0 Tribunal de Contas dos Municipios podera, com esteio no art. 1°, § 4°, da

Resolucao Normativa n° 11/2006, realizar mensalmente sorteio para a definicao dos

Municipios e respectivos gestores, que estarao sujeitos a apresentacao de qualquer

balancete fisico, sob a guarda do Controle Intern°.

A ANALISE: Para a afericao do cumprimento das determinacOes retro, o analista

perseguiri os seguintes passos:

- Acessar =>	 Programa Monitor;

— Acessar =>	 Tramitacio;

— Acessar =>	 Consulta;

— Acessar	 Balancete / Orcam. / Balanco.

8
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No quadro "Emissao do Rel. De Balancetes", indicar o nome do Municipio, o

ano da pesquisa e a escolher Tipo do (5rgao (Prefeitura). 0 sistema proporcionara

Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico do exercicio fmanceiro

no tocante a autuacao, entre outros dados.

2. DO ENVIO DAS PRESTACOES DE CONTAS AO PODER LEGISLATIVO

0 DIREITO: A Constituicao do Estado de Goias, em seu art. 77, XV, corn redacao dada

pela Emenda Constitucional n° 9, de 14 de dezembro de 1994, determina aos Gestores do

Poder Executivo que encaminhem cOpia das Contas Mensais de Gestao (da mesma forma

que é enviada ao TCM) ao Poder Legislativo Municipal, no mesmo prazo dado ao

encaminhamento das contas ao Tribunal de Contas dos Municipios, ou seja, 45 dias do

encerramento do mes de referencia. (grifamos).

0 Poder Legislativo Municipal tern acesso ao portal TCM na internet, que

demonstra os gastos corn saiwle, gastos corn pessoal, gastos corn educacao, duodecimo,

relacao de empenhos, receita total, receita corrente liquida, controle de suplementacao e

balancete financeiro, e na eventual necessidade de apreciacao de algum document° que

esteja sob a guarda do Controle Intern basta, os Edis manifestarem-se formalmente ao

Controle Intern, que estara obrigado a atender toda e qualquer informacao pertinente.

A ANALISE: Para a afericao do encaminhamento a Camara Municipal, de cOpia das

Contas Mensais de Gestao (documentos que instruem o balancete fisico) relativos aos

meses de janeiro a dezembro, o Analista deverd manusear o balancete do mes de

Dezembro, pois nele constarao as declaracOes do representante do Poder Legislativo quanto

ao recebimento dos documentos.

3. DO ORCAMENTO E DOS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES,

ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS

9
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0 DIREITO: A ConstituicAo Federal dispOe em seu art. 165, II, que leis de iniciativa do

executivo estabelecerlo os orcamentos anuais, que nAo poderão conter nenhuma materia

estranha a previslo de receita e a fixacão de despesa, näo se incluindo na proibiclo a

autorizacão para a abertura de creditos suplementares e contratacto para operacks

de credito mesmo que por antecipacAo de receita. (grifamos).

A Constituicão Estadual, em seu art. 77, VIII, "a", dispOe que compete

privativamente ao Prefeito Municipal, enviar a Camara Municipal, projeto de lei dispondo

sobre o Orcamento Anual. Todavia ressalta-se que as analises inerentes aos orcamentos slo

de competencia da Auditoria de Amilise de Contas de Governo, cabendo a Auditoria de

Contas Mensais de Gestão, acompanhar e se pronunciar tAo somente acerca da legalidade

das despesas.

A Lei Federal n° 4.320/64, dispOe em seu art. 59, que o empenho de despesa

nao poderd exceder o limite dos creditos concedidos, motivo que leva esta Auditoria a

analisar a conformidade das despesas e a sua adequaclo frente as leis orcamentarias,

utilizando-se dos dados contidos no sistema (SICOM) inerentes ao "orcamento".

A afericão do suporte orcamentario abrangera: o envio da lei orcamentaria que

estimou as receitas e fixou as despesas para o exercicio respectivo juntamente com o ato

resolutivo deste Tribunal que o registrou; o percentual autorizado pela lei orcamentkia para

a abertura de creditos adicionais; o valor suplementado no mes; o valor anual acumulado; o

saldo para novas suplementacOes e a existencia de novas leis autorizativas para a realizacao

para a abertura de Creditos Adicionais (Suplementares / Especiais / Extraordinfirios).

A andlise das suplementacOes efetivadas no exercicio sego confrontadas com

os documentos fisicos apresentados no mes de dezembro, e necessariamente serAo

compostos dos documentos exigidos no art. 1°, V, da ResolucAo Normativa n o 11/2006.

A ANALISE: Para a afericão do cumprimento das determinacties retro, o analista

perseguird os seguintes passos:

01) — Acessar => todos os passos contidos da ROTINA I.

10
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No quadro "Emissao do Rel. De Balancetes", indicar o nome do Municipio, o

ano da pesquisa e a escolher Tipo do ()riga() (Prefeitura). Q sistema proporcionara

Visualizar ou Imprimir o documento, que conterd todo o histOrico do exercicio fmanceiro

no tocante a autuacao do orcamento, entre outros dados.

Obtido o niunero do processo o analista prosseguira a andlise:

— Acessar

— Acessar

04) — Acessar

=> Programa Monitor;

=> Tramitaclio;

=> Consulta de Processo   

ROTINA II  

Com a posse do niimero do processo concernente ao Orcamento Programa, o

analista alimentary o sistema, obtendo as informac6es basicas do mesmo. Se o processo ji

tiver sofrido julgamento constard das infonnacOes o niunero do Ato que o julgou e tambem

a sua posicao de tramitacao nesta Corte. 0 analista devera manusear o processo e aferir a

veracidade dos dados apresentados no meio fisico coin os contidos no sistema "SICOM",

que sera° obtidos da seguinte forma:

05 — Acessar

06 — Acessar

07 — Acessar

08 — Acessar

09 — Acessar

=> Programa Monitor;

=> Programa SICOM;

=> Balancete;

=> Despesa;

=> Controle de Suplementacao;   

ROTINA III  

Neste quadro constard todas as informacdes basicas do Orcamento Programa do

referido exercicio, compreendendo: o valor para a abertura de creditos adicionais

suplementares autorizados na Lei Orcamentkia; o valor suplementado no més e o valor

acumulado; o saldo para novas suplementacOes; a existéncia de novas leis autorizativas

para a realizacao para a abertura de Crëditos Adicionais (Suplementares / Especiais /

Extraordinarios). Os referidos dados deverao ser comparados e informados no RelatOrio de

analise.

11
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0 analista, ao verificar a oconincia de suplementacOes maiores do que aquele

valor autorizado na LOA, devera verificar se existem outras leis autorizativas editadas ao

longo do exercicio financeiro. Tits situates, entAo, deverAo ser avaliadas pelo analista:

Primeira: existindo c6pia da lei(s) no balancete em papel que suporta as suplementacOes

decretadas e observado que no quadro de suplementacao do SICOM nao esta devidamente

mencionada ( o mimero da lei e o valor autorizado), neste caso solicitar o preenchimento

correto do quadro de suplementacAo;

Segunda: se nAo existe c6pia da lei(s) no balancete em papel, mas o niunero e o valor da

lei(s) estao devidamente mencionados no quadro de suplementacAo, neste caso exigir a

entrega de cOpia das leis mencionadas;

Terceira: nao existe divergencia entre os documentos apresentados em papel e o quadro de

suplementacão, mas constatou-se que houve saldo negativo nas suplementacaes decretadas,

isto é, apurou-se que nAo existe lei anterior as suplementacOes que as cubra.

4. DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS

0 Manual de Procedimentos das Receitas Pablicas, elaborado pela Secretaria

do Tesouro Nacional, conceitua "Receita Pablica" como sendo:

todos os ingressos de urger nao devolutivo auferidas pelo poder pUblico, em qualquer esfera
govemamental, para alocaclo e cobertura das despesas ptiblicas. Dessa forma, todo o ingresso
orcamenthrio constitui uma receita publics, pois tern como finalidade atender as despesas pdblicas
(http://www.tesouro.fazenda.gov.belegislacao/download/contabilidade/ManualRec
eita.pcnpig. 14.

De acordo corn as regras da contabilidade estatuidas no art. 11, da Lei Federal

n° 4.320/67, as receitas se classificam em duas categorias econOmica "Receitas Correntes e

Receitas de Capital".

São Receitas Correntes, de acordo corn o art. 11, § 1° da Lei Federal 4.320/67:

as receitas tributhrias, de contribuicaes, patrimonial, agropecuiria, industrial, de servicos e
outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito ptiblico ou privado, quando destinadas a atender despesas classificaveis em
Despesas Correntes.

Sao Receitas de Capital, de acordo corn o art. 11, § 2° da Lei Federal 4.320/67:

as provenientes da realizacao de recursos financeiros oriundos de constituiclo de dividas;
da conversao, em especie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de

12
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direito pfiblico ou privado, destinados a atender despesas classificiveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superivit do Orcamento Corrente.

0 art. 156, da ConstituicAo Federal, dispOe sobre a competencia tributiria dos

Municipios e o seu art. 157 e seguintes disciplinam sobre a reparticAo das receitas

tributhrias aos mesmos, dispositivos que compOem a base legal das receitas correntes

Municipais.

A responsabilidade na arrecadacAo das Receitas Correntes serve de parametro

para as afericOes, entre outros, dos preceitos contidos no art. 11 e 14 da Lei Complementar

no 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, atinentes a gestAo fiscal responsivel.

Somadas as Receitas de Capital, provenientes das Operacties de Credito, Alienates de

Bens, InversOes Financeiras e Transferencias de Capital e outras Receitas de Capital,

completam o arcabouco da composicAo das receitas Municipais.

4.1. DA COMPATIBILIDADE DAS RECEITAS CORRENTES — FISICO

SISTEMA

0 DIREITO: A anälise das "Receitas Correntes" do Municipio abarcari a afericAo das

receitas de natureza tributária compreendidos os Impostos, as Taxas e as ContribuicOes de

Melhoria; a contribuicAo para o custeio da Iluminacão Pfiblica; as Transferencias Correntes

compreendidas pela reparticAo de recursos transferidos pela UniAo e Estado e outras

recebidas de OrgAos de direito ptiblico ou privado destinadas a atender despesas de natureza

corrente e as receitas provenientes de convenios.

De acordo corn as determinacOes contidas no art. 1°, § 8°, I, III, IV, da

Resolucao Normativa n° 11/2006, o balancete fisico deverd ser instruido com: o

comparativo da receita prevista com a arrecadada, quadro de rendas locais, avisos de

creditos bancarios, balancete financeiro, extrato de todas as contas bancirias e o termo de

conferencia de caixa.

