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Apresentação 
 
A importância do Controle Interno na Administração Pública foi dada pelo Constituição 
Federal. É uma das matérias mais claras nos dispositivos constitucionais, basta uma 
interpretação correta que podemos constar que o texto é claro, objetivo e rígido com as 
normas de execução orçamentária, financeira, funcional, operacional e patrimonial e ainda 
trazendo a função de atestar a economicidade, a legalidade e a legitimidades de todos os 
atos praticados pelos gestores. 
 
A Constituição Federal determina que todos esses órgãos devem possuir seu próprio 
Controle Interno e de forma integrada com a Unidade Central de Controle Interno 
(Controladoria Geral) que é a responsável para gerenciar o “Sistema de Controle Interno” 
e, para isso, eles precisam ser comandados por profissionais com grande domínio em 
administração pública. No Município de São Félix de Minas isso foi garantido recentemente 
pela Lei Complementar nº 36, de 24 de setembro de 2019. 
 
A exemplo podemos conceituar a Controladoria Geral da União (CGU) que é o órgão de 
controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à 
defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de 
ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate a corrupção e ouvidoria. Com 
tamanha responsabilidade da unidade administrativa, os controladores públicos precisam 
ser profissionais altamente eficientes, bem treinados e com grande clareza de suas 
competências. 
 
Para implementar e garantir o funcionamento do Controle Interno Municipal, o primeiro 
passo é conhecer a estrutura organizacional do órgão, verificando se a unidade de 
controle interno possui posição hierárquica adequada e independência funcional.  Afinal, 
para que um trabalho seja bem feito é preciso entender exatamente o que se espera dele 
e quais são seus objetivos. 
 
Na organização dos órgãos municipais existem as Unidades Administrativas, que 
concentram os principais programas de governos que constam no Plano Plurianual (PPA) 
que define as metas e objetivos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) definem metas 
prioritárias que constaram na Lei Orçamentária Anual (LOA) que serão executadas no 
exercício seguinte. Cabe ao Agente de Controle Interno identificar as funções de cada uma 
das Unidades Administrativas e relacioná-las aos serviços públicos prestados, incluído ai o 
controle de custos de cada unidade, com o objetivo de redimensionar os recursos 
orçamentários. 
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Com esse panorama em vista, o profissional do Controle Interno poderá avaliar o cenário e 
as metas estabelecidas e propor os procedimentos de rotina para cumpri-las. Portanto, 
todo trabalho do Controle Interno depende, em primeiro lugar, do entendimento da 
Estrutura Organizacional. A importância do Sistema de Controle Interno vai além da 
exigência Constitucional. Ele também uma oportunidade de ajudar a administração pública 
a assegurar, o cumprimento das exigências legais, promover a proteção do patrimônio, e 
otimizar o uso de recursos públicos. Tudo isso resulta em maior tranquilidade aos gestores 
e em melhores resultados à sociedade. 
 
A Inobservância do Relatório do Controle Interno pelos Órgãos de Controle Externo 
 
A fiscalização externa no Município tem como titular a Câmara de Vereadores, que é 
auxiliada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público (caput do art. 31 CF/88 e art. 59 

da LRF/00). Embora o texto constitucional mencione que o Sistema de Controle Interno do 
Município é órgão de apoio (inciso IV do art. 74 CF/88), a fiscalização externa não dá a 
importância necessário aos relatórios do órgão de controle interno. Isso porque, em alguns 
Municípios possuem uma estrutura péssima e são exercidos por Servidores sem nenhum 
tipo de preparação e até relatórios emitidos por empresas de consultorias extenas são 
apresentados junto com a prestação de contas. 
 
O inciso IV do art. 74 da Constituição Federal menciona que cabe ao Controle Interno 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, nem as Câmaras 
Municipais e nem os Tribunais de Contas, não fazem valer essa norma e não comunicam 
com o controle interno para exercerem suas funções de fiscalização. Na maioria dos 
Municípios o Controle Interno da Câmara agem com independência sem se reportar a 
Controladoria Geral do Município, por achar que é autônomo. O que não é verdade, 
considerando que no ente Federado Município existe um único sistema de controle interno, 
que tem como titular o Controlador Geral do Executivo (caput do art. 31 da CF/88). 
 
