
MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Emitente: Unidade Central de Controle Interno 

Entidade: Câmara Municipal de Pinheiros 

Gestor responsável: Iverlan Moreira Barbosa 

Exercício: 2018 

 

Introdução 

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

o artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000 - LRF essa unidade de controle interno realizou, 

no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional. 

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos 

adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso 

parecer conclusivo. 

Vale salientar que esta Unidade Central de Controle Interno passou por transição de 

Controladores, uma vez que em 16 de janeiro de 2018, por meio da portaria 849/2018 a 

Controladora Interna efetiva pediu exoneração, nessa época a equipe era composta por 01 

(um) Controlador Interno e 01 (um) Assessor de Controle Interno. Esta que subscreve, foi 

nomeada em 01/03/2018, por meio da portaria 853/2018, ressalte-se que a Unidade Central de 

Controle Interno (UCCI) está composta, atualmente, apenas pela titular. 

No entanto, apesar das limitações por que passa o Controle Interno quanto à estrutura pessoal, 

uma vez que o Sistema de Controle Interno é bastante amplo e somente um servidor não 

suficiente para dar o suporte adequado que o cargo merece. Ressalte-se que no dia 07 de 

março de 2019 foi nomeada nova servidora para preencher o cargo de Assessor de Controle 

Interno, no entanto, durante todo o exercício de 2018, a Controladoria funcionou com somente 

uma servidora. Segue elencado abaixo os pontos de controle analisado no exercício de 2018. 

 



 

1. Itens de abordagem prioritária 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária. 

Código Ponto de controle Base legal Tipo de 

procedimento 

Procedimento Aplicável à 

1.1.2 Despesa - 
realização sem 
prévio empenho 

Lei 4.320/1964, art. 
60. 

Auditoria 
Governamental e 
Análise 
Documental  

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de prévio 
empenho. 

Constatou-se 
que não houve 
despesas sem 
emissão de 
prévio empenho 
conforme 
amostra retirada 
do  
monitoramento 
n° 01/2018. 

1.2 Gestão Previdenciária 

Código Ponto de controle Base legal Tipo de 

procedimento 

Procedimento Aplicável à 

1.1.2 Registro por 
competência - 

despesas 
previdenciárias 

patronais  
 

 
 CF/88, art. 40.  
 LRF, art. 69.  
 Lei 9.717/1998, 

art. 1º.  
 

 

competência  
 

 
Parecer Técnico 
Contábil 

 
Verificar se foram realizados os 
registros contábeis orçamentários e 
patrimoniais, das despesas com 
obrigações previdenciárias, 
decorrente dos encargos patronais 
da entidade referentes às alíquotas 
normais e suplementares, 
observando o regime de 
competência.  
 

 Analisado por 
meio de Parecer 
Técnico contábil 
que contatou o 
correto registro. 

1.2.4 Retenção/Repasse 
das contribuições 
previdenciárias- 
parte servidor  

 

 
 CF/88, art. 40.  
 LRF, art. 69.  
 Lei 9717/1998 

art. 1º.  
 

 

 

 
Parecer Técnico 
Contábil e  
monitoramento 
n° 002/2019 

Verificar se houve a retenção das 
contribuições previdenciárias dos 
servidores e o seu respectivo 
repasse tempestivo ao regime de 
previdência.  
 

Analisado por 
meio de parecer 
técnico contábil 
que constatou as 
corretas 
retenções. Além 
disso  também foi  
examinado e 
identificado que 
as retenções e 
recolhimentos 
foram 
devidamente 
realizadas por 
meio de amostra 
retirada do 
monitoramento 
n° 02/2019. 



 

 

1.3.Gestão patrimonial 

Código Ponto de 

controle 

Base legal Tipo de 

procedimento 

sugerido 

Procedimento Aplicável à 

1.3.1 Bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis - 
registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

CRFB/88, art. 37, 
caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Parecer Técnico Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a integralidade 
dos bens em estoque, móveis, 
imóveis e intangíveis em 
compatibilidade com os inventários 
anuais, bem como, as variações 
decorrentes de depreciação, 
amortização ou exaustão, e as 
devidas reavaliações. 

Avaliado com 
base em parecer 
técnico contábil, 
constatou-se que 
as 
demonstrações 
contábeis 
evidenciam os 
bens em 
estoque. 