A ANALISE: Para a persecucAo dos trabalhos o analista deverd proceder da seguinte

forma:

13



A00 65 109

- Acessar =>

— Acessar =>

— Acessar =>

— Acessar =>

Programa Monitor;

SICOM;

Receita;

Comparativo das Receitas;   

ROTINA  

No quadro "RelatOrio Geral de Receita" indicar o nome do Municipio, o ma, o

ano da pesquisa e escolher o Orgao (Prefeitura / Poder Executivo). 0 quadro se compae

de urn comparativo nos moldes do Anexo 10 da Lei Federal n° 4.320/67 (Comparativo da

Receita Prevista com a Arrecadada), dados estes que possibilitarao ao analista o confronto

com o Anexo 10 constante do bojo do balancete fisico, cujos dados concementes aos

tributos, taxas, contribuicOes de melhoria e convénios, serao informados no RelatOrio do

analista.

4.2. — DA EFETIVA ARRECADACA.0 DAS RECEITAS PROPRIAS:

0 DIREITO: 0 art. 11, caput, da Lei Complementar n° 101/2000 estabelece que

"constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestao fiscal a instituicao, previsao

e efetiva arrecadacAo de todos os tributos da competincia constitucional do ente da

Federavlo". (grifamos)

A ANALISE: Para verificar o atendimento ao estabelecido no caput do art. 11 da Lei

Complementar n° 101/2000, o analista devera avaliar o quadro gerado pelo sistema que

compara os valores das previsOes das receitas orcamentarias do IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas

e Contribuicao de Melhoria corn os valores efetivamente arrecadados no exercicio, para

verificar se a arrecadacao se portou dentro de uma margem razoavel, levando em

consideracao que a previsao da receita é estimada.

4.3. DAS RECEITAS DE CAPITAL: ALIENACÃO DE BENS

a) 0 DIREITO: A analise das "Receitas de Capital" do Municipio abarcard a afericao dos

recursos provenientes de dividas (assuncao ou alteracao patrimonial), ou seja, provenientes

de emprestimos vinculados a obras ou servicos pfiblicos (investimentos); da conversao em
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especie de bens e direitos (inversào financeira) e de transferencias de outros organ de

direito palico ou privado oriundos de destinados a dotaciies para investimentos ou

inversdes financeira (transferencia de capital).

b) A ANALISE: De acordo corn as detenninacOes contidas no art. 1°, § 8°, VII, da

Resoluclo Normativa n° 11/2006, o balancete fisico deveri ser instruido com: documentos

atos e leis que autorizaram as alienacöes de bens imOveis e emprestimos, documentos que

proporcionara ao analista condicOes para aferir a existencia de receitas de capital.

0 analista tambem deveri aferir, no quack() adquirido na ROTINA - III e no

Anexo 10 (Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada) do balancete fisico, a

correta contabilizacAo das receitas de capital, quais sejam, emprestimos vinculados a obras,

investimentos, inversOes financeiras (alienacão de bens) e outras transferencias voluntdrias,

devendo informar no seu RelatOrio qualquer irregularidade constatada.

0 analista devera examinar se o valor contabilizado na receita como alienacOes

de bens (mOveis e imOveis), ocorridas no exercicio, foi aplicado exclusivamente em

despesas de capital, nos termos exigidos em mormas de direito financeiro, especialmente a

Lei Federal n° 4320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS: COMPATIBILIDADE FISICO X

SISTEMA

0 DIREITO: As receitas extra-orcamentarias sAo compostas pelas contas de creditos do

ativo financeiro que nap pertencem a execuclo orcamentaria anual. As retencOes,

consignacOes, depOsitos e demais creditos transitOrios comp:Sem as chamadas receitas

extra-orcamentarias. Como exemplo podemos citar as retencOes previdenciarias dos

servidores e prestadores de servicos, as retencOes sindicais, consignacOes em folha de

pagamento, motivada por emprestimo pessoal de servidores autorizada por lei etc.

A ANALISE: Para a afericao das receitas extra-orcamentArias o analista deverd:

01) - Acessar => Programa Monitor;

ROTINA - IV
15
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— Acessar => SICOM;

— Acessar => Balancete Financeiro;

04) — Acessar => Detalhado;

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o mes, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgao (Prefeitura). 0 sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico das

receitas extra-orcamentkias, entre outros dados.

Neste quadro constard todas as informacOes bisicas do Balancete Financeiro do

periodo selecionado, incluindo os lancamentos relativos a todas as receitas de natureza

extra-orcamentãrias, cujos valores deverAo ser comparados com os dados constantes no

Anexo 13 contido no bojo do balancete fisico, e ambos os valores serão informados no

RelatOrio de AnCtlise. Ressalva-se todavia quanto a necessidade de se verificar todas contas

de lancamento inerentes as receitas extra-orcamenthrias (PREVIDENCIA, SINDICATO,

CAUCA°, CONSIGNACAO, DEBITO, PENSAO, EMPRESTIMO DE SERVIDORES

etc.), observadas as peculiaridades de cada OrgAo (Municipio) pois, as referidas contas slo

mutheis, isto é, pode existir em urn determinado OrgAo e nao existir em outro.

6. DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS

a) 0 DIREITO: A Secretaria do Tesouro Nacional, conceitua "Despesa Ptiblica" sob duas

acepcOes, ou seja, patrimonial - 1 e financeira - 2, da seguinte forma:

- a aplicacao de recursos pecuniarios em forma de gastos e em forma de mutacAo
patrimonial, com o fim de realizar as fmalidades do estado e, em sua acepcâo
econ8mica, 6 o gasto ou nAo de dinheiro para efetuar servicos tendentes aquelas
finalidades;

- Compromisso de gasto dos recursos priblicos, autorizados pelo Poder competente,
corn o fim de atender a tuna necessidade da coletividade prevista no orgamento.
(http://www.tesouro.fazenda.gov.briservicos/glossario/glossario_d.asp).

De acordo com as regras da contabilidade estatuidas na Lei Federal n.°

4.320/67, as despesas ptiblicas se classificam em categorias econOmica como Despesas

Correntes e Despesas de Capital.
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Para o ilustre doutrinador Machado Jr., a hermeneutica extraida das

subcategorias econOrnicas dos §§, do art. 12, da Lei Federal n.° 4.320/67, conduz ao

seguintes conceitos:

DESPESAS CORRENTES — constituem o grupo de despesas, da Administracao
para a manutencao e o funcionamento dos servicos ptiblicos em geral, que por

intermddio da Administraplo direta, quer por intermddio da Administracdo indireta

b) A ANALISE: A responsabilidade na verificacao das despesas correntes, por meio da

analise pormenorizada das subcategorias (despesa de custeio e transferéncias correntes) é

de suma importancia para a afericao do cumprimento dos mandamentos constitucionais e

infraconstitucionais inerentes aos gastos corn educacao e satide, a geracao de despesa, ao

limite de gasto corn pessoal, endividamento, regras para transicao de mandato, entre outros.

6.1. DA REMUNERACAO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

0 DIREITO: De acordo corn o art. 29, V da Constituicao Federal os subsidios do

Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretarios serao fixados por lei de iniciativa da Camara

Municipal, observado o que dispee os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III e 153, § 2°, Ida

CF.

A Resolucao Normativa no 07/2004 e a Resolucao Normativa n o 05/2007,

ambas deste Tribunal, dispaem sobre a fixacao dos subsidios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos,

Secretarios Municipais, Presidente da Camara e dos Vereadores, nos moldes

constitucionais.

A Lei que fixar os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito sera encaminhada a

este Tribunal ate 30 dias contados da sua publicacao, nos termos do art. 6°, da Resolucao

Normativa no 07/2004, para anotacao e acompanhamento e ficard disponivel a analista no

arquivo deste Tribunal.

A ANALISE: Para a afericao da remuneracao do Prefeito e Vice-prefeito, o analista

devera seguir os seguintes passos:

17
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- Acessar

— Acessar

— Acessar

— Acessar

— Acessar

— Acessar

— Acessar

— Acessar

9) — Acessar

Microsoft Excel;

Arquivo - Abrir;

Examinar — Tmt em Tcm-dco-01' (F:) ;

DiretOrio Auditorias;

Sub-diretOrio do "Exercicio Financeiro desejado";

Sub-diretOrio "PES";

Sub-diretOrio "SUBSIDIOS AGENTES POLfTICOS";

Sub-diret6rio da "Legislatura Desejada";

Selecionar o Municipio Desejado;

0 relatOrio extraldo do arquivo EXCEL, possibilitard o analista aferir se os

valores efetivamente pagos, informados pelo Municipio, condizem com os valores

autorizados e registrados neste Tribunal, pois contdm todos os dados da Lei Municipal que

fixou os subsidios dos Agentes Politicos, bem como as RevisOes Anuais e demais

alteracbes potencialmente ocorridas. 0 analista deverd relatar no relatOrio de andlise o valor

informado pelo Municipio e o valor registrado por este Tribunal.

6.2. DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

a) 0 DIREITO: De acordo com as premissas da Lei Complementar n° 101/2000 — LRF:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com
pessoal: o somatörio dos gastos do ente da Federaclo com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funcOes ou empregos, civis, militares
e de membros de Poder, com quaisquer especies remuneratOrias, tais como vencitnentos
e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensOes, inclusive adicionais, gratificacOes, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuicOes recolhidas pelo ente as
entidades de previdencia. (grifamos).

A despesa total corn pessoal, de acordo corn o art. 19, deste diploma legal

estabelece que o limite deste gasto para os Municipios é de 60% da receita corrente

liquida, distribuida em percentual de 54% para o Poder Executivo, e 6% para o Poder

legislativo, conforme 20, III, "a" e "b", da referida lei.
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Para a LRF a receita corrente liquida é:

Art. 2°... somatOrio das receitas tributarias, de contribuicOes, patrimoniais, industriais,
agropecuirias, de servicos, transferencias correntes e outran receitas tambdm correntes,
deduzidos:

c) na Uniao, nos Estados e nos Municipios, a contribuicao dos servidores para o custeio
do seu sistema de previdencia e assistencia social e as receitas provenientes da
compensacao financeira citada no § 92 do art. 201 da Constituicao.

§ 1 2 Serao computados no calculo da receita corrente If quida os valores pagos e
recebidos em decontncia da Lei Complementar n2 87, de 13 de setembro de 1996, e do
fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposicaes Constitucionais TransitOrias.

§r NA° serio considerados na receita corrente liquida do Distrito Federal e dos
Estados do Amapa e de Roraima os recursos recebidos da UniAo para atendimento das
despesas de que trata o inciso V do § 1 2 do art. 19.