Os Tribunais de Contas não contribuem para a eficácia da atuação do Controle Interno nos 
Municípios, ignoram a atuação do Órgão Geral de Controle Interno do Município, não 
verificando sua efetiva atuação. O que existe é uma ausência de norma regulamentadora 
que obriga a atuação concomitante do Controle Interno atestando a legalidade dos atos 
praticados pela administração, como são os casos de gastos com pessoal e 
procedimentos de compras e licitações. Mesmo o TCEMG ter editado a Decisão Normativa 
nº 02/2016, que apresenta sugestões uteis, caiu no esqucimento, pois não há cobrança 
efetivo da Corte de Contas e nem do Ministério Público de Contas. 
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Em muitos casos os gestores e juristas questionam a manifestação formal dos agentes de 
controle interno nos processos de compras e licitações. Isso ocorre por falta de 
conhecimento especialmente dos agentes que atuam nas Comissões Permanentes de 
Licitações e Pregoeiros, por entenderem que são autônomos em suas ações. Atuação do 
órgão de controle no processo é a garantia que os atos praticados pelos agentes públicos, 
foram devidamente atestados pelo órgão fiscalizador interno. Mas na maioria rejeitam a 
auditoria interna, mesmo existindo norma expressa nos artigos 102, 113, 115 e 118 da lei 
nº 8.666/93. 
 
O órgão de controle interno tem a responsabilidade constitucional de atestar a legalidade 
dos atos e normatizar o rito processual das compras e licitações, conforme previstos nos 
artigos 115 e 118 da lei de licitações. Embora exista a previsão legal as licitações ocorrem 
na maioria dos municípios sem um rito processual pré definido e sem a participação do 
órgão de controle interno atestando a legalidade e a legitimidade dos autos. 
 
Como não há possibilidade do Tribunal de Contas estar presente em todas as sessões de 
licitações nos municípios, deveria exigir do Órgão Geral de Controle Interno do Executivo 
que atuasse durante o certame (disputa). Assim garantiria a legalidade, a legitimidade, a 
economicidade e a celeridade dos processos. Assim o órgão de controle poderia informar 
a fiscalização externa quantos e quais os processos foram auditados. 
 
Como já mencionado a lei de licitações dispõe sobre essa necessidade de atuação do 
órgão controle interno, inclusive de forma bem mais rigorosa do que parece. Para a lei de 
licitações o Órgão de Controle Interno não opina e nem recomenda, ele atesta a legalidade 
do ato ou determina alteração até ser considerado legal (§ 2º do art. 113 Lei de licitações). 
Diferente do jurídico que manifesta opinando em forma de parecer, somente sobre as 
minutas do ato convocatório e contrato. 
 
A lei de licitações deixa a cargo do Controle Interno a responsabilidade de expedir normas 
relativas aos procedimentos operacionais a serem observados nas licitações e na 
fiscalização dos contratos. Portanto, os Tribunais de Contas deveriam exigir provas de 
atuação do Órgão de Controle na realização de compras e licitações. Mas não o faz, 
espera as licitações acontecerem e só irão fiscalizar depois de concretizado o ato. Ou seja, 
se o ato for lesivo ao erário, caberá somente denuncia e instauração de processo 
punitivo.ignorando o disposto no art. 77 da lei nº 4.320/64, que menciona as formas de 
atuação do controle intenro, ou seja, “prévia”, “concomitante” e “posterior”..  
 