1.3.2 Bens móveis, 
imóveis e 
intangíveis - 
Registro e controle 

Lei 4.320/1964, art. 
94. 

Parecer Técnico Avaliar se os registros analíticos de 
bens de caráter permanente estão 
sendo realizados contendo 
informações necessárias e 
suficientes para sua caracterização e 
se existe a indicação, na estrutura 
administrativa do órgão, de agente(s) 
responsável(is) por sua guarda e 
administração. 

Avaliado com 
base em parecer 
técnico contábil, 
constatou-se que 
as informações 
necessárias e 
suficientes para 
sua 
caracterização 
dos bens existem 
e há agente 
responsável por 
sua guarda e 
administração. 

1.3.3 Disponibilidades 
financeiras - 
depósito e 
aplicação 

LC 101/2000, art. 
43 c/c § 3°, do 
artigo 164 da 
CRFB/88. 

Parecer Técnico Avaliar se as disponibilidades 
financeiras foram depositadas em 
instituições financeiras oficiais. 

Avaliado com 
base em parecer 
técnico contábil, 
constatou-se que 
as 
disponibilidade 
financeiras foram 
corretamente 
depositadas em 
instituições 
oficiais. 

1.3.4 Disponibilidades 
financeiras - 
depósito e 
aplicação 

Lei 4.320/1964, 
arts. 94 a 96. 

Parecer Técnico Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a integralidade 
dos valores depositados em contas 
correntes e aplicações financeiras 
confrontando os valores registrados 
com os extratos bancários no final do 
exercício. 

Avaliado com 
base em Parecer 
Técnico, que 
constatou eu os 
procedimentos 
estão corretos. 

1.4. Limites constitucionais e legais 

Código Ponto de 

controle 

Base legal Tipo de 

procedimento 

sugerido 

Procedimento Aplicável à 

1.4.6 Despesas com 
pessoal - 
abrangência. 

LC 101/2000, art. 
18. 

Monitoramento n° 
001/2019 

Avaliar se todas as despesas com 
pessoal, inclusive mão de obra 
terceirizada que se referem à 
substituição de servidores, foram 
consideradas no cálculo do limite 
de gastos com pessoal previstos na 
LRF. 

Ponto de 
controle 
avaliado no 
monitoramen
to n° 01/2019 
e identificado 
que  todas as 
despesas 
foram 
corretamente 
consideradas 
no cálculo 
dos limites. 



 

1.4.7 Despesas com 
pessoal - limite 

LC 101/2000, arts. 
19 e 20. 

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

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

1.4.8 Despesas com 
pessoal - 
descumprimento 
de limites - 
nulidade do ato 

LC 101/2000, art. 
21. 

Monitoramento Avaliar se foram praticados atos que 
provocaram aumento das despesas 
com pessoal sem observar as 
disposições contidas nos incisos I e 
II, do artigo 21, da LRF. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

1.4.10 Despesas com 
pessoal - limite 
prudencial - 
vedações 

LC 101/2000, art. 
22, parágrafo 
único. 

Monitoramento Avaliar se as despesas totais com 
pessoal excederam 95% do limite 
máximo permitido para o Poder e, no 
caso de ocorrência, se as vedações 
previstas no artigo 22, parágrafo 
único, incisos I a V, da LRF foram 
observadas. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

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

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

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

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

1.4.13 Poder Legislativo 
Municipal - 
despesa com folha 
de pagamento 

CRFB/88, art. 29- 
A, § 1°. 

Monitoramento Avaliar se o gasto total com a folha 
de pagamento da Câmara Municipal 
não ultrapassou setenta por cento 
dos recursos financeiros recebidos a 
título de transferência de duodécimos 
no exercício. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.17 Despesas com 
pessoal - subsídio 
dos vereadores - 
fixação 

CRFB/88, art. 29, 
inciso VI. 

Monitoramento Avaliar se a fixação do subsídio dos 
Vereadores atendeu o disposto no 
artigo 29, inciso VI, da CrFB/88, 
especialmente os limites máximos 
nele fixados e a fixação de uma 
legislatura para outra. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

1.4.1S Despesas com 
pessoal - subsídio 
dos vereadores - 
pagamento 

CRFB/88, art. 29, 
inciso VI. 