§ 32 A receita corrente liquida sera apurada somando-se as receitas arrecadadas no
mes em referencia e nos onze anteriores, exclufdas as duplicidades.

b) A ANALISE: A afericao da despesa total corn pessoal sera exercida quadrimestralmente

de acordo como o art. 22, da LC n.° 101/2000, devendo o analista percorrer os seguintes

passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;

— Acessar => Despesas;

— Acessar => Despesas de Pessoal;   

ROTINA - VI I 

No quadro "Despesas de Pessoal" informar o nome do Municipio, o

quadrimestre a ser pesquisado e o ano da pesquisa. 0 sistema proporcionara Visualizar

ou Imprimir o documento, que conterd todo o histOrico das despesas corn pessoal (somente

a parte do Poder Executivo — Administracao Direta), dados estes que deverao ser

confrontados corn as informacOes dadas no bojo do balancete, verificando a veracidade das

informacoes (declaragao) conforme detenninacao contida no art. 1°, § 8°, VI, da Resolucao

Normativa n° 11/2006.

6.3. DOS GASTOS COM 25% NA EDUCACAO
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0 DIREITO: 0 art. 212, da ConstituicAo Federal, dispOe que os Municfpios aplicario

nunca menos que 25%, das receitas resultantes de impostos, compreendida a proveniente de

transferencias, na manutencâo e desenvolvimento do ensino.

A ANALISE: A afericao da aplicacAo do percentual constitucional de 25% na

Manutencäo e Desenvolvimento no Ensino Fundamental sera exercida quadrimestralmente

em razão da sistematica das prestacOes de contas contidas no art. 1°, II, da ResolucAo

Normativa 011/2006, devendo o analista percorrer os seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;	 ROTINA - VII 
— Acessar => Despesas;

— Acessar => Gastos Educacão;

No quadro "Gastos Educacdo" o analista informara o nome do Municipio, o

quadrimestre a ser pesquisado e o ano da pesquisa. 0 sistema proporcionari Visualizar

ou Imprimir o documento, que conterd todo o histOrico dos gastos corn educacAo, o

percentual de cada quadrimestre e o percentual acumulado, cabendo ao analista aferir as

despesas lancadas na coluna "Gastos — Adm. Direta", para tanto o analista devera anotar o

valor total destes gastos (soma dos 1°, 2° e 3° quadrimestres) e verificar se confere com os

valores extraidos da "Pesquisa de Empenho", PODER EXECUTIVO, funcao "Educacao",

subfwicOes Ensino Fundamental, Mddio, Profissional, Superior, Infantil. A verificacAo final

consiste em ler a descricAo das despesas contida na "Pesquisa de Empenho" e ver o

seguinte:

i - se de pronto verificar-se que a despesa nit) se refere diretamente com a educacao,

niio obedecendo o disposto no art. 70 e 71 da Lei Federal n° 9394/96-LDBE, neste caso,

devera o analista anotar no seu RelatOrio pars que o Auditor efetue de imediato o

expurgo desta despesa do "Gastos — Adm Direta";

ii — se houver thivida ou insuficiencia de informacio para se saber que a despesa é

realmente da educacAo, entio o analista anotani esta despesa no seu RelatOrio e em

diligencia solicitar a documentacio necessiria para solver a dtivida; atendida a

diligéncia o analista informari no Certificado de Auditoria somente as despesas que

devem ser expurgados pelo Auditor.

20
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Em ambos os casos o Auditor deveri efetivar o calculo do percentual de

aplicac5o na educacAo no quadro "Gastos corn Educacao", levando em consideracão as

justificativas anotadas no RelatOrio ou no Certificado, anotando no sistema as justificativas

necessirias.

A parte relativa a anilise de despesas do FUNDEB ocorrera no balancete do

respectivo Fundo, onde o analista ainda podera fazer tuna analise pormenorizadas nos

empenhos do quadrimestre visando aferir a procedéncia ou enquadramento dos mesmos

como pertencentes a despesas corn o FUNDEB.

6.4. DOS 60% DE GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

0 DIREITO: A composicAo dos dados contidos no RelatOrio da AUDITORIA DE

AVALIACAO DAS CONTAS MENSAIS DE GESTAO contempla informacaes sobre o

gasto do percentual minimo de 60% dos recursos transferidos ao FUNDEB, para corn os

profissionais do magisterio da educacAo bisica, nos termos do art. 2°, da Emenda

Constitucional n°, 53, que alterou a redacAo do art. 60, XII, dos Atos das Disposicees

Constitucionais TransitOrias e art. 22, caput, da Lei 11.494/07.

A ANALISE: A afericAo da aplicacdo do percentual 60% na ManutencAo e

Desenvolvimento no Ensino Fundamental sera exercida em razAo da sistematica das

prestacOes de contas contidas no art. 1°, II, da ResolucAo Normativa 011/2006, devendo o

analista percorrer os seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;

— Acessar => Despesas;

— Acessar => Percentual do FUNDEF / FUNDEB;

No quadro "Percentual do FUNDEF / FUNDEB" o analista informari o nome

do Municipio, o quadrimestre a ser pesquisado e o ano da pesquisa. 0 sistema

proporcionari Visualizar ou Imprimir o documento, que conteri todo o hist6rico dos
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gastos corn os 60% corn profissionais do Magisterio, devendo os dados ser informados no

RelatOrio do 3° quadrimestre do FUNDEB.

6.5. DAS DESPESAS COM SAUDE

0 DIREITO: A composicao dos dados contidos no RelatOrio da AUDITORIA DE

CONTAS MENSAIS DE GESTAO contempla informacties sobre o gasto do percentual

minimo de 15% do produto da arrecadacäo dos impostos a que se refere o art. 155 e dos

recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alinea a, e inciso II, nas acOes e servicos

de safide.

A ANALISE: A afericao da aplicacAo do percentual minim° de 15% produto da

arrecadacâo dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157

e 159, inciso I, alinea a, e inciso II, nas aces e servicos de sailde sera exercida no

Balancete do 3° Quadrimestre do FMS em razAo da sistematica das prestacOes de contas

contidas no art. 1°, II, da ResolucAo Normativa 011/2006, devendo o analista percorrer os

seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;
ROTINA - IX 

— Acessar => Despesas;

— Acessar => Gasto Saiide;

No quadro "Gasto Sande" o analista informard o nome do Municipio, o

quadrimestre a ser pesquisado e o ano da pesquisa. 0 sistema proporcionard Visualizar

ou Imprimir o documento que contera todo o histOrico dos gastos com os 15%, do produto

da arrecadacao dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts.

157 e 159, inciso I, alinea a, e inciso II, nas awes e servicos de sadde, e caso o analista

constate que existam despesas na coluna "Adm. Direta" deverd anotar no seu RelatOrio,

para que o gestor corrija em difigencia os lancamentos deslocando-os para o FMS.

6.6. DAS OBRIGACOES PATRONAIS:
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0 DIREITO: As obrigacOes patronais devidas a titulo de previdencia social slo um

grande entrave na vida financeira dos Municipios, pois a cultura preterita dos governantes

preteria a efetiva contribuicao embasados em dificuldades financeiras ou mesmo por

omissão, motivo que os leva a necessidade de parcelamento e reconhecimento de divicias

junto aos Institutos de Previdencia, motivados pelas alterac6es legislativas atinentes

materia, obrigando-os a comprometer parte do orcamento para o cumprimento destas

obrigacOes.

A ANALISE: Para a afericao das transferencias das obrigacijes patronais inerentes as

contribuicties previdenciarias ao Regime Geral de Previdencia e aos Regimes PrOprios de

Previdencia o analista percorrera os seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;

— Acessar => Despesas;

— Acessar => pesquisa de empenhos;

No quadro "pesquisa de empenhos" o analista informara o nome do

Municipio, o ano da pesquisa, e a classificacAo funcional programitica da despesa inerente

a obrigagOes patronais. 0 sistema proporcionard Visualizar ou Imprimir o documento que

contera todo o histOrico dos empenhos com esta natureza.

0 analista verificard a efetiva contabilizacao das obrigacoes patronais

instituidas na Lei n° 8.212/91 relativo ao INSS e as demais contribuicOes inerentes ao

Regime PrOprio de Previdencia, devendo observar os limites instituidos por lei para cada

ente (União ou Municipio).

6.7. DAS DESPESAS RELEVANTES

a) 0 DIREITO: A analise das despesas, embora bem direcionadas, nab exaurem a materia

concernente a "Despesa 	 0 analista devera se esforcar no sentido de abranger sua

pesquisa e dedicar-se a um verificacâo especial das denominadas "Despesas Relevantes".

ROTINA - X

23



000 65 /09

Para isso devemos primeiramente esclarecer o motivo que levou esta Corte de

Contas a atribuir o nomenclatura "Despesas Relevantes", qual seja, a necessidade de se

afunilar os criterios de analise para as despesas de maior potencial econOrnico, maior vulto,

pois a sua impropriedade podera afetar de forma dristica a persecucao orcamentaria da

administracao e gerar burlas, fraudes e prejuizos aos cofres ptibicos municipals.

Podemos definir "Despesas Relevantes" como: despesa de identica natureza

cujo consumo finico ou reiterado, produziu valor fmanceiro no exercicio ou parte dele,

compativel com os da modalidade de licitacao convite".

Tais despesas podem necessitar de atencao especial na analise do cumprimento

das fases administrativas, que abrangem desde a previsao orcamentaria ate o pagamento,

pois, dentro dos preceitos da Resolucao Normativa n° 011/2006, ficarao sob a guarda do

controle intern°. Ji as despesas que superarem o limite de convite deverao se encaminhadas

em apartado para registro neste Tribunal e receberao analises especificas. Ja o criterio de

selecao da despesa que merecera tamanha atencao, ficard ao alvedrio do analista que se

esteard em sua conviccao e na oportunidade de analise.

b) A ANALISE: Para afericao das despesas consideradas como relevantes, o analista

devera seguir os seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;

— Acessar => Despesas;

— Acessar => Pesquisa de Empenho;

No quadro "Pesquisa de Empenhos" o analista informard o nome do

Municipio, o &go (Prefeitura / Poder Executivo), o periodo a ser pesquisado e indicar o

valor minimo de R$ 8.000,00 (acima do valor estabelecido art. 24, II, da Lei Federal n.°

8.666/93) independente de se tratar de bens, servicos ou obras. 0 sistema proporcionara

Visualizar ou Imprimir o doctunento que contera todos os dados dos empenhos no

periodo e estimulara a astficia do analista que perseguird seus instintos de acordo com a

conveniencia e oportunidade.
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6.8. DAS DESPESAS DE CAPITAL

0 legislador mais uma vez trouxe o conceito de Despesa de Capital,

vislumbrando auxiliar o aplicador da norma:

constituem o grupo de despesas, da AdministracAo PUblica, direita ou indireta,
com a intencAo de adquirir ou constituir bens de capital que contribuirao para
producao ou geraclo de novos bens e servicos e integrarao o patrimOnio
o qual abrange tambem as ruas, rodovias, pracas, parques, jardins, etc.,
considerados e classificados como bens de use comum do povo e que nito sAo
demonstrados ou evidenciados no balanco patrimonial, mas sAo contabilizados no
momento em que sAo realizadas as operacOes que envolvem esses valores.
(MACHADO JR. e COSTA REIS, A Lei 4.320 Comentada, 2008, IBAM).

A apuracdo das Despesas de Capital de forma ndo menos importante,

proporciona a analise e apuracdo das acaes governamentais, que de acordo com o § 4°, do

art. 12, da Lei Federal 4.320/67, proporcionam investimentos destinados aos programas

especiais de trabalho, aquisicdo de instalacOes, equipamentos, material permanente,

constituicdo ou aumento de capital de empresas que ndo de carater comercial ou fmanceiro;

aquisicdo de imOveis ou bens de capital ji em utilizacão, aquisicdo de titulos representativo

e aumento de capital de entidades corn finalidade comercial ou financeira.

A analise pormenorizada das despesas de capital ficara a cargo da Auditoria

de Anilise de Contas de Governo, cuja consolidacdo patrimonial e financeira ser dari na

apresentacdo das contas de governo (balanco geral).

7. DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

As despesas extra-orcamentarias sdo compostas da mesma forma que as receitas

de contas de dëbito do ativo financeiro que ndo pertencem a execucão orcamentaria anual.

As retencOes, consignacOes, depOsitos e demais creditos transit6rios compOem as chamadas

despesas extra-orcamenarias. Como exemplo podemos citar as retencties previdenciirias

dos servidores e prestadores de servicos, as retencOes sindicais, consignacOes em folha de

pagamento, motivada por emprdstimo pessoal de servidores autorizada por lei etc.
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7.1. REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS

0 DIREITO: As retencOes das contribuiceles dos servidores, dos prestadores de

servicos e demais incidencias sobre o Regime Geral de Previdencia sao contabilmente

lancadas em contas extra-orcamentirias e posteriormente repassadas ao INSS, e deverao ser

objeto de analise pois a retencao e o repasse desta retencao e de carater obrigatOrio e a sua

omissAo gera efeitos inclusive na esfera criminal.

A ANALISE: A analise deve ser dupla, isto é, o analista deve verificar se existe

divergencia entre o meio fisico e o meio magnetic° bem como se houve a contabilizacao

dos repasses ao INSS. Para a afericäo das retencOes e repasses extra-orcamentarios o

analista devera:

01) - Acessar => Seguir os passos do ROTINA - V

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o mes, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do örgao (Prefeitura). 0 sistema

proporcionard Visualizar ou Imprimir o documento, que conteri todo o histOrico das

retenc0es previdenciirias e dos repasses, que deverAo ser comparados corn o Anexo 13,

constante do bojo do balancete fisico, devendo os dados ser informados no seu Re'at:Sri°.

(grifamos). Deve ser verificado a regularidade dos repasses, isto é, o processamento

continuo dos repasses, podendo ser ressalvadas diferencas a menor ou a maior dentro de

tuna margem razoavel.

7.2. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS

a) 0 DIREITO: As retencOes das contribuicOes dos servidores e demais incidencias sobre

o Regime Pr6prio de Previdencia sao contabilmente lancadas em contas extra-

orcamentarias e posteriormente repassadas ao instituto prOprio de previdencia, e deverao

ser objeto de analise pois a retencao e o repasse desta retencao é de caster obrigatOrio e a

sua omissao gera efeitos inclusive na esfera criminal.
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b) A A.NALISE: A analise deve ser dupla, isto e, o analista deve verificar se existe

divergência entre o meio fisico e o meio magn6tico bem como se houve a contabilizacAo

dos repasses ao RPPS. Para a afericao das retencOes e repasses extra-orcamentarios o

analista devera:

01) - Acessar => Seguir os passos do ROTINA - V

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o Ines, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgao (Prefeitura). Q sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico das

retenOes previdenciarias e repasses que deverao ser comparados com o Anexo 13,

constante do bojo do balancete fisico, devendo os dados ser informados no seu RelatOrio.

Deve ser verificado a regularidade dos repasses, isto 6, o processamento continuo dos

repasses, podendo ser ressalvadas diferencas a menor ou a maior dentro de uma margem

razoavel.

7.3. DOS DEPOSITOS, CONSIGNACOES E DEMAIS RETENCOES

0 DIREITO: Al6m das retencOes de natureza previdenciaria a Aciministracao atua de

forma direta como depositario de retencOes, recolhimentos, consig,nacOes e depesitos,

agindo como agente repassador dos recursos. Os lancamentos destas despesas nas colunas

extra-orgamentarias, condicionam o repasse e o equilibrio contabil necessario ao

fechamento das contas financeiras.

A ANALISE: Para a afericao das receitas extra-orcamentarias o analista devera:

01) - Acessar => Seguir os passos do ROTINA - V

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o nth, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgao (Prefeitura). 0 sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico dos

depOsitos, consignacOes, aplicacOes e outros do genero, que deverao ser comparados com o

Anexo 13, constante do bojo do balancete fisico, devendo os dados ser informados no

RelatOrio de analise.
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7.4. DAS TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO

0 DIREITO: A composicão dos dados contidos no RelatOrio de analise da

AUDITORIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTAO contempla informac6es acerca do

limite do duodecimo a ser repassado ao Poder Legislativo e o valor efetivamente repassado,

ambos nos termos do art. 29-A, da Constituicito Federal, que sao responsabilidades do

representante do Poder Executivo Municipal.

A ANALISE: 0 analista verificard:

Se ha divergencia fisico x sistema na contabilizacão do repasse a Camara Municipal;

Qual o valor bruto do repasse do qual devedo ser subtraidos o valor repassado para as

sessOes extraordinarias convocadas pelo Prefeito Municipal, o valor repassado para

pagamento dos inativos da Camara Municipal e o valor da devolucão de repasse se houver;

e

3- Se o valor liquido do repasse violou o art. 29-A, caput, da CF ou o art. 29-A , §2°, inc.

III, da CF.

A afericão do valor a ser repassado e do valor efetivamente repassado, sera

promovida em duas etapas distintas, uma na analise do balancete do mes de dezembro do

exercicio anterior, (v.g. o valor do duodecimo a ser repassado ao Poder Legislativo par o

exercicio de 2008, sera calculado quando da analise da conta mensal de gesdo do mes de

dezembro de 2007), pois sera quando o sistema estard alimentado com os dados

necessirios a este levantamento, devendo ser procedida da seguinte forma:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;

— Acessar => Orcamento;

— Acessar => Csikulo Duodicimo;

Ja a afericão do valor efetivamente repassado ao Poder Legislativo, sera feita

quando da analise da conta mensal de gestlo do exercicio em curso (v.g. o valor do

duodecimo efetivamente repassado ao Poder Legislativo no exercicio de 2008, sera quando
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duodecimo efetivamente repassado ao Poder Legislativo no exercicio de 2008, sera quando

da amid se da conta mensal de gestao do mes de dezembro de 2008), pois sera quando o

sistema estari alimentado corn os dados necessirios a este levantamento, devendo ser

procedida da seguinte forma:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;
ROTINA - XIII

— Acessar => Balancete;

— Acessar => Despesa;

05) — Acessar => Duodêcimo;

7.5. DAS TRANSFERENCIAS AO FUNDEB

0 DIREITO: Neste tepico trataremos apenas a questa° da contabilizacao dos recursos

transferidos pelo Poder Executivo ao FUNDEB. De acordo corn o art. 212, da Constituicao

Federal os Municipios deverao aplicar no minim° 25%, da receita resultante de impostos,

compreendida a proveniente de transferencias, na manutencao e desenvolvimento do

ensino.

A ANALISE: Para a afericao da correta contabilizacao dos repasses ao referido fundo:

01) - Acessar => Seguir os passos do ROTINA - V

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o més, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgao (Prefeitura) e

posteriormente no quadro "Relaterio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome

do MUNICIPIO, o quadrimestre, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgao

(FUNDEB). 0 sistema proporcionari Visualizar ou Imprimir o documento, que conteri

todo o histOrico da transferencia ao fundo alem dos depesitos, consignacties, aplicacOes e

outros do genero, que deverao ser comparados com o Anexo 13, constante do bojo do

balancete fisico, devendo os dados ser informados no RelatOrio de Anilise.

7.6. DAS TRANSFERENCIAS AO FMS
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0 DEREITO: Neste tOpico trataremos apenas a questAo da contabilizacão dos recursos

transferidos pelo Poder Executivo ao FMS. De acordo corn o art. 77, III, dos Atos das

Disposigees Constitucionais TransitOrias, os Municipios deverAo a partir de 2004 aplicar no

minimo 15%, do produto da arrecadacao dos impostos a que se refere o art. 156 e dos

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alinea b e § 3°

A ANALISE: Para a afericAo da efetiva transferencia o analista devera percorrer os

seguintes passos:

01) - Acessar => Seguir os passos do ROTINA - V

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o nth, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgdo (Prefeitura). 0 sistema

proporcionari Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico das

despesas extra-orcamentirias, entre outros dados. Depois deveri ser retirado o mesmo

quadro relativo ao FMS, seguindo os mesmos passos retro. Os dados contidos no fmanceiro

do Poder executivo e no Financeiro do FMS, sera° confrontados e informados no

RelatOno de Arkilise.

7.7. DA TRANSFERENCIA AO FUNDO AMPARO CRIANCAS ADOLESCENTES

0 DIREITO: Neste tOpico trataremos apenas a questa° da contabilizacao dos recursos

transferidos pelo Poder Executivo ao FMCA, no intuito de verificar o cumprimento do

estabelecido no art. 3° e parigrafo Calico do art. 9°, ambos da Resolucão Normativa n°

03/2006-TCM.

A ANALISE: Para a afericAo da efetiva transferencia o analista deveri percorrer os

seguintes passos:

01) - Acessar => Seguir os passos do ROTINA - V

No quadro "RelatOrio de Balancete Financeiro Detalhado", indicar o nome do

Municipio, o ales, o ano da pesquisa e a escolher Tipo do OrgAo (Prefeitura). 0 sistema

proporcionard Visualizar ou Imprimir o documento, que conterd todo o histOrico das
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despesas extra-orcamendrias, entre outros dados. Depois clever& ser retirado o mesmo

quadro relativo ao FMCA, seguindo os mesmos passos retro. Os dados contidos no

financeiro do Poder executive e no Financeiro do FMCA, serao confrontados e

informados no RelatOrio de Arkilise.

7.8. DA DESPESA A PAGAR

0 DIREITO: A Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

introduziu medidas severas relativas a assuncao de obrigacoes e dividas por parte do poder

e estatui vedacOes aos titulares de Poder ou Orgao referido no seu art. 20, entre

elas a proibicao de se contrair obrigacaes de despesas nos dois ultimos dois quadrimestres

do seu mandato, que não possam ser integralmente cumpridas no exercicio respectivo, ou

que possua disponibilidade de caixa pars o cumprimento no exercicio subseqtiente.

(grifamos).

A ANALISE: Para a afericao da obediencia ao dispositivo retro, o analista devera

percorrer os seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => SICOM;
ROTINA - XIV

03) — Acessar => Despesa a Pagar;

No quadro "Despesa a Pagar", indicar o nome do Municipio, o periodo (30/05

a 31/12 — dois tiltimos quadrimestres), o ano da pesquisa e a escolher Tipo do Orgao

(Prefeitura / Poder Executivo). 0 sistema proporcionard Visualizar ou Imprimir o

documento, que contera todo o histOrico das despesas empenhadas e tido pagas no periodo.

Depois devera ser confrontado com o Demonstrativo de Despesas a Pagar (art. 1°, X, da

Resolucâo Normativa n° 011/2006) constante do bojo do balancete do mes de dezembro

cujos dados devem ser informados no RelatOrio de Anilise.

8. DA MANIFESTACAO DO CONTROLE INTERNO
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O DIREITO: A Constituicao Federal em seu art. 70, caput, e a Lei Complementar n°

101/2000, em seu art. 59, caput, dispaem sobre obrigacOes inerentes ao Controle Interno,

no exercicio da fiscalizacão contabil, financeira, orcamentAria, operacional e patrimonial

dos Municipios.

A ResolucAo Normativa n° 11/2006, tambem dispkie de forma clara e objetiva as

obrigacOes do Controle Intern°, para com a Administracão e tambdm para corn este

Tribunal.

A ANALISE: 0 analista verificara a forma como o Controle Intern° se manifestou no

balancete sob analise, descrevendo-a detalhadamente e mencionando as folhas onde se

encontram a manifestacAo, que podera assumir diversas formas: Certidlo global, diversas

certidOes, certificacOes nos prOprios documentos contabeis, relatOrios, declara95es

simplificadas, etc.

9. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PAPEL

0 DIREITO: Na prestacAo de contas do mes de dezembro deverAo ser apresentados em

meio fisico todos os documentos discriminados no art. 1°, § 8°, I a XVI, da Resolucao

Normativa n° 11/2006-TCM, documentacAo que servira de parAmetro para a afericao dos

dados fornecidos em meio magnetico;

A ANALISE: 0 analista devera demonstrar em seu RelatOrio onde se encontram todos

os documentos exigidos nos incisos I a XVI, do §8°, do art. 1°, da RN n° 11/2008-TCM,

mencionando o flamer° das folhas e do volume dos autos sob analise;

10. DAS ADMISSOES JULGADAS ILEGAIS

a) 0 DIREITO: A ResolucAo Normativa n° 11/2006, em seu art. 6°, I, dispOe sobre a

necessidade de encaminhar a este Tribunal, os editais de concurso pablico, os atos de

admissao de pessoal, que sào apreciados por este TCM em autos apartados, sendo que os

atos de admissAo de pessoal sAo apreciados para fins de registro;
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b) A ANALISE: Para a afericao do registro dos atos de admissào o analista deverã:

- Acessar => Monitor

- Acessar => Tramitacäo	
iROTINA - XV

03) - Acessar => RelatOrio de Pessoal / Contratos

No quadro "RelatOrio de Pessoal / Contratos", indicar o tipo de pessoa "fisica",

o Orglo (Municipio), o ano da pesquisa e ou o ano da contratacão. 0 sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histerico dos atos

de admissào, e o niunero do ato que registrou o mesmo indicando a legalidade ou nao. 0

analista deveri anotar em seu RelatOrio os nomes, o niunero dos processos e o nnmero das

resoluc6es que julgaram ilegais as admissees efetuadas no exercicio;

11. DAS APOSENTADORIAS E PENSOES JULGADAS ILEGAIS

0 DIREITO: A ResolucAo Normativa n° 11/2006, em seu art. 5°, II, dispee sobre a

necessidade de encaminhar a este Tribunal, as aposentadorias e pensiies, em ate 30 (trinta)

dias do encerramento do mes das respectivas concessdes;

A ANALISE: Para a afericAo do registro das pensees e aposentadorias o analista devera:

01) - Acessar => Seguir Todos os Passos do ROTINA - XV

No quadro "RelatOrio de Pessoal / Contratos", indicar o tipo de pessoa "fisica",

o Orgio (Municipio), o ano da pesquisa e ou o ano da contratacao. 0 sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico das

pensaes e aposentadorias registradas indicando a legalidade ou nä°. 0 analista devera

anotar ern seu RelatOrio os nomes, o 'Amer° dos processos e o niimero das resolucees que

julgaram ilegais as pensOes e aposentadorias efetuadas no exercicio;

12. DOS CONTRATOS JULGADOS ILEGAIS
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0 DIREITO: De acordo corn o art. 4°, caput, todos os contratos ou instrumentos

substitutivos, celebrados no decorrer do exercicio, independente do seu valor e da

modalidade de licitacAo que o tenha precedido, ainda que por inexigibilidade ou dispensa

de licitaclo, deverAo ser cadastrados em arquivo pr6prio do sistema (Arquivo de

Contratos).

A mesmo normativa disp6e em seu 4°, I e II, disciplina que os contratos

precedidos de licitacAo nas modalidades tomada de preco e concorrencia, na modalidade

pregAo em valores a estes cominados, bem como nos atos de inexigibilidade, dispensa,

acordos, convenios e demais ajustes, bem como contratos de obras em valores iguais ou

superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverAo se autuados neste Tribunal para a

anilise e registro. Outrossim, os termos aditivos destes originados deverAo ser protocolados

nesta corte independente de seu valor, acompanhados dos ajustes precedentes e originarios.

A ANALISE: Para a afericAo do registro dos referidos contratos, ajustes ou convénios o

analista clever*

01) - Acessar => Seguir Todos os Passos do ROTINA - XV

No quadro "Relaterio de Pessoal / Contratos", indicar o tipo de pessoa "fisica",

o Orgio (Municipio), o ano da pesquisa e ou o ano da contratacao. 0 sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico das

pensOes e aposentadorias registradas indicando a legalidade ou não. 0 analista deveri

anotar em seu Relat6rio os nomes, o amen) dos processos e o duller° das resolucOes que

julgaram ilegais os contratos e termos aditivos efetuados no exercicio;

13. DAS SUBVENCOES, AUXiLIOS, ADIANTAMENTOS E CONCESSOES

a) 0 DIREITO: A ResolucAo Normativa no 11/2006, dispde em seu art. 8°, § 1°, que os

adiantamentos, auxilios, subvencOes, convénios e ajustes deverAo ser discriminados em

relatOrio pr6prio e apresentados no balancete do més de dezembro e no balanco geral.
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b) A ANALISE: Para a afericAo dos mandamentos deste dispositivo o analista devera

manusear o processo fisico do mes de dezembro e aferir a existencia do referido relatOrio.

14. DO RELATORIO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0 DIREITO: A Resolucao Normativa no 09/2005, disciplina em seu art. 1°, § 3°, que o

Controle Interno dos Municipios se encarregarAo de exercer a fiscalizacAo e o controle do

transporte escolar, independente da prestacAo do servico ser terceirizada ou por execucAo

direta, que deveri exarar semestralmente um relatOrio descritivo de avaliacão do sistema de

transporte escolar e do cumprimento dos aspectos legais tratados pela referida normativa,

que devera ser devidamente autuado neste Tribunal.

A ANALISE: Para a afericAo do cumprimento dos mandamentos retro, o analista devera

percorrer os seguintes passos:

- Acessar => Programa Monitor;

— Acessar => TramitacAo;

03) — Acessar => Pesquisa de Processo; 	 i ROTINA - XVI

No quadro "Pesquisa de Processo", indicar o tipo de pessoa o Orgão

(Municipio), e teor do processo "relatorio do transporte escolar". 0 sistema proporcionara

Visualizar ou Imprimir os processos inerentes ao transporte escolar autuados neste

Tribunal.

15. DAS INSPECOES REALIZADAS NO MUNICIPIO

a) 0 DIREITO: A AFOCOP de Fiscalizagäo é responsavel pela realizacAo de inspecOes,

auditorias, vistoria in loco, tomada de contas, denimcias e demais procedimentos destes

oriundos, todavia, a composicAo dos dados contidos no RelatOrio de andlise da AFOCOP

de Avaliacão de Contas Mensais de GestAo contempla informaciies informativas acerca

dos procedimentos retro efetivados durante do o exercicio respectivo, visando evidenciar os

atos especificos praticados por este Tribunal.
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b) A ANALISE: Para a afericão do cumprimento dos mandamentos retro, o analista devera

percorrer os seguintes passos:

01) - Acessar => Acessar todos os passo do ROTINA - XVI

No quadro "Pesquisa de Processos", alimentar o sistema corn os dados

necessirios a satisfacao da pesquisa (inspeclo, auditoria, vistoria in loco etc.). 0 sistema

proporcionara Visualizar ou Imprimir o documento, que contera todo o histOrico dos

processos correlacionados aos dados fomecidos na pesquisa.

DO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DE OUTRA AFOCOP

0 RelatOrio de analise da Auditoria de AvaliacAo das Contas Mensais de GestAo

podera exigir do gestor o preenchimento de formulArios advindos de outras Auditorias, para

auxiliar na execucão de suas competéncias, caso solicitado pela Auditoria interessada e

apOs previo entendimento entre os respectivos Coordenadores.

ApOs o atendimento da diligéncia efetivada no balancete sob analise, caso

sejam juntados os formulirios, dever4 ser retirado cOpia dos mesmos e encaminhados

Auditoria solicitante. Caso nAo seja atendida a solicitacAo, a situacAo devera ser

comunicada a Auditoria solicitante para que tome as medidas que entender, sem qualquer

consequéncia para a analise do balancete sob exame.

DA EXISTENCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES

No RelatOrio de analise do balancete de Dezembro consta o ITEM : OUTRAS

IRREGULARIDADES. Este item a de suprema imporancia porque é por meio dele que se

revela a pericia e perspicAcia do analista, que por meio de sua capacidade de analise, de seu

conhecimento da geografia do municipio, de seu conhecimento da sistematica prOpria do

contador, do conhecimento do histOrico de irregularidades do municipio, do recolhimento

de informacOes acerca dos problemas do municipio, etc, podera aprofundar a analise e

identificar irregularidades relevantes que merecem ser tratadas individualmente.
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certo que o existéncia de urn modelo de RelatOrio contem apenas urn rol

minimo de temas de analise, nao devendo o analista se limitar a este rol. A legislacao

acerca do direito financeiro, direito orcamentario, direito administrativo, direito

constitucional e outros ramos do direito é amplamente aplicavel a analise das prestacOes de

contas, podendo o analista, corn seu conhecimento de matiria contabil, juridica, econOmica

e de administracäo aplicar-se a identificacão de falhas não aparentes e ate mesmo detectar a

ocorrencia de crimes de responsabilidades e do cometimento de atos de improbidade

administrativa, sugerindo o encaminhamento de cOpia do apurado a Procuradoria-Geral de

Justica que é parceira do TCM na fiscalizacão da coisa pliblica.

Toda e qualquer irregularidade detectada deve ser precisamente enunciada:

descrevendo-se detalhadamente todos os atos de gestão que conduziram a violacao da

norma, seja regulamentar, seja legal, seja a afronta de principios constitucionais ou

infraconstitucionais. Por isso deve o analista mencionar precisamente os dispositivos legais

ou regulamentares violados ou, de outro modo, demonstrar o raciocinio juridic° que

fundamentou sua analise.

Existem analistas que se sentem limitados quando existe urn modelo de

RelatOrio a seguir, no entanto, para compensar esta limitacao, o analista possui este item

das "OUTRAS IRREGULARIDADES" para exercitar sua independéncia de analise

levando a conhecimento do TCM irregularidades menos aparentes, mais sutis e mais

inusuais.

Deve-se ter em mente que sempre existe uma area das prestacaes de contas que

normalmente flea fora da fiscalizacâo deste TCM, sendo razoavel admitir que o prestador

de contas tende a explorar estas areas, assim, o analista deve ser investigativo e suspeitoso,

sempre tendo em mente o razoavel e o proporcional, para buscar de possiveis desvios, que

tenham importantes reflexos negativos na eficiencia da aplicacao dos recursos pablicos. 
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18. MODELO DO RELATORIO PARA DEZEMBRO DE 2007

A seguir transcrevemos o modelo de RelatOrio de andlise adotado para

dezembro de 2007 pela AFOCOP AVALIACAO DE CONTAS MENSAIS DE GESTAO.

Cumpre notar que este modelo incorporou em seu interior o RelatOrio de Contas Mensais

do SICOM, tal incorporacao foi adotada porque o RelatOrio do SICOM carece de

aperfeicoamento pois trata-se apenas de um a primeira versao. A tendencia d de que para

os prOximos exercicios, sena() para 2009, mas pelo menos para 2010, somente exista o

RelatOrio do SICOM mais aperfeicoado.

MODELO:

PROCESSO N° : 10000i/08
MUNICIPIO :
PODER	 : EXECUTIVO — CONTAS DE GESTAO
BALANCETE : DEZEMBRO DE 2007
PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007
GESTOR
CPF	 : 000.000.000-00
CONTADOR
CHEFE C.I.

RELATORIO N° XXX/08

A prestaclo de contas em epigrafe foi protocolada neste TCM em atendimento ao
disposto no art. 77, X, da Constituicao do Estado de Goias, regulamentado pelo art. 1°, I, da
ResolucAo RN n° 11/2006-TCM, tendo sido apresentada em dois meios complementares:
em papel e em meio eletrOnico, recebidos somente apOs o Ultimo deles ter passado pela
analise previa de consistencia de dados magneticos pelo Analisador WEB do sistema de
informatica deste TCM.

I - DO RELATORIO DE CONTAS MENSAIS GERADO PELO SISTEMA:

Anexamos as fls. xx/xx o RelatOrio de Contas Mensais de Dezembro de 2007, gerado
pelo Sistema-TCM (SICOM), do qual extraem-se as seguintes conclusOes:

ITEM 1 — Da autuacão e do prazo legal: a autuaclo foi tempestiva;

ITEM 2 — Dos saldos oreamentirios: os empenhos do Poder Executivo foram realizados
regulannente cobertos por dotacao orcamentaria , inclusive os empenhos realizados por
creditos especiais;
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ITEM 3A — Da previsAo e da arrecadacAo de receitas: a arrecadacdo realizada foi menor
que a prevista na LOA, cabendo a Auditoria de Contas de Govern° avaliar a adequacao do
resultado a lei;

ITEM 3B — Das receitas prOprias: a arrecadacäo dos tributos prOprios se portou dentro de
uma margem razoavel, tendo em vista que a previa) de receita a estimada, tendo sido
efetivada a arrecadacâo de todos os tributos e no geral a soma das arrecadacOes foi 	  •

ITEM 3C — Das receitas de transferencias: as receitas de transferencias foram
contabilizadas adequadamente, exceto 	 ;

ITEM 3D — Das atienacOes de bens: houve alienacOes dos seguintes bens...., cuja
documentacAo se encontra a fls. xx/xx ( ou foi autuado o Processo n° xxxxx/xx), estando a
receita advinda da alienacâo vinculada a despesa corn 	 ;

ITEM 3E — Das receitas extra-orcamentirias: não houve divergencia na contabilizacio
entre o sistema e o fisico;

ITEM 3F - Das despesas extra -orcumentairias: nAo houve divergencia na contabilizarylo
entre o sistema e o fisico;

ITEM 3G — Das despesas do exercicio e do equilibrio orcamentirio: o equilibrio na
execucão orcamentaria sera aferido no Balanco Geral;

ITEM 3H — Das Despesas a pagar: o aumento ou diminuicão da divida flutuante sera
aferido no Balanco Geral;

ITEM 31 — Dos restos a pagar: o saldo de restos a pagar sera aferido no Balanco Geml;

ITEM 3J — Despesas relevantes: não foi detectada anormalidades na execucão das
despesas relevantes;

ITEM 4 — Da remuneracAo paga ao Prefeito e Vice-Prefeito: o gestor devera preencher
os formularios do item XXIII, mais adiante, apOs o qual sera aferida a legalidade dos
pagamentos efetuados;

ITEM 6.1 — Dos limites de gastos com pessoal: o Poder Executivo aplicou menos de 54%
em despesa total de pessoal, obedecendo o finite do art. 20, III, "b", da LC 101/00;

ITEM 7 — Das retencOes e pagamentos da contribuicAo previdenchiria: a afericAo deste
item consta do item IX..1 , mais adiante;

ITEM 8 — Dos valores empenhados como obrigagOes patronais: a afericâo deste item
consta do item IX.2, mais adiante;

ITEM 9 — Da manutencAo e desenvolvimento do ensino: consta do sistema que o
municipio aplicou 27% na educacão, no entanto, a afericab final deste percentual se darn
apOs a analise da documentacdo original a ser encaminhada quando do atendimento da
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diligancia do item XX, mais adiante, bem como do encaminhamento do formuldrio do item
XXIII.6 e das cOpias dos extratos bancarios dos convénios da educaclo;

ITEM 10 — Da aplicacAo na satide: sera aferida no balancete do 3° quadrimestre do FMS;

ITEM 11 — Transferencia dos recursos financeiros para o Poder Legislativo: a
regularidade do repasse a Camara Municipal esti aferida no item IX, abaixo;

II - DO ENVIO CONCOMITANTE DAS PRESTACOES DE CONTAS DE
JANEIRO A DEZEMBRO A CAMARA MUNICIPAL:

O Gestor comprovou o envio concomitante das prestacOes de contas mensais a Camara
Municipal conforme demonstra os protocolos de fls. xx/xx, em atendimento ao disposto no
art. 77, XV, da ConstituicAo do Estado de Goias, regulamentado pelo art. 2°, da ResolucAo
RN n° 11/2006-TCM.

III - CREDITOS ADICIONAIS

1- CREDITOS SUPLEMENTARES:
Lei Municipal n° xxx/2006 - LOA ResolucAo RO n° 00000/07

SuplementacAo autorizada na LOA R$

Suplementaclo posterior: Lei n o xxx/07 e Lei n° xxx/07 R$

Total autorizado no exercicio R$

Decretos Orcamentarios de Suplementacao (FISICO) R$

Decretos Orcamentarios de Suplementacao (SISTEMA) R$

Saldo R$
ConclusAo: Todas as suplementacaes baixadas por decreto foram autorizadas por lei (falar
tambem sobre a compatibilizacão do Quadro das Suplementacöes do sistema).

2-CREDITOS ESPECIAIS:
Valor autorizado de creditos especiais: Lei n° xxx/07 R$

Total dos decretos orcamentarios especiais R$

Saldo R$
ConclusAo:

IV -DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PAPEL—ART 1° 8° RN 11/2006:
I.1 Comparativo da Receita - DEZEMBRO fls.

1.2 Quadro de Rendas Locais - DEZEMBRO fls.

1.3 Aviso de Creditos Federais e Estaduais - DEZEMBRO fls.

II Comparativo da Despesa - DEZEMBRO fls.

III Balancete Financeiro - DEZEMBRO fls.

IV.1 Extrato das Contas Bancirias - DEZEMBRO fls.
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IV.2 Termo de Conferencia de Caixa+ConciliacãoBandria - 31.12.2007 fls.

V Decretos de Abertura+Leis Autorizativas dos Creditos Adicionais fls.

VI DeclaracAo de Empenhamento da Folha de Dezembro fls.

VII Documentos referentes as Alienaceles de Bens (mOveis e imOveis) fls.

VIII RelacAo dos Empenhos - DEZEMBRO fls.

IX Relacao das Ordens de Pagamento - DEZEMBRO fls.

X Demonstrativo de Despesa a Pagar fls.

XI Demonstrativo de Restos a Pagar fls.

XII Demonstrativo das Receitas/Despesas Extra-orcam - DEZEMBRO fls.

XIII Relacão do IRRF - DEZEMBRO fls.

XIV Cadastro de Obras fls.

XV RelatOrio de Veiculos e Maquinas fls.
ConclusAo:

V - DA MANIFESTACAO DO CONTROLE INTERNO:
Em atendimento ao disposto nos arts. 74 e 75 da ConstituicAo Federal e dos arts. 29 e 82

da Constituicão do Estado de Goias, regulamentados pelo art. 1°, §9°, da ResolucAo RN n°
11/2006-TCM, o Controle Intemo deve se manifestar sobre os documentos constantes das
linhas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, do quadro acima, bem como avaliar a gestao
do Prefeito Municipal do exercicio em epigrafe quanto a seus aspectos orcamentario
(atingimento das metal), financeiro (respeito aos limites legais) e patrimonial.

ConclusAo: Nos presentes autos o Controle Intemo se manifestou da seguinte
forma	 	

VI - DA COMPATIBILIDADE EM FISICO X SISTEMA:
FISICO SISTEMA

RECEITA ORCAMENTARIA R$

DESPESA ORCAMENTARIA R$

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA R$

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA R$

SALDO DO EXERCiCIO ANTERIOR R$

SALDO ATUAL EM BANCOS R$

SALDO ATUAL EM CAIXA R$

DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA R$

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO R$

RESTOS A PAGAR — PAGTO NO EXERCiCIO R$

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR R$
ConclusAo:
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VII - DA CORRETA CONTABILIZACAO DO SALDO DO EXERCICIO
ANTERIOR:
SALDO EM 31.12.2006 — CONTABILIZACAO EM DEZ/2006 R$ 555,55

SALDO EM 01.01.2007 — CONTABILIZACAO EM JAN/ 2007 R$ 555,55
ConclusAo:

VIII - DAS TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS:
1 - FUNDEB

Valor transferido ao fundo municipal (fisico do Executivo) R$

Valor contabilizado no fundo municipal (sistema do FUNDEB) R$

2 - SACJDE

Valor transferido para o FMS (fisico do Executivo) R$

Valor contabilizado no FMS (sistema do FMS) R$

3 — ASSISTENCIA SOCIAL

Valor transferido para o FMAS (fisico do Executivo) R$

Valor contabilizado no FMAS (sistema do FMAS) R$
ConclusAo:

IX - DAS TRANSFERENCIAS A PREVIDENCIA BANCOS/ SINDICATO:
1 -E xtra-O rya mend rias RETENCAO (fisico) REPASSE (fisico)

INSS R$

RPPS R$

BANCOS — ConsignacAo R$

SINDICATO — Desconto de servidores R$

IPASGO — Desconto de servidores R$

2 - Orcamentirias EMPENHADO PAGO
INSS — ObrigacAo patronal R$

RPPS — ObrigacAo patronal R$
ConclusAo:

X - DO DUODECIMO TRANSFERIDO A CAMARA MUNICIPAL FiSICO :
Limite Maximo Anual (art. 29-A, CF) (8%) R$ 1.874.519,20
DotacAo Orcamentaria Anual R$ 1.382.457,91
Repasse Bruto no ano (fisico) 1.466.156,70
(-) Transferencia para Sessaes Extraordindrias R$ 8.156,70
(-) Transferéncia para Inativos e Pensionistas R$ 0,00
(-) DevolucAo R$ 0,00
Repasse Liquido (fisico) R$ 1.458.000,00

ConclusAo:
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NOME PROCESSO N° RESOLUCAO RS N°

EFETIVOS

PRAZO DETERMINADO

NOME PROCESSO N° RESOLUCAO RS N°

CREDOR PROCESSO N° RESOLUCAO RS N°

CREDOR N° EMPENHO VALOR

BENEFICIADO VALOR (R$) OBJETO PARECER DO C.I.

ConclusAo:
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XI - DO PAGAMENTO AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITO:
PREFEITO VICE-PREFEITO

Lei n° xxx/2004—Resolucao xxxxx/05 R$

REVISAO 2006 — ResolucAo xxx/06 R$

REVISAO 2007 — ResolucAo xxx/07 R$

VALOR PAGO R$

DIFERENCA R$

ConclusAo:

XII - DAS ADMISSOES JULGADAS ILEGAIS:

ConclusAo:

XIII - DAS APOSENTADORIAS E PENSOES JULGADAS ILEGAIS :

ConclusAo:

XIV - DOS CONTRATOS:

1-CONTRATOS JULGADOS ILEGAIS:

ConclusAo:

2-CONTRATOS NAO AUTUADOS EM APARTADO:

ConclusAo:

XV - DAS SUBVENCOES, ADIANTAMENTOS, AUXILIOS, CONCESSOES:
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XVI - ACHADOS DE AUDITORIA NOS BALANCETES DE JAN A DEZ DE 2007:

CREDOR N° DO EMPENHO VALOR (R$)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
Conclusao: (nedir documentns oriuinais this decnecac clicneitac P determiner nue PIS1111 2 C

sejam juntadas no controle interno substituindo os originais para possivel verificacAo por
parte do Vereadores ou da PopulacAo).

XVII - DO RELATORIO DE TRANSPORTE ESCOLAR n° 09/2005):
1° SEMESTRE Processo n°

2° SEMESTRE Processo n°
ConclusAo:

XVIII - DO FMCA	 n° 03/2006):
1° QUADRIMESTRE Processo n°

2° QUADRIMESTRE Processo n°

3° QUADRIMESTRE Processo no
ConclusAo:

XIX - DAS INSPECOES REALIZADAS NO MUNICiPIO:

( avaliar as irregularidades e recomendacOes apontadas nas decisees deste TCM que
julgaram as inspecOes)

XX - AMOSTRAGEM DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EDUCACAO:

CREDOR N° DO EMPENHO VALOR (R$)
1
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Diligencia: Das despesas acima mencionadas o gestor devera trazer aos autos os seguintes
documentos originais: Nota de Empenho; Ordem de Pagamento e Nota Fiscaljuntando
cOpia deles nos arquivos de onde foram retirados, para que fiquem disponiveis a populacão
e aos vereadores.

XXI - RELATORIO DE ERROS:

Dos cOdigos das receitas lancados no comparativo da receita:

Dos cedigos das despesas lancados no comparativo da despesa:

XXII - OUTRAS IRREGULARIDADES:

XXIII - PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DE PESSOAL:

0 Prefeito Municipal devera preencher rigorosamente os formularios abaixo e juntar aos
autos, cujos modelos est& esquematizados a seguir:

FORMULARIO DE ADMISSAO DE SERVIDORES CONCURSADOS:

MUNICIPIO:            

NOME CPF CARGO DATA DE ADMISSAO N° DO EDITAL N° DO ATO DE ADMISSAO                                                

Chefe do Controle Interno Diretor RH Prefeito Municipal

FORMULARIO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES POR PRAZO
DETERMINADO:

MUNICIPIO:       

NOME CPF FuNcAo DATA DE INICIO DATA DO FINAL N° da Lei Autorizativa
(1)

N" DO DECRETO
(2)                     

Juntar cOpia da lei municipal que autorizou as contratacaes;
Juntar cOpia do decreto expedido pelo Prefeito Municipal declarando a existencia de
excepcional interesse pUblico nas contratacOes.
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Chefe do Controle Interno Diretor RH	 Prefeito Municipal

3- FORMULARIO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE:

MUNIC IPIO: 	

NOME CPF FUNCAO DATA DE INICIO DATA DO FINAL N° do Edital de
Chamamento (3)

Jornal que publicou o
Edital (4)

Juntar cOpia do edital de chamamento;
Juntar cOpia do jornal que publicou o edital de chamamento.

Chefe do Controle Interno Diretor RH	 Prefeito Municipal

4- FORMULARIO DOS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO:

MUNICiPIO: 	
PREFEITO MUNICIPAL Sr(a): 	

MES - 2007 VALOR PAGO N° DO EMPENHO

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

13° (se houver)

Chefe do Controle Interno Diretor RH Prefeito Municipal
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Conveniado que repassa recurso Valor recebido em 2007 Conta banciria
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FORMULARIO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITQ:

MUNICIPIO:
VICE-PREFEITO MUNICIPAL Sr(a):

MES - 2007 VALOR PAGO N° DO EMPENHO

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

13° (se houver)

Chefe do Controle Interno Diretor RH Prefeito Municipal

FORMULARIO DAS RECEITAS RECEBIDAS DE CONVENIOS NA
EDUCACAO:

OBS: Segue em anexo a este formulirio cOpias dos extratos mensais de 2007 de todas
as contas mencionadas acima.

Ordenador de Despesa	 Secretirio de Finally:is 	 Contador
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CONCLUSAO:

Da analise da presente prestacAo de contas, temos a concluir que foram apuradas as
irregularidades apontadas nos seguintes ITENS: I ( item 2; item 3H; item 3J); V; XV,
bem como a necessidade de o gestor enviar a este TCM, concomitantemente a resposta
esta diligéncia, os documentos solicitados nos ITEM XVI e ITEM XX e os formularios
devidamente preenchidos segundo modelos sugeridos no ITEM XXIII, e especialmente
com encaminhamento das cOpias dos extratos mensais da contas bancirias referentes
as receitas de convenios com a educacão.

Os documentos originais encaminhados ao TCM, por forca do presente
relatOrio, deverio ter suas cOpias inseridas nos processos de origem (substituindo os
originais encaminhados) para possiveis verificacOes por parte de todos aqueles
legalmente interessados.

Do exposto, proceda-se a abertura de vista ao gestor em epigrafe, em honra ao
principio da contraditOrio e da ampla defesa, no prazo regimental, para apresentacao de
rages de defesa e para apresentacAo da documentacAo solicitada.

A SECA° DE DILIGENCIA, para abertura de vista no PRAZO
EXCEPCIONAL DE 20 DIAS.

PARA OS FINS DO ATENDIMENTO A PRESENTE DILIGENCIA, FICA
AUTORIZADO, DESDE LOGO, 0 REENVIO DOS DADOS ELETRONICOS VIA
WEB DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007.

AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS MENSAIS DE GESTAO, aos xx
de xxxxxxxx de 2008.

xxxxxxxxxxxxxxxx
INSPETOR

48



Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC!PIOS
A dit rsg_i01MALKipkggsgri

Fls.     

000 65 /09

PODER EXECUTIVO
QUADRO DE IMPLICACOES

Item ASSUNTO IRREGULARIDADE IMPLICACAO OBS.

1. AutuacAo Intempestividade RE c/ Ressalva Imputar multa

Autuacâo Ausencia de documento
obrigatOrio e/ou enviado
sem assinatura

RE c/ ressalva,
exceto quando a
ausencia impedir a
analise das contas

Imputar multa
pars o contador

COpia ao Legislativo NAo envio IR.

3. SuplementacAo Realizaclo de despesa
nAo coberta por dotacAo
orcamentdrio prevista
nas leis orcamentirias (
LOA, Lei de Creditos
Suplementares e Lei de
Creditos Especiais),

IR Despesa sem
autorizacão
legislativa

3. SuplementacAo Despesa nAo coberta por
Decreto Suplementar

RE c/ ressalva Neste caso existe
a autorizacAo
legislativa mas
nAo foi emitido o
decreto

3. SuplementacAo SuplementacAo de
dotacOes em data
posterior A realizacAo da
despesa

RE c/ ressalva

SuplementacAo No exame do "Quadro
de SuplementacAo"
apurou-se divergencia
corn a realidade do
fisico

RE c/ ressalva A existencia da lei
de suplementacao
esti comprovado
no fisico mas nAo
foi lancada no
"Quadro de
Suplementacão"
do sistema.

Receitas Erro de classificacAo
e/ou codificacAo de
receitas (sistema)

RE c/ ressalva,
exceto quando o
erro prejudicar a
anillise das contas

Imputar multa ao
contador

4. Receitas OmissAo de receitas e
apropriacAo de recursos
pnblicos

IR Imputar debit°
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4.1. Comparativo da

receita
Divergéncia fisico x
sistema

RE c/ ressalva,
exceto quando a
divergencia
impedir ou
prejudicar a
at-Wise das contas

Imputar multa ao
contador

4.2. Receitas prOprias Nao instituiu ou nao
arrecadou efetivamente
os tributos

RE c/ ressalva

4.3. Mienacao de bens Nao aplicou receita da
venda de bens mOveis e
imOveis em despesas de
capital

IR

Receitas extra-
orcamentarias

Divergéncia fisico x
sistema

RE c/ ressalva,
exceto quando a
divergéncia
impedir ou
prejudicar a
analise das contas

Imputar multa ao
contador

Despesas Total das despesas do
Poder Executivo major
que as despesas
autorizsdas na LOA para
Poder e em leis de
crdditos adicionais

IR

6.1. Subsidios dos
Prefeito e Vice-
Prefeito

Pagamento a major:
pagamento de subsidios
acima dos valores
fixados e registrados no
TCM;pagamento de 13°
salfirio sem previsao no
ato fixatbrio ou na
LOM, conforme
registrado no TCM

IR Imputar dibito

6.2. Folha de Pagamento
de Dezembro

Nao empenhou IR

6.3 Aplicacao na
Educacao

Nao aplicou os 25%
exigidos pelo art. 212 da
CF

IR

6.3 Aplicacao na
Educacao

Empenhou na funcao
Educacao, como gastos
que foram computados
na coluna ADM
DIRETA do quadro
"Gastos Educacao" do

RE c/ ressalva Expurgar as
despesas
indevidamente
computadas e
recalcular o
PERCENTUAL 
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SICOM, despesas nao
relacionadas corn
educacao, isto é , que
estao fora dos casos
mencionados no art. 70
da Lei n° 9394/96

6.6. Obrigacao patronal Divergencia fisico x
sistema

RE c/ ressalva,
exceto quando a
divergencia
impedir ou
prejudicar a
analise das contas

Imputar multa ao
contador

6.6. ObrigacAo patronal Nao empenho da parte
patronal do INS S/RPPS
ou empenho em valores
menores que os
percentuais legais

IR

6.7. Despesa
orcamentiria

Irregularidades graves,
ilegalidades ou violacao
aos principios da
publicidade,
impessoalidade,
moralidade, eficiencia e
economicidade de
despesas consideradas
relevantes

IR Ex: nao realizacao
de licitacao

6.7 Despesa
orcamentiria

Divergencia fisico x
sistema

RE c/ ressalva,
exceto quando a
divergencia
impedir ou
prejudicar a
analise das contas

Imputar multa ao
contador

7.1 a
7.8

Despesas extra-
orcamentarias

Divergencia fisico x
sistema

RE c/ ressalva,
exceto quando a
divergencia
impedir ou
prejudicar a
analise das contas

Imputar multa ao
contador

7.1 e
7.2

Repasse das
contribuicaes
previdenciArias dos
servidores e dos
prestadores de
servicos ao INSS e
RPPS

Nao efetuou o repasse
(recolhimento)

IR

tA

RE c/ ressalva se a
diferenca
pequena, devido a
defasagem natural
entre o
recolhimento e o
repasse no final do
exercicio
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7.3 DepOsitos e
consignacees

Nao recolhimento das
retencOes: Contribuic6es
previdenciarias dos
servidores ao INSS e
RPPS/ Consignaceles em
Folha/Sindicatos/etc

IR

7.4 Duodecimo Repasse a maior que o
limite maximo

IR RE c/ ressalva se
couber o principio
da insignificancia

7.4 Duodecimo Repasse a menor que o
limite minimo

IR RE c/ ressalva se
nao houve
prejuizo na
execucao
orcamentaria da
Camara (balancete
financeiro)

8. Controle Interns° Nao consta dos autos
nenhuma manifestacao
individualizada do
Controle Interno.

IR A mera aposicao
de assinatura nos
documentos
contabeis nao
serve

8. Controle Intern° Certidao vaga, nao
condizente corn os
termos fixados pelo
TCM;
nao manifestagao sobre

todos os relatOrios
exigida pela RN do
TCM; certificacao em
desacordo com a analise
das contas feita pela
Auditoria

RE c/ ressalva Consta dos autos
manifestacao
individualizada,
porem precaria

10. Admissao de pessoal AdmissOes de pessoal
julgadas ilegais pelo
TCM

IR

Admissao de pessoal Nao envio para registro
dos atos de admissao de
concursados e de
contratados por prazo
determinado na forma
estabelecida em RN do
TCM

IR

Aposentadorias e
penseies

Aposentadorias e
pensOes julgadas ilegais
pelo TCM

IR
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Aposentadorias e
pensdes

NAo envio para registro
dos atos de concessAo de
aposentadorias e
pensdes do RPPS

IR

Contratos Contratos/Termos
Aditivos/Convenios
julgados ilegais no TCM

IR

12. Contratos NS.° envio ao TCM para
registro de
Contratos/Termos
Aditivos/ Convénios
exigidos por RN do
TCM

IR

15.1. Inspecdes Denimcia/RepresentacAo
/ InspecAo/ Vistoria
julgada procedente ou
corn apontamento de
irregularidade

IR

15.2 Tomada de Contas
Especial

Tomadas de Contas
Especial relativas a
Janeiro a Novembro
julgadas irregulares

IR

17. Outras
irregularidades

Documentos
obrigatOrios do
balancete fisico
enviados de forma
incompleta (ex: cadastro
de obra faltando mencAo
de alguma obra)

IR

17. Outras
irregularidades

Inconsistencias, erros,
omissdes nas
informacdes do SICOM

RE c/ ressalva,
exceto quando a
falha impedir ou
prejudicar a
analise das contas

Imputar multa ao
contador

17. Outras
irregularidades

Nao obediéncia aos
principios contibeis

RE c/ ressalva,
exceto quando a
irregularidade
impedir ou
prejudicar a
analise das contas

Imputar multa ao
contador

17. Outras
irregularidades

Emissao de cheque sem
fundo

IR Imputar dêbito
dos encargos
fmanceiros
constantes dos
extratos
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17. Outras

irregularidades
Excesso de servidores
em cargos
comissionados

RE c/ ressalva Fixar prazo para a
regularizacao

17. Outras
irregularidades

Ocupantes de cargos
comissionados que nAo
exercem atribuicaes de
chefia, direcAo e
assessoramento

RE c/ ressalva Fixar prazo para a
regularizacao

17. Outras
irregularidades

Despesas realizadas sem
empenho

IR

Legendas:
RE = regular
IR = irregular

ObservacAo:
Aplicar o principio da razoabilidade em todos os itens.
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4100 65 /09-

BALANCETE DE DEZEMBRO

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS:

I Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada de dezembro, indicando os
valores acumulados do exercicio;

II Quadro de Rendas Locais de dezembro, indicando os valores acumulados do
exercicio;

III Aviso de Creditos Bancarios decorrentes de transferencias federais e estaduais
depositadas em dezembro;

IV Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de dezembro, com classificacao
ate o nivel de subelemento, observados o piano de conta e os novos criterios
instituidos, indicando os valores acumulados do exercicio;

V Balancete Financeiro de dezembro, demonstrando as receitas e despesas
orcamentirias e extra-orcamentirias, discriminando as transferencias financeiras,
indicando os valores acumulados do exercicio, conjugando-se os saldos das
disponibilidades provindas do exercicio anterior com os que se transferem para o mes
seguinte;

VI Extratos de dezembro de todas as Contas Bancarias, acompanhados dos extratos de
qualquer especie de aplicacAo financeira, inclusive no mercado de capitais;

VII Termo de Conferencia de Caixa de dezembro, assinado pelo gestor, tesoureiro e
responsavel pelo controle intern°, acompanhado das Conciliaceles Bancirias;

VIII Decretos de Abertura de Creditos Adicionais (Suplementares, Especiais ou
Extraordinarios) do exercicio, acompanhados das leis sancionadas no curso do
exercicio que os tenha autorizado;

IX DeclaracAo firmada pela autoridade competente certificando se a folha de pagamento
de pessoal de dezembro foi empenhada, indicando os niuneros das notas de empenho
e as respectivas dotacOes orcamentirias

X Quadro Demonstrativo das alienacOes de bens mOveis e imOveis, efetivadas no
exercicio, com as seguintes colunas: descricAo do bem alienado, procedimento
licitatOrio adotado, valor auferido, detalhamento da aplicacAo do recurso.

XI RelacAo dos Empenhos emitidos em dezembro, corn indicacAo da data, da
classificacAo completa da despesa, do credor, do valor, distinguindo-se o processado
do nAo processado;

XII Relaclo das Ordens de Pagamento cumpridas em dezembro, corn indicacAo das datas,
dos valores, dos credores e dos respectivos empenhos.

XIII Demonstrativo das Despesas a Pagar do exercicio, corn indicacAo dos seguintes
dados: data do empenho, classificacAo completa da despesa, valor original da
inscricAo, valor da baixa no mes de dezembro, valor acumulado das baixas no
exercicio, saldo para o exercicio seguinte, distinguindo-se as processadas das nAo
processadas
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XIV Demonstrativo de Restos a Pagar, corn indicacao dos seguintes dados: classificacAo

funcional-programatica, natureza da despesa ate o nivel de subelemento, saldo
anterior, baixa ocorrida, saldo para o exercicio seguinte, distinguindo-se os
processados dos nAo processados

XV Demonstrativos Analiticos das seguintes Receitas Extra-orcamentarias e Despesas
Extra-orcamentarias, contabilizadas no exercicio: Ddbitos em Tesouraria, DepOsitos,
ConsignacOes, Contribuicties, Ativo Realizavel, Despesas em Responsabilidade,
individualizando para cada uma destas rubricas os titulares e seus valores respectivos

XVI Quadro Demonstrativo das restituicaes recebidas durante o exercicio,
individualizando-as detalhadamente, corn as seguintes dados: data da contabilizacAo,
rubrica adotada, valor, nome do restituidor ou assunto a que se refere a restituiclo

XVII Relacão das retenceies do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos
pagos em dezembro, a qualquer titulo, corn os seguintes dados: data da Ordem de
Pagamento, valor da Ordem de pagamento; nome do contribuinte, CPF/CNPJ, valor
do imposto retido

XVIII Cadastro de Obrasa'que constAquelas contratadas no exercicio, incluindo as ainda nAo
iniciadas, as em andamento e as concluidas, bem como as contratadas em exercicios
anteriores mas que ainda estAo em andamento no exercicio ou que foram nele
concluidas, discriminando em todas elas os respectivos saldos das despesas
empenhadas, devendo constar tambem as executadas diretamente pela administracAo,
corn especificacAo do nome de cada obra, da classificacAo da despesa, data do
empenho.

XIX RelatOrio de Veiculos e Maquinas que consumiram combustiveis fornecidos pelo
Poder Executivo, no exercicio, discriminando aqueles pertencentes a Administracão e
aqueles terceirizados, informando marca, modelo, placa, e discriminando os periodos
de use e os periodos que ficaram parados

XX Quadro demonstrativo dos valores brutos mensais pagos durante o exercicio aos
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretarios Municipais, a titulo se subsidio e 13° salirio

XXI Extrato emitido pelo TCM, via WEB, mostrando que o Gestor cadastrado no TCM é o
mesmo que esti prestando as contas

XXII Cepias assinadas dos recibos de entrega dos dados eletrOnicos mensais do exercicio
Observacao: disnosicão normativa de referência: 68° do ART 1° da RN 11/2006:

	 Mena 2 de 2
Rua 68 n° 727 — Centro — fone 3216-6000 FAX 3212-0177 CEP: 74055-100 Goiánia Goias

www.tcm.go.gov.br

s.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57