Os tribunais de contas estão se tornando conivente com a má atuação dos Órgãos de 
Controle Interno, quando aceitam juntamente com a Prestação de Contas Anual relatórios 
e pareceres do Controle Interno elaborado por assessorias ou empresas de softwares.  
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Na maioria dos Municípios brasileiros até vinte mil habitantes, a arrecadação do IPTU, por 
exemplo, não é suficiente para pagar os Subsídios dos Vereadores. É uma farra, pois tem 
Município que nem arrecada o imposto. Outros não executam os direitos tributários e a 
cada ano tem seus valores prescritos, configurando renuncia de receita sem nenhuma 
punição. O pior é que isso nem sempre está demonstrado nos Balanços e o Tribunal de 
Contas aprovam as contas na maioria, sem exigir do Controle Interno um posicionamento 
sobre a matéria. 
 
Os Gestores Municipais precisam ser mais eficientes na implantação dos Órgãos de 
Controle Interno. Ao invés de ter receios de sua atuação, devem dar-lhes autonomia para 
assegurar a legalidade de seus atos, levando proteção para aqueles que atuam nos 
processos e corrigindo as possíveis inconsistências em tempo hábil, sem causar prejuízo 
ao erário e penas aos agentes públicos. 
 
 

 
 
 
 

Prof. Milton Mendes Botelho 
Controlador Geral do Município 

Especialista em Direito Público e 
Administração Pública Municipal 
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RELATÓRIO ANUAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  

Exercício Financeiro de 2020 

 
Unidade Destino: Gabinete do Prefeito, Câmara Municipal, Tribunal de Contas do 
Estado e Ministério Público. 
Prefeito: Cleudison Luiz da Silva - CPF 027.458.376-30 
Controlador Geral do Município – 2020: Tiago Francisco Ferraz – CPF: 113.765.696-47 
Controlador Geral do Município - 2021: Milton Mendes Botelho CRCMG. 47198. 
Fundamento Legal: Instrução Normativa TCEMG nº 04/2017, que dispõe sobre a 
prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal referentes ao 
exercício financeirode de 2020. 
Interessados: Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas do 
Estado, Ministério Público e a Sociedade. 
 
Introdução 
 
A Controladoria Geral do Município do Município de São Félix de Minas, 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 nº. 101/2000, art. 74 da Constituição do Estado, 
conjugados com o disposto nas Leis nº. 4.320/64, artigos 102, 113, 115 e 118 da Lei nº. 
8.666/93, Lei Complementar Municipal nº. 036, de 24 de setembro de 2019,  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. 
 
A Controladoria Geral do Município em conjunto com o Serviço de Contabilidade, 
Secretaria de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral, iniciou os trabalhos de 
análise das informações a partir dos documentos encontrados na sede da Prefeitura e 
arquivos eletrônicos do sistema informatizado da E & L, utilizado pelo Município. O 
Processo de transição de governo, mesmo sendo solicitado previamente, e instaurado 
comissão, não se concretizou, pois o gestor que exercia o mandato, não autorizou o 
fornecimento de informações contábeis e financeiras, como conciliações bancárias, 
extratos, prestações de contas de recursos vinculados e programas em tempo hábil. 
 
O Controlador Geral do Município em 2020 era o Sr. Tiago Francisco Ferraz, CPF 
113.765.696-47, não apresentou a atual gestão nenhum documento, relatório ou banco de 
dados pertinentes a gestão anterior. Em janeiro de 2021, assumiu o cargo de Controlador 
Geral do Município o Prof. Milton Mendes Botelho, CPF 502.432.686-53, que procedeu 
análise da documentação encontrada na sede da prefeitura municipal de São Félix de 
Minas, que serviu de base e prova para elaboração deste relatório. 
 
 

http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/


 

www.saofelixdeminas.mg.gov.br                                                                  8 

 
Função 
 
A função deste relatório1 é atender ao disposto no item 1) do Anexo I da Instrução 
Normativa TCEMG nº 04/2017 e orientar e demonstrar o controle da gestão dos recursos 
públicos em benefício da sociedade. O relatório do órgão de controle interno do Poder 
Executivo do Município, conterá, além de parecer conclusivo sobre as contas, avaliação 
sobre os seguintes aspectos: 
✓ cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na lei orçamentária;  
✓ resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial;  
✓ observância dos limites para a inscrição de despesas em restos a pagar, bem como 
dos limites e das condições para a realização da despesa total com pessoal;  
✓ aplicação dos recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem como 
em ações e em serviços públicos de saúde;  
✓ destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;  
✓ observância do repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo do município;  
✓ aplicação de recursos públicos realizada por entidades de direito privado;  
✓ medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado;  
✓ termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as 
respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento;  
✓ cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos 
prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas 
dos Municípios (SICOM); 
✓ outras informações que disrepeito a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional. 
 