Monitoramento Avaliar se o pagamento dos 
subsídios aos vereadores obedeceu 
aos limites fixados no artigo 29, 
inciso VI, da CRFB/88. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

1.4.19 Despesas com 
pessoal - 
remuneração 
vereadores 

CRFB/88, art. 29, 
inciso VII. 

Monitoramento 
analítica) 

Avaliar se o total da despesa com a 
remuneração dos Vereadores 
ultrapassou o montante de cinco por 
cento da receita do Município. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

1.4.20 Poder Legislativo 
Municipal - 
despesa total 

CRFB/88, art. 29- 
A. 

Monitoramento Avaliar se o total da despesa do 
Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e 
excluídos os gastos com inativos, 
ultrapassou os percentuais definidos 
pelo artigo 29-A da CRFB/88, 
relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências 
previstas no § 5

o
 do art. 153 e nos 

arts. 158 e 159, efetivamente 
realizadas no exercício anterior. 

Ponto de controle 
avaliado no 
monitoramento 
n° 01/2019 e 
detectado que, 
conforme a 
amostra 
analisada, os 
limites foram 
observados. 

2.3. Gestão patrimonial 

Código Ponto de 

controle 

Base legal Tipo de 

procedimento 

sugerido 

Procedimento Aplicável à 

2.3.1 Passivos 
contingentes - 
reconhecimento de 
precatórios 
judiciais 

CRFB/88, art. 100. / 
ei n° 4.320/64, arts. 
67 e 105 c/c 
Norma Brasileira 
de Contabilidade 
NBC-TSP 03. 

Monitoramento Avaliar se os precatórios judiciais e 
demais passivos contingentes estão 
sendo devidamente reconhecidos e 
evidenciados no balanço patrimonial. 

Não houve 
pagamento de 

precatórios, 
conforme se 
verificou no 

monitoramento 
n° 001/2019 



 

 

 

Parecer Conclusivo 
 
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a conclusão da análise dos demonstrativos contábeis, 

balancetes e demais documentos que demandam conhecimento técnico contábil foi subsidiada 

por parecer técnico elaborado por servidor efetivo da Câmara Municipal de Pinheiros 

designado pela portaria nº 901/2019 para este fim.  

 

Isto posto, na opinião da Unidade Central de Controle Interno, considerando as análises 

realizadas ao logo do exercício e até a presente data e das seguintes peças: Balancete 

Analítico da Receita Orçamentária Municipal, Balancete Contábil de Verificação, Balancete da 

Despesa Orçamentária, Balancete Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativos dos 

Créditos Adicionais, Demonstrativo da Dívida Flutuante, Demonstrativo da Dívida Fundada, 

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo Patronal Mensal de Despesa Recolhida, 

Demonstrativo de Restos a Pagar, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Extrato das 

Contas Bancárias, Inventário de Bens Móveis, Inventário de Bens Imóveis, Inventário do 

Almoxarifado, Termo de Verificação de Disponibilidades e Relatório de Gestão Fiscal 

representam ADEQUADAMENTE a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão 

fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se a 

legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos. 

 

 

Por fim, fico à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alana Manzoli de Oliveira 

Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 

 
2. Itens de abordagem complementar 

 
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código Ponto de 

controle 

Base legal Tipo de 

procedimento 

sugerido 

Procedimento Aplicável à 

2.2.24 Escrituração e 
consolidação das 
contas públicas 

LC 101/2000, art. 
50 / Norma 
Brasileira de 
Contabilidade NBC 
TSP-EC c/c / NBC-
T 16 

Parecer Técnico Avaliar se a escrituração e 
consolidação contábil das contas 
públicas obedeceu ao que dispõe o 
artigo 50 da LRF e as normas 
brasileiras de contabilidade aplicadas 
ao setor público. 

Avaliado por 
meio de Parecer 
Técnico Contábil, 
que considerou 

que os 
procedimentos 
obedecem a 
legislação. 

2.2.30 Despesa - 
realização de 
despesas - 
irregularidades 

LC 101/2000, art. 
15 c/c Lei 
4.320/1964, art. 4°. 

Auditoria 
overnamental de 
conformidade 

Avaliar se foram realizadas despesas 
consideradas não autorizadas, 
irregulares e lesivas ao patrimônio 
público, ilegais e/ou ilegítimas. 

Conforme a 
amostra 

analisada 
verificou-se que 
nesta amostra 

não houve 
despesa 

irregulares. 
Monitoramento 

n° 003/2019 
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