MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA MG – PREFEITURA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
Praça Presidente Vargas, 1 – Bairro: Centro Telefax.:35 3286 – 1200
CNPJ: 18.243.279/0001-08 – email: controleinterno@divisanova.mg.gov.br
Página www.divisanova.mg.gov.br

Relatório Anual Conclusivo
sobre a Prestação de
Contas Exercício
financeiro de 2018
IN n° 04, de 29 de novembro de 2017

Divisa nova, 14 de Março de 2019

Sumário

l) Apresentação...............................................................................................05
ll) Introdução...................................................................................................06
lll) Função........................................................................................................07
IV) Contexto Operacional................................................................................08
V) Implantação dos Procedimentos Contábeis...............................................09
VI) Relatório....................................................................................................10
VII) Ambiente Interno......................................................................................11
VIII) Cumprimento das metas previstas no PPA e na LOA.............................12
IX) Resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária........13
X) Resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão financeira..............14
XI)

Resultados

quanto

à

eficiência

e

a

eficácia

da

gestão

patrimonial.......................................................................................................14
XII) Dívida Ativa..............................................................................................15
XIII) Almoxarifado............................................................................................15
XIV) Observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar,
bem como dos limites e condições para a realização da despesa total com
pessoal............................................................................................................16
XV) Avaliação da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino, apurado pelo liquidado..................................................................18
XVI) Aplicação dos Recursos do FUNDEB.....................................................19
XVII) Avaliação de Aplicação dos Recursos nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde..............................................................................................................19
XVIII)

Destinação

dos

recursos

obtidos

com

a

alienação

de

ativos...............................................................................................................20
XIX) Observância disposto no art. 29-A da CF/1988, referente ao repasse
mensal

de

recursos

ao

Poder

Legislativo

do

município.........................................................................................................20
XX) Aplicação de recursos públicos realizada por entidade de direito
privado....................................................….....................................................21
14 de março de 2019

2

XXI) Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o
Ativo Imobilizado.............................................................................................21
XXII) Exercício 2018.......................................................................................22
XXIII) Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio
público.............................................................................................................22
XXIV) Os prazos nos termos dos arts. 4° e 5° da IN n° 10, de 14 de dezembro
de

2011

e

suas

alterações,

foi

observado

e

cumprido.........................................................................................................23
XXV) Controle de Frota...................................................................................24
XXVI) Considerações Preliminares.................................................................25
XXVII) Conclusões..........................................................................................26

14 de março de 2019

3

14 de março de 2019

4

I Apresentação
Com fulcro no art. 70 e 74 da Constituição Federal, art. 75 da Lei Federal
4.320, de17 de março de 1964, artigos 61 e 62, da Lei Orgânica do Município
de Divisa Nova e Instrução Normativa nº 004, de 29 de novembro de 2017, o
Sistema de Controle Interno apresenta o Relatório Anual de Prestação de
Contas referente ao Exercício de 2018.

Unidade Destino: Gabinete do Prefeito, Câmara Municipal, Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais e Ministério Público.
Controlador: Otavio de Lima Roberto – CPF: 093.163.826-70
Interessados: Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, Tribunal de
Contas do Estado, Ministério Público e a Sociedade.
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II Introdução
O Sistema de Controle Interno do Município, no uso de suas atribuições
legais, em especial ao disposto nos Arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição
Federal, art. 59 da Lei Complementar nº101/2000, art. 74 da Constituição do
Estado, conjugados com o disposto nas Leis nº4.320/64, artigos 102, 113, 115
e 118 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas que regulam as atribuições do
Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e
concomitante dos atos de gestão e visando orientar o Administrador Público,
apresenta este relatório.
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III Função
A função deste trabalho é orientar e demonstrar o controle da gestão dos
recursos Públicos em benefício da sociedade. Tem como objetivo final
apresentar os procedimentos essenciais para o efetivo funcionamento do
Sistema de Controle Interno, necessário para nortear as ações de controle,
bem como para formalização do Relatório de Atividades a ser apresentado ao
Tribunal de Contas do Estado.
São relatadas as ações integradas do Sistema de Controle Interno sobre
os procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal,
que envolve toda a estrutura organizacional do Poder Executivo.

A obediência aos procedimentos normatizados tem a finalidade de evitar
erros primários e, se detectados, serão solicitadas as suas correções com a
indicação das medidas a serem tomadas para sanar qualquer inconsistência,
em atendimento as Instruções Normativas do TCE que dispõem sobre normas
e regras para a formalização e apresentação das prestações de contas de
gestão (balancetes) e as contas de governo (Balanço Geral).
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IV Contexto Operacional
A Prefeitura Municipal, órgão de personalidade jurídica de direito interno,
com sede na Praça Presidente Vargas nº. 01 – Divisa Nova – MG. A Lei
Orçamentária

foi

elaborada

em

conformidade

com

a

organização

administrativa. Portanto, atende as premissas da Administração Pública
Municipal. A estrutura administrativa da Prefeitura não está atualizada devendo
ser objeto de atualização da lei vigente, com as necessidades da Gestão
Pública Municipal. A atual administração deverá apresentar projeto de lei com o
objetivo fazer cumprir as atuais normas vigentes e projetando as tendências
para os próximos vinte anos. Inovando no propósito de enquadrar o município
nas regras dos programas sociais do Governo Federal e as Normas Brasileiras
de Contabilidade Pública que estão em processo de implantação e atender as
regras da Lei Complementar nº: 101/2000, conjugada com a Lei Federal nº.
12.527/11 que estabelecem normas de finanças públicas e transparência,
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A estrutura organizacional
da Prefeitura Municipal é composta das seguintes unidades administrativas e
seus desdobramentos em subunidades administrativas:
Unidades de Assistência e Assessoramento Direto:
➢ Gabinete do Prefeito;
➢ Controle Interno;
Unidades de Atividades Específicas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal da Fazenda;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária;
Secretaria Especial de Assistência Social e Promoção
Secretaria Especial de Assistência Judiciária e Assuntos Jurídicos;
Secretaria Especial de Transportes e Obras Públicas;
Secretaria Especial de Planejamento e Execução Contábil.

A lei que define a Estrutura Organizacional da Prefeitura, trata ainda dos
princípios da ação administrativa, enfocando o planejamento, controle,
coordenação e delegação de competência.
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V Implantação dos Procedimentos Contábeis

A administração pública brasileira tem sido desafiada a adequar seus
processos e controles, além de estabelecer e implantar melhores práticas
contábeis e de gestão com a finalidade da convergência das práticas contábeis
vigentes aos padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor público
e consequente adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público - NBCASP.
Nesse contexto, o Ministério da Fazenda, por meio da Portaria MF nº
184/2008, definiu que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o órgão
regulador do processo de convergência no Brasil. Dentre outras atribuições, a
STN estabelece normas e procedimentos contábeis mediante a elaboração,
discussão, aprovação e publicação do Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público - MCASP. No sentido de padronizar os procedimentos contábeis
entre os entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios), a STN
desenvolveu o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, visando o alto
nível de qualidade e transparência das informações e a consolidação das
contas públicas.
Esse processo tornou-se obrigatório a partir de 2015 em todos os
Municípios. Embora algumas providências já estejam sendo tomadas, estamos
em processo de implantação de acordo com a Portaria do STN nº548, de 24 de
Setembro

de

2015,

que

estabelece

prazos

para

implantação

dos

procedimentos contábeis patrimoniais. No Município de Divisa Nova as
providências foram tomadas pelo Chefe do Executivo no sentido de adequar a
estrutura organizacional da Prefeitura.
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VI Relatório
O relatório do Órgão Geral do Sistema de Controle Interno do Município
é uma regra estabelecida pela legislação que rege os atos do Tribunal de
Contas, determinando que o órgão de controle interno observe o disposto nas
Instruções Normativas expedidas pelo órgão de fiscalização externa e na
maioria delas atribui responsabilidade solidária aos agentes de controle e a
obrigatoriedade da guarda dos documentos passivos de fiscalização externa
nos termos do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal.
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VII Ambiente Interno
A análise do ambiente interno é um esforço dirigido à ampliação do
conhecimento que se tem da organização, seu desempenho, seus servidores,
seus processos de trabalho, sua estrutura organizacional e os procedimentos
de rotinas adotados. A Constituição Federal de 1988 faz referência ao Sistema
de Controle Interno, que deve ser institucionalizado mediante lei em cada
esfera de governo. Desta forma pode se concluir que o funcionamento do
Sistema de Controle Interno do Município tem que estar inserido na estrutura
organizacional de cada Poder. Isso envolve um conjunto de atividades de
controle exercidas internamente em todas as Unidades Administrativas, sob a
coordenação de um órgão central, neste caso a Controladoria Geral do
Município.

VIII Cumprimento das metas previstas no PPA e na LOA
O Plano Plurianual de Investimento do Município com previsão para o
Quadrimestre2018-2021,Lei nº1.149 de 30 de Novembro de 2017,com
alteração em 26 de novembro de 2018 pela Lei nº1180,

Lei de Diretrizes

Orçamentária, nº 1.141 de 23 de Junho de 2017 e Lei de Orçamento nº1.152
de 30 de Novembro de 2017,
reestruturação

e

planejamento

tendo
da

como

foco

fundamental

máquina administrativa,

a

voltada

para o alcance do equilíbrio das contas públicas municipais e a
responsabilidade com foco na gestão fiscal.
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Segue os dados por departamento liquidados no exercício de 2018:
Legislativo

Administração

R$: 492.080,78 R$: 2.478.863,81
Saúde
R$:
3.994.311,02

Educação
R$:
4.173.195,29

Ambiente
R$: 16.491,64

Segurança
Pública
R$: 45.701,37

Cultura
R$: 252.854,86

Agricultura
R$: 217.435,29

Assistência
Social
R$: 908.881,42
Urbanismo
R$:
1.024.051,73

Previdência
R$: 62.159,20
Saneamento
R$: 63.619,71

Transporte
R$: 721.264,20

Lazer
R$: 423.265,17

Porcentagem de aplicação de cada departamento correspondente a
despesa liquidada ao orçamento geral:

Legislativo: 3,31%
Administração: 16,67%
Segurança Pública: 0,31%
Assistência Social: 6,11%
Previdência: 0,42%
Saúde: 26,85%
Educação: 28,06%
Cultura: 1,70%
Urbanismo: 6,88%
Saneamento: 0,43%
Ambiente: 0,11%
Agricultura: 1,46%
Transporte: 4,85%
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IX Resultados quanto à eficiência e a eficácia da Gestão Orçamentária
O Orçamento do executivo municipal de Divisa Nova para o exercício
2018aprovado na Lei nº 1.152 de 30 de Novembro de 2017, estimou receita em
R$ 15.400.00,00e fixou despesas em igual valor R$: 15.400.000,00. Desse
montante previsto arrecadou de receitas: R$ 15.375.863,90. Total da despesa
orçada: 15.400.000,00, dotação Atualizada R$: 17.267.968,24, Empenhada R$
15.504.240,63, liquidada R$: 14.874.175,49 e pagou R$: 14.254.279,13
registrando-se um saldo positivo de R$: 1.763.727,61– conforme Balanço
Orçamentário.

No caso do cumprimento do artº4 da Lei nº1.152 de 30 de Novembro de
2017, que autorizou a abrir, mediante decretos,créditos suplementares até o
limite de 25%, alterado pela Lei municipal nº1.183 de 05 de Dezembro de 2018,
para 30%,este relatório esclarece o resultado:
Quadro 1

LIMITE
TOTAL EXECUTIVO
(Por Redução)
(Por Superávit)
(Por Excesso)
TOTAL CÂMARA
TOTAL CONSILIDADO
DIFERENÇA DESAUTORIZADA

R$: 4.620.000,00
R$: 3.904.702,08
R$: 2.036.733,84
R$: 1.308.168,24
R$: 559.800,00
0,00
R$: 3.904.702,08
0,00

30%
25,36%
13,23%
8,49%
3,64%
0%
25,36%
0%

Obs.: Foi solicitado alteração do percentual de abertura de créditos
especiais em virtude da redução do FUNDEB durante o período de Maio a
Dezembro de 2018, por parte do Estado, comprometendo a realização das
despesas com Pessoal da Educação, principalmente os profissionais do
Magistério, e em consequência da diminuição dos repasses, o município foi
obrigado a remanejar dotações das fontes 100 e 101 para atender os
pagamentos/empenhos das despesas com serviços de educação, sendo assim
o índice de 25% não seria suficiente para atender as suplementações
necessárias, conforme demonstrado acima. O município utilizou-se de 25,36%
para suplementações das dotações insuficientes.
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X Resultados quanto à eficiência e a eficácia da Gestão Financeira
Quanto à gestão dos recursos financeiros o que posso declarar é que
foi executado dentro dos critérios técnicos de controle de finanças, em
especial, por parte do Tesoureiro. Do ponto de vista do Controle, houve uma
harmonia em relação à Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal.
BANCOS: Foram conferidos todos os extratos bancários com os
ajustes nos termos de conciliação das contas bancárias desta Prefeitura,
conforme informação da Tesouraria.
As aplicações financeiras das contas que havia saldos superiores
a 30 dias, foram efetuadas em bancos oficiais tais como:
Caixa Econômica Federal, Itaú S/A e Banco do Brasil S/A,
BRADESCO.
Consta em caixa a quanta de R$3.300.910, 64, sendo saldo de
Recursos Vinculados no valor de R$: 2.397.251, 65 e Não Vinculados
(próprios) no valor de R$: 903.658,99 conforme verificação efetuada no
Balanço Financeiro e Declaração do Termo de Conferência de Caixa, emitida
pela tesouraria.

XI Resultados quanto à eficiência e a eficácia da Gestão Patrimonial
b) O valor no iMAQ (Sistema ERP do município) está conciliado
conforme Balancete de verificação, período de janeiro a dezembro/2018. Valor
do Imobilizado R$. 4.941.474,74, sendo bens móveis R$: 5.270.240,26 (-)
Depreciação Acumulada de R$: 1.364.081,74 totalizando um total de bens
móveis de R$: 3.906.158,52 e bens imóveis de R$: 1.035.316,22.
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XII Dívida Ativa
A dívida ativa totaliza R$ 303.855,97 sendo descrito abaixo:
Quadro 2

No Balancete
R$: 250.420,20
R$: 53.435,77

Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa Não Tributária
-

Em vista da importância do processo de recebimento da Dívida Ativa,
ressaltamos que continuamos divulgando através dos meios de comunicação
local, concedendo parcelamentos, além de também orientar verbalmente sobre
a inadimplência com os cofres públicos e os benefícios que a arrecadação
pode proporcionar para a qualidade de vida dos munícipes.

XIII Almoxarifado
5.1- Estoques

➢ Saldo de estoque do subalmoxarifado da Farmácia, confere um
valor de R$ 41.989,78

➢ Saldo subalmoxarifado da Educação, R$ 1.213,46

➢ Saldo de estoque subalmoxarifado CEELDA: R$: 470,10

➢ Saldo de estoque subalmoxarifado Creche: 359,18

➢ O estoque do Almoxarifado Central R$ 59.132,82

Totalizando o valor de R$ 103.165,34 (2018).
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No balancete de verificação contábil consta o valor de R$ 103.165,34
que está igual ao relatório do almoxarifado.

XIV Observância dos limites para inscrição de despesas em restos a
pagar, bem como dos limites e condições para a realização da despesa
total com pessoal.

A inscrição em restos a pagar apresenta um montante de R$
1.249.961,50, sendo desse montante R$ 619.896,36 processados e R$
629.965,10 não processados. O Poder Legislativo apresenta o monte de R$:
100,00 inscrito em Restos a Pagar não processados para o exercício seguinte.
Assim verifica-se que os Poderes Executivo e Legislativo cumpriram os limites
para inscrever as despesas em restos a pagar, nos termos da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964.

Dos gastos com Pessoal – Poderes Executivo e Legislativo, em
atendimento a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quadro 3

Títulos

2015

2016

2017

2018

Receita Corrente Líquida (A)

12.509.345,04

14.059.741,51

14.443.219,87

14.531.088,90

Gastos com Pessoal do
Município (B)
Percentual aplicado pelo
Município (B/A)
Limite Prudencial 95% (§
único, art. 22)
Limite Alerta

6.615.543,86

6.781.175,07

7.135.059,85

7.460.461,66

52,88 %

48,23%

49,40%

51,34%

6.417.294,00

7.212.647,40

7.409.371,79

7.454.448,61

6.079.541,69

6.833.034,38

7.019.404,86

7.062.109,21

Gastos com Pessoal do Poder
Legislativo (D)
Percentual Aplicado pelo
Poder Legislativo (D/A)
Limite Prudencial 95% (§
único, art. 22)

373.907,08

414.375,58

427.748,93

426.490,22

2,99%

2,95%

2,96%

2,94%

713.032,67

801.405,27

823.263,53

828.272,06

Limite Alerta (art. 20)

675.504,63

759.226,04

779.933,87

784.678,80

Total –
Executivo/Legislativo

6.989.450,94
55,87%

7.195.550,65
51,18%

7.562.808,78
52,36%

7.886.951,88
54,28%

Fonte: Anexo l RGF Executivo/Câmera
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Apurou-se que os gastos com Pessoal corresponderam a 7.460.461,66
do executivo, correspondendo a 51,34 % da Receita Corrente Líquida, no
exercício de 2018, cumprindo o limite máximo de 54% disposto, inciso III do
artigo 19 da Lei n° 101, de 4 de maio de 2000, que seria R$: 7.846.788,01 e
54% da Receita Corrente Líquida.

Apurou-se que os Poderes Executivo e Legislativo observaram os limites
máximos de 54% e 6%, dispostos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art.20 da
Lei complementar n°101/2000 (LRF), uma vez que os gastos de Pessoal
corresponderam respectivamente a 51,34% e 2,94%.

Porém, o Executivo

extrapolou o limite ideal dos gastos de até 48,60%; o limite prudencial de até
51,30 % aplicando na folha 51,34% da RCL apurada no RGF, de 31/12/2018.
Com os cortes nos repasses do ICMS nos meses de Novembro e Dezembro e
os cortes nos repasses do FUNDEB por parte do Estado, nos meses de Maio a
Setembro e Novembro e Dezembro, o município não arrecadou o total das
receitas previstas, com isso, prejudicando o cumprimento das metas
estabelecidas com gastos de pessoal.
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XV Avaliação da Aplicação dos Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, apurado pelo Liquidado
Regra do TCE/MG
Quadro 4

2016

Títulos
Receita de Impostos e Transferências
Correntes + Outrasb Receitas Correntes (Total
das Receitas dos Impostos) (A) Anexo I
Gastos com Ensino a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Despesas com
Educação) (B) Anexo I
Total das Deduções para Fins de Limite
Constitucional Contribuição ao FUNDEB)
(C) Anexo III
Total da Despesa
Percentual Aplicado (B+C/A)
Percentual Mínimo

2017

2018

11.896.352,11 12.161.862,63 12.926.081,42

999.237,25

1.019.960,69

1.477.907,98

2.190.039,10

2.196.885,52

2.325.984,94

3.189.276,35

3.216.846,21

3.803.892,92

26,809%
25%

26,45%
25%

29,217%
25%

Obs.: os exercícios anteriores apresento por uma questão de comparação.

De acordo com o quadro, a aplicação de recursos na
manutenção e desenvolvimento do ensino, do Executivo no ano de 2018, foi
aplicado o percentual de 29,217 % da Receita Base de Cálculo, atendendo o
exigido no artigo 212 da Constituição da República de 1988, EC nº 53/06 e
Leis nº 9.394/96 e 11.494/07, que fixa o mínimo de 25%.
Essa elevação de percentual de gastos com Educação
se deu em virtude a falta de repasses do FUNDEB por parte do Estado,
principalmente as despesas com os profissionais do Magistério foram
empenhadas, liquidadas e pagas na fonte 101.
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XVI Aplicação dos Recursos do FUNDEB.
Apuração efetuada pela despesa paga:

Quadro 5

2016

2017

2018

Receitas Recebidas no Exercício (incluindo
receitas de aplicações financeiras) (A)

2.213.796,95

2.278.878,68

1.707.306,50

Despesas realizadas no Exercício c/a
Remuneração dos Profissionais do
Magistério – 60% (B)

1.753.316,82

1.783.489,28

1.488.735,45

79,20%

78,262%

87,198%

435.521,63
19,67%

513.829,00
22,55%

296.235,90
17,35%

Títulos

Percentual Aplicado na Remuneração dos
Profissionais do Magistério (B/A) (60%)
Despesas realizadas no Exercício - 40% (C)

Percentual Aplicado (C/A) (40%)

No tocante ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) o Órgão
aplicou respectivamente os percentuais de 87,198% e 17,35% da Receita Base
de Cálculo recursos do FUNDEB, cumprindo o disposto na EC nº 53/2006,
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº6.253/2007.
No Exercício de 2018, tivemos um déficit de arrecadação no FUNDEB
da ordem de R$: 796.353,97 por falta dos repasses das receitas do ICMS,
ITCD e IPVA.
Em relação à receita do FUNDEB era de R$: 2.500.00,00 enquanto o
repasse foi no valor de R$: 1.707.306,50, sendo assim gerando o déficit acima
referido.

XVII Avaliação da Aplicação dos Recursos nas Ações e Serviços
Públicos de Saúde.
Quadro 6

Títulos

2016

2017

2018

Receita
de Impostos e Transferências
Constitucionais + outras receitas correntes (A)

11.329.033,59 11.476.810,28 12.225.062,95

Gastos nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde (B)

2.736.156,98

2.902.447,97

2.990.721,85

24,15%

25,29%

24,46%

15%

15%

15%

Percentual Aplicado nas Ações e Serv.
Públicos de Saúde (B/A)
Percentual Mínimo a Aplicar nas Ações
e Serviços Públicos de Saúde (Art. 27 da Lei
nº2.000 de 21 de julho de 2010).
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No exercício, o Município apurou-se que nas Ações e Serviços Públicos
de Saúde, aplicou o equivalente ao índice de 24,46% da Receita Base de
Cálculo, obedecendo ao índice mínimo de 15% de que trata o art. 77, inciso III
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República de 1988, com redação dada pelo art. 7° da EC n°29/2000. Nesse
percentual do total gasto com serviços de saúde fonte 102, foram considerados
os rateios transferidos aos consórcios públicos, CISSUL, CISMARPA E
CISLAGOS, com a exclusão dos mesmos, o índice gasto com serviços de
saúde perfaz um percentual de 23,4%

XVIII Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
O Executivo Municipal realizou alienação de Ativos no valor de R$
37.350,00. O valor registrado no anexo 11 (RREO) confere com o Balanço
Financeiro no exato valor acima exposto, classificado na fonte 192, aplicado no
Banco do Brasil S/A, agência 3948-9, conta 77.203-8. Somando um montante
final de R$: 149.019,19, resultante de exercícios anteriores, o valor será
investido no próximo exercício, de acordo com a programação para
investimentos no exercício.

XIX Observância disposto no art. 29-A da CF/1988, referente ao repasse
mensal de recursos ao Poder Legislativo do município.
Quadro 7

Receita Tributária e Transferências Constitucionais
Percentual Legal
Limite Máximo (7% das receitas exercício anterior)
Duodécimo a ser repassado
Valor Repassado
Valor Médio Repassado mês
Percentual

R$: 11.447.391,30
7%
R$: 801.317,39
R$: 680.000,00
R$: 680.000,00
R$: 56.666,66
5,94%
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O total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2016, ano
base de cálculo, foi de R$ 11.447.391,30, neste quadro foi transferido à
Câmara R$ 680.000,00 representando 5,94 %, da receita base cálculo.
O repasse de recursos efetuado ao Poder Legislativo Municipal, no
montante de R$ 680.000,00 o equivalente observando o limite de7% da receita
base de cálculo, em conformidade com o inciso I, art. 29-A da Constituição
Federal, com redação dada pelo art. 2º da EC nº 25/2000, alterado pelo art. 2º
da Emenda Constitucional nº 58 de 23/10/2009.

XX Aplicação de recursos públicos realizada por entidade de direito
privado.

Quadro 8

Entidade
ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E
A.DOS
EXCEPCIONAISAPAE
Associação
Protetora de
Divisa Nova
IRM. SANTA
CASA DE
MISERICÓRDIA
TOTAL

N° Fomento
1

Subvenção
200.000,00

Adicionais
0,00

Total
200.000,00

3

20.000,00

0,00

20.000,00

2

1.795.895,74

50.433,94

1.846.329,68

2.015.895,74

50.433,94

2.066.329,68

XXI Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em
especial o Ativo Imobilizado.
Os Poderes Executivos Municipais, por meio de suas unidades
administrativas, desenvolverão ações no sentido de promover a reavaliação, a
redução ao valor recuperável, depreciação e a amortização dos bens do ativo
sob sua responsabilidade atendendo as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.
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XXII Exercício 2018
Realizando inventário do acervo patrimonial. Bens móveis já estão
avaliados bem como realizando sua depreciação, os Bens imóveis estão em
processo de levantamento dos mesmos, apesar de que estão dentro dos
prazos para implantação na contabilidade, de acordo com a Portaria do STN
nº548, de 24 de Setembro de 2015, que estabelece o prazo para implantação
final até 31/12/2020. O novo controlador já notificou verbalmente o chefe do
Patrimônio em relação ao início dos trabalhos.

XXIII Termos de parceria firmados e participação do município em
consórcio público.
Consórcio
AMARP
CISSUL
CISMARPA
CISLAGOS
CPGIRS
CONCAFÉ

CNPJ
17.415.571/0001-90
13.985.869/0001-84
01.990.521/0001-04
01.243.423/0001-03
19.031.366/0001-56
23.388.132/0001-38

Valor
Autorizado
R$: 45.507,12
R$: 23.436,00
R$: 50.625,00
R$: 80.000,00
R$: 12.819,00
R$: 7.500,00

Valor Repassado
R$: 45.507,12
R$: 18.145,25
R$: 47.172,96
R$: 80.000,00
R$: 12.819,00
R$: 0,00
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XXIV Os prazos nos termos dos arts. 4° e 5° da IN n° 10, de 14 de
dezembro de 2011 e suas alterações, foi observado e cumprido.
Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do
município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio de
Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do
parágrafo único do art. 4° e do caput do art. 5°, ambos da IN n° 10, de 14 de
dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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XXV Controle de Frota
O uso e controle da frota municipal deverá observar, inicialmente, ao
disposto na Lei nº.12.527, de 18 de novembro de 2011, com identificação com
a marca oficial da Administração e ainda o que dispõe a Lei Federal nº. 9.503,
de 23 de setembro de 1997 –Código de Trânsito Brasileiro, atualizada pela Lei
Federal nº. 9.602, de 21 de janeiro de 1998, conjugado com as normas do
Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro – CONTRAN. O Sistema de Controle
Interno do Município recomenda que todos os veículos oficiais do Município, ou
que estejam prestando serviços por meio de contratos, estando submetidos às
normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
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XXVI Considerações Preliminares
A Controladoria, constitucionalmente, não está credenciada para fazer
julgamentos, nem aplicar penalidades ou sanções aos agentes públicos,
cabendo esta função ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Mas, se suas
determinações forem seguidas, certamente evitarão a condenação dos agentes
públicos e dos servidores em geral nessas instâncias. A sua existência não
está condicionada à vontade do Administrador, mas o seu funcionamento e
aceitação têm que ser geral pois, sozinho não corrige, tem que haver vontade
coletiva.

Procuramos neste relatório demonstrar as ações técnicas para motivar,
estimulando o trabalho em equipe, desenvolvendo a criatividade e outras
características essenciais para o convívio harmonioso; disso tudo, pode-se
obter um desempenho eficaz. Contudo, não é isso que se garante, o
administrador tem que estar disposto a ouvir, a participar e, enfim, alterar
atitudes, repensar posições.

No desenvolver das atividades, ao verificar alguma ineficiência
operacional, será feita notificação oficial aos responsáveis solicitando a sua
regularização, tornando assim desnecessária a inclusão de tais fatos neste
relatório. Vale ressaltar que novo controlador interno assumiu o cargo no
segundo dia do mês de janeiro de 2019; não acompanhando efetivamente os
trabalhos do antigo controlador. Sendo assim, todas as informações colocadas
neste relatório foram fundamentadas em registrados deixados pelo outro.

14 de março de 2019

25

XXVII Conclusões
Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que
acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da
Contabilidade Geral do Município, pronunciamos favorável à aprovação das
contas de 2018.Na análise geral, não constatamos falhas, irregularidades ou
desperdícios na gestão dos recursos; os documentos estavam em ordem no
momento da análise. No entanto, as recomendações constantes deste relatório
deverão ser atendidas e certificadas pelo Chefe do Executivo. Na medida do
possível, o novo Controle tentou buscar dados que pudesse demonstrar a
gestão aqui apresentada.

Das ações do controle instruídas com os elementos de que trata a IN nº
08/2003

que

estabelece

normas

de

fiscalização

contábil,

financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial nas Administrações Direta e Indireta
dos Municípios, não é possível afirmar quais foram às ações.

Ressalto ainda quanto ao Portal da Transparência, onde todos os
relatórios, balancetes, despesas, receitas, contas públicas do município, estão
sendo

alimentados

diariamente,

em

tempo

real

disponível

no

site

http://www.divisanova.mg.gov.br, como forma de informações do interesse
público.

Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho do Sistema do Controle Interno,
que todas as atividades desenvolvidas, os apontamentos realizados e
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recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
É o Relatório.
Prefeitura Municipal de Divisa Nova – MG, 14 de março de 2019.

Otavio de Lima Roberto
Controlador Interno

LUIZ ROBERTO DE BRITO
MEMBRO

ALESSANDRA GERALDA DE CARVALHO
MEMBRO

ABILIO LUIZ DE FIGUEIREDO
MEMBRO

GLEICY RODRIGUES CARVALHO
MEMBRO
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