As informações contidas nesse relatório constituem uma síntese das principais atividades 
desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, no periodo de janeiro a março de 
2021, incluindo procedimentos de auditoria e análise de despesas e demonstrativbos 
contábeis do exercício financeiro de 2020, tendo por analogia o que dispõe a os artigos 
9.A e 9.B da Instrução Normativa TCU nº 88/2020, que alterou a Instrução Normativa TCU 
nº 71/2012, in verbis: 
  

Art. 3º O Capítulo II da IN-TCU nº 71/2012 será acrescido da Seção V denominada Da 
Omissão na Transição de Mandatos, a qual será composta pelos artigos 9.A e 9.B, 
conforme redação abaixo: 
 
 

 
1 - Este trabalho foi elaborado pelo Professor Milton Mendes Botelho – quando Controlador Geral do Município, baseado em seus livros 
publicados. Portanto, as considerações mencionadas neste documento são de sua inteira responsabilidade 
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Art. 9.A. Nos casos de omissão, a corresponsabilidade do sucessor não alcança 
débitos relacionados a recursos geridos integralmente por seu antecessor, sem 
prejuízo da sanção ao sucessor quando este for omisso em prestar, no prazo 
devido, as contas referentes aos atos de seu antecessor. 
  
Parágrafo único. O sucessor poderá responder pelo débito, na hipótese prevista 
neste artigo, quando ele der causa à paralisação indevida da execução do objeto, 
iniciada pelo antecessor, a qual resulte em imprestabilidade total da parcela 
executada. 
 
Art. 9.B. Quando o período de gestão integral dos recursos não coincidir com o 
mandato em que ocorrer o vencimento da prestação de contas, havendo duvidas 
sobre quem deu causa à omissão, antecessor e sucessor serão notificados para 
recolher o débito, prestar contas ou apresentar justificativas sobre a omissão, o 
primeiro por supostamente não ter deixado a documentação necessária para que 
o sucessor pudesse prestar contas e o segundo por ter descumprido o dever de 
apresentar a prestação de contas no prazo devido. 
 
Paragrafo único. O sucessor poderá́ se eximir da responsabilidade sobre a 
omissão se, cumulativamente, demonstrar a adoção de medida legal de 
resguardo ao patrimônio publico e apresentar justificativas que demonstrem a 
impossibilidade de prestar contas no prazo legal, acompanhadas de elementos 
comprobatórios das ações concretas adotadas para reunir a documentação 
referente às contas. 

 
A atuação foi especificamente em comprovação da legalidade e a legitimidade da despesa 
pública e procedimentos administrativos, contábeis, financeiros, operacionais e 
patrimoniais. Incluindo gastos dos recursos oriundos da Lei Complementar nº 173/20 em 
ações de combate ao covid-19. 
 
Ambiente Interno 
 
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. 
 
Diferente do que a maioria dos órgãos fiscalizadores entende, não há subordinação da 
Controladoria Geral do Município aos órgãos de fiscalização externa, em especial a 
Câmara de Vereadores. O órgão de controle possui autonomia funcional. Isso significa que 
não existe subordinação hierárquica da Controladoria Geral a nenhuma unidade 
administrativa, devendo reportar, sempre que necessário, à autoridade competente. 
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Embora a Controladoria esteja sempre à disposição para colaborar com os órgãos de 
fiscalização externa.  
  

A Controladoria Geral do Município exerce a fiscalização em todos os órgãos municipais, 
emitindo atos de auditoria e orientações técnicas através das instruções normativas e 
pareceres. Evidente que para o exercício eficaz de suas atividades, a Controladoria Geral 
deverá contar com uma boa instalação física e equipe de apoio, em especial de assessoria 
especializada, além de contar com um quadro de pessoal técnico e administrativo 
qualificado. Isso ainda não é uma realidade ainda Município de São Félix de Minas, mas 
as providências estão sendo tomadas para que se concretizem essas possibilidades. 
 
Alguns fatores, entretanto, precisam ser aperfeiçoados no sentido de permitir respostas 
tempestivas e ágeis às atuais demandas. Dentre eles destacam-se os procedimentos de 
auditoria interna, criação de rotinas específicas, gerenciamento das áreas de recursos 
humanos e tributária do órgão, o uso da tecnologia da informação, em especial o portal da 
transparência, gerenciado por unidade específica, atualmente funcionando no endereço 
eletrônico: www.saofelixdeminas.mg.gov.br, na aba transparência no link “controladoria”. A 
regulamentação do acesso à informação pública no Município se deu através de Decreto, 
que está disponível no site oficial do Município. 
 
Informações Preliminares 
 
Em busca de banco de dados a Controladoria Geral do Município, iniciou em janeiro 
procedimentos de análise de arquivos e backup eletrônico dos atos da Administração. Não 
foi encontrado o banco de dados que se refere aos atos administrativos e legislativos (leis, 

decretos), que estavam em posse da Assessora Jurídica Drª. Rejane Rosa Fidelis, sendo 
necessário levantamento material e providenciar a digitalização.  
 
Não foi encontrado nenhum ato regulamentador do levantamento patrimonial (inventário 
analítico dos bens municipais) nos termos da Portaria STN nº 548/2015, onde o prazo 
encerrou em dia 31/12/2020, podendo ter como consequência a inscrição do Município no 
CAUC que é um serviço que disponibiliza informações acerca da situação de cumprimento 
de requisitos fiscais necessários à celebração de instrumentos para transferência de 
recursos voluntários do governo federal, ficando impedido de receber transferências de 
recursos voluntários. 
 
de valores materiais em almoxarifado, recebeu para análise as demonstrações contábeis 
referentes aos valores existentes em estoque da Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas em 31 de dezembro de 2020, registrado no Balanço Patrimonial o valor de R$ 
1.134,00 (um mil cento e trintqa e quatro reais) sem comprovação. 
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Durante o periodo de transição, foi solicitado a emissão de inventário anual de materiais 
existentes em estoque conforme registro em sistema integrado, cujo objetivo do trabalho 
era identificar: 
1 – correspondência ente os quantitativos do estoque físico e os quantitativos de materiais 
constantes nos registros de controle do sistema integrado da Prefeitura; 
2 – validade dos prazos de armazenamento dos materiais em estoque; 
3 – atualização dos instrumentos de registros de entrega e saída de materiais; 
4 – condições de armazenamento e de segurança dos materiais; 
5 – existência de itens inservíveis, danificados, ociosos (fora de uso) e extraviados; 
6 – adequação das quantidades dos itens adquiridos às necessidades apresentadas pelas 
unidades administrativas.  
 
Não foi gerada nenhuma relação de material do almoxarifado, não constando no Sistema 
utilizado nenhum registro de estoque de Material, impossibilitando a Controladoria de ter 
parâmetro como conferência para emissão de relatório. Foi constatada existência de 
valores no Balanço Patrimonial que integra a Prestação de Contas anual de 2020, 
apresentado pelo Serviço de Contabilidade do Município encerrado em 31 de dezembro de 
2020, consta as seguintes informações: 
 

IMOBILIZADO - PORTARIA STN Nº 548/2015 

CONTA 2019 2020 VARIAÇÃO 

Bens Móveis 5.594.109,17 6.116.157,17 522.048,00 

( - ) Depreciação 0,00 0,00 0,00 

( - ) Ajuste  0,00 0,00 0,00 

BENS MÓVEIS 5.594.109,17 6.116.157,17 522.048,00 

Bens Imóveis 8.167.846,72 12.334.090,40 4.166.243,68 

( - ) Depreciação 0,00 0,00 0,00 

( - ) Ajuste 0,00 0,00 0,00 

BENS IMÓVEIS 8.167.846,72 12.334.090,40 4.166.243,68 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

( - ) Amortização 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DO INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DO IMOBILIZADO 13.761.955,89 18.450.247,57 4.688.291,68 

 
O quadro acima demonstra que não foram adotados os procedimentos de implantação dos 
procedimentos patrimoniais estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, os quais 
deveriam ser obrigatoriamente seguidos pelo Município para o reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação ou 
exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e 
de infraestrutura) até 31 de dezembro de 2020. 
 
A escrituração contábil, a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrações contábeis 
e demais relatórios devem cumprir rigorosamente as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBCASP), Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
MCASP), sendo atribuição e responsabilidade exclusiva do profissional da contabilidade 
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legalmente habilitado (item 12 da Resolução CFC nº 1.330/2011 e Resolução CFC nº 
560/1983). Compete ao Tribunal de Contas do Estado na análise da prestação de contas o 
não cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade aprovadas pelo Conselho 
Federal (CFC), devendo representar ao Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais (CRCMG) para fins previstos no art. 9º da Resolução CFC nº 1.328, de 18 de 
março de 2011, que menciona “inobservância às Normas Brasileiras de Contabilidade 
constitui infração disciplinar sujeita às penalidades previstas nas alíneas de "c" a "g" do art. 
27 do Decreto-Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei nº 12.249/10, e ao Código de Ética 
Profissional do Contador”, pena sujeita, multa, suspensão e cassação do registro 
profissional.  
 
Folha de Pagamento 
 
Foi iniciado procedimentos de análise e levantamento dos valores constantes da folha de 
pagamento, onde constatou-se várias inconsistências e eventos lançados sem lastro de 
legalidade que foi apurado e determinado as correções em procedimento de auditoria 
instaurado pela Controladoria Geral do Município. Verificou-se a ausência do 
processamento da folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar referente ao 13º 
salário, que por razão desconhecida, não tiveram liquidados os seus direitos de 13º 
terceiro, como determina a legislação. Por determinação do Senhor Prefeito Marcos 
Alexandre Gonçalves Sordine, as inconsistências da folha foram regularizadas.  
 
Foram apresentados e pagos a Tesouraria da Prefeitura as Guias da Previdência Social, 
da Câmara Municipal referente as competências 11/2020 e 12/2020 totalizando um valor 
de R$: 22.241,64 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e reais e sessenta e quatro 
centavos) pagos em 20 de janeiro de 2021, sendo que o valor de R$ 1.294,88 (um mil 
duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) de juros e multas.  
 
Receita Federal do Brasil e Contribuições Previdenciárias 
 
A Receita Federal do Brasil (auto de infração 0610300.2020.0174516) notificou a 
Prefeitura Municipal sobre as multas por não apresentação da Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF) da Câmara Municipal no exercício de 2016 no valor 
original de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
Conforme despacho nº. 114/2020-RFB/DEVAT/EOPP referente ao processo 
10010.009813/0219-36, que tem como interessado o Município de São Félix de Minas e 
trata de pedido de reparcelamento de Contribuições Previdenciárias das competências de 
“janeiro de 2017 a dezembro de 2018”. Pelo que se constata no referido despacho, em 
16 de dezembro de 2020 o Município requereu junto à Receita Federal do Brasil pedido de 
reparcelamento de Contribuições Previdenciárias das competências de janeiro de 2017 a 
dezembro de 2018, porém tal pedido foi “indeferido”. Também detectou a omissão de 
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dados na GFIP de “janeiro de 2019 a julho de 2020” e o não processamento das 
contribuições previdenciárias referente a “dezembro de 2020 e proporcional ao 13º 
salário de 2020”. Nenhuma dessas competências ou diferenças recolhidas a menor foram 
empenhadas, ou seja, registradas como despesas contraídas antes de 2021. 
 
A justificativa para o indeferimento do pleito se fundamenta na permissão à Receita 
Federal de reter no FPM do Município os valores necessários para o pagamento do 
parcelamento, conforme autorizado pela Lei nº 13.485/2017 que autorizou o parcelamento 
em vigência. Que a única possibilidade de reparcelamento seria se o FPM se tornar 
insuficiente para pagar o parcelamento em vigor. O que causaria um desfalque nos cofres 
do Município nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. 
 
Ao assumir o Cargo, o Prefeito Marcos Alexandre Gonçalves Sordine, encontrou a receita 
oriunda do FPM referente a janeiro e fevereiro de 2021, já comprometida com as 
obrigações previdenciárias, inviabilizando totalmente as ações da prefeitura. Isso porque, 
as contribuições previdenciárias das competências referentes a dezembro e 13º salário 
(proporcional de agosto a dezembro) dos servidores do exercício de 2020, “não foram 
empenhadas” pelo regime contábil de competência (não foram deixadas em restos a pagar), 
mesmo que a data de pagamento não ocorresse no exercício de 2020, esses valores 
deveriam estar empenhados.  
 
Se esses valores fossem empenhados em dezembro de 2020 seriam registrados como 
restos a pagar. Mas não existia saldo suficiente na fonte de recurso ordinário (1.00) para 
fazer face aos valores devidos ao INSS. Igualmente, não foi demonstrado ou empenhada a 
contribuição previdenciária referente ao 13º proporcional de “janeiro a julho de 2020”. As 
folhas de pagamentos de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, foram regularmente 
processadas. No entanto, as informações referentes aos “servidores contratados” foram 
excluídas das GEFIPs. Assim, não gerou valores a serem recolhidos ao INSS desses 
Servidores nesse período. Configurando uma fraude ao sistema previdenciário e 
prejudicando e lesando aqueles servidores que tiverem descontados valores em seus 
pagamentos e não recolhidos ao INSS. 
 
A regra é que a Prefeitura deve informar os dados dos servidores, os fatos geradores de 
contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS. A GFIP deverá ser entregue e 
recolhida até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou 
se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição à 
Previdência Social. Considera-se crime quando os valores são descontados na folha de 
pagamento do servidor e não recolhido à previdência. Nesse caso, o empregador 
responde criminalmente por apropriação indébita.  
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Os valores constantes da “Folha de Pagamento” no período de janeiro de 2017 a 
dezembro de 2018, divergem da GPS paga referente as competências do período. O 
montante deixado de recolher foi de R$: 601.854,22 (seiscentos e um mil e oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Em 09 de dezembro de 2020 a 
Administração Municipal por sua iniciativa enviou as GFIPs “retificadas”, transmitidas com 
a inclusão de servidores que haviam sido retirados das GFIPs anteriores. Ou seja, não 
haveria tempo suficiente da receita sequestrar nenhum recurso financeiro do mandato que 
terminaria em 31 de dezembro de 2020, e sim, passando o débito em sua totalidade para 
janeiro e fevereiro de 2021, como uma forma de prejudicar o novo gestor que estava 
chegando. 
 
Assim, foi a notificação da Receita Federal do Brasil, que em 17 de dezembro de 2020, por 
meio do despacho nº 114/2020 menciona “a retenção das divergências das competências 
de 01/2017 a 12/2018 ocorrerá nos repasses do FPM de janeiro de 2021, assim, em 
fevereiro de 2021, caso ainda remanesça saldo de débitos, nas competências acima 
descritas, pode ser requerido o parcelamento das mesmas”. Ainda destacando a decisão 
de indeferimento de parcelamento das divergências de 2017 a 2020.  
 
Se era pratica da administração anterior retirar da GFIPs os contratados, “possivelmente 
isso também ocorreu no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020”. Então fica a 
pergunta, poque não retificaram as GFPs nesse período? A resposta dada pelo Chefe de 
Recursos Humanos da Prefeitura é que o banco de dados da Prefeitura foi invadido por 
um hacker e “deletou os dados da folha de janeiro de 2019 a julho de 2020”, sem 
nenhuma prova ou ocorrência dos fatos narrados. Assim, dificultou a retificação das GFIPs 
nesse período. 
 
Desta forma deverá ser somada aos “valores fraudados de janeiro de 2017 a dezembro 
de 2018” as possíveis omissões nas GFIPs das contribuições dos contratados referentes 
ao período de janeiro de 2019 a julho de 2020, nesse último período ainda não retificadas 
a GFIPs. Somando a isso tudo, a Administração Anterior, deixou sem empenhar e sem 
liquidar as contribuições previdenciárias competências dezembro de 2020 que 
corresponde a R$ 163.315,60 (cento e sessenta e três mil e trezentos e quinze reais e sessenta 

centavos) e 13º proporcional ao período de agosto a dezembro de 2020 que corresponde a 
R$ 61.553,17, (sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) 
totalizando um valor de R$ 224.868,77, (duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos e sessenta e 

oito reais e setenta e sete centavos) somada às divergências de janeiro de 2017 a dezembro 
de 2018, o rombo nas finanças do Município junto ao INSS é de R$ 826.722,99, (oitocentos 

e vinte e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). 
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Só em 08 de janeiro de 2021 foram sequestrados pela Receita Federal na conta do FPM 
da Prefeitura, a quantia de R$ 246.343,99 (duzentos e quarenta e seis mil e trezentos e 

quarenta e três reais e noventa e nove centavos) correspondente as competências (retificadas) 
de junho a dezembro de 2018 e novembro de 2020, desse valor R$ 55.577,50 (cinquenta e 

cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) são juros, que deve ser 
atribuída responsabilidade ao gestor anterior juntamente com a Secretária da Fazenda e 
Planejamento Srª Claudia Laysla da Silva, pela fraude previdenciária. 
 
Sobre a competência de dezembro de 2020 no valor de R$ 163.315,60 (cento e sessenta e 

três mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos) incidiu R$ 12.950,93 (doze mil novecentos 

e cinquenta reais e noventa e três centavos) de juros, também deve ser atribuída 
responsabilidade ao gestor anterior e a Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento. 
Os demais valores pagos a título de juros, são considerados prejuízo ao Erário. 
 
Os valores poderão ser parcelados, em uma tentativa de garantir os direitos 
previdenciários daqueles servidores que tiveram seus nomes retirados da folha de 
pagamento no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Seria um desrespeito com 
vários servidores que dedicaram seu trabalho ao Município e não ter direito ao 
mencionado período no momento de sua aposentadoria. 
 
A Controladoria determinou a Área de Recursos Humanos, que todos os servidores devem 
ser informados na GFIP e que a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, se 
programe financeiramente para manter em regularidade o parcelamento das contribuições 
previdenciárias em vigor e em hipótese nenhuma permita que a fraude cometida 
anteriormente se repita, colocando em risco as finanças do município e os direitos dos 
servidores públicos. Devendo a Procuradoria Municipal tomar as providências judiciais no 
sentido de ressarcir o erário dos prejuízos e perdas apuradas. 
 
Por fim, foi demonstrado nos balanços como dívida fundada (INN/PASEP/BDMG) a 
quantia de R$ 2.981.134,39 (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil e cento e trinta e 

quatro reais e trinta e nove centavos). 
 
Recursos Vinculados ao Combate a COVID-19 
 
A Controladoria Geral do Município utilizou metodologia de auditoria com a finalidade de 
atestar a legalidade e a eficiência, operacional, no registro das receitas e no 
processamento de empenho, não foram analisados neste procedimento os procedimentos 
licitatórios, que serão verificados em outra oportunidade. Está sob análise o total das 
compras em 2020 da empresa Cofarminas Comercio de Produtos Farmacêuticos o valor 
de R$ 1.698.313,76 (um milhão seiscentos e noventa e oito mil e trezentos e treze reais e 

setenta e seis centavos). Não foram encontrados nenhuma prova de entrada e saída de 
produtos e medicamentos em estoque (almoxarifado). 
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Análise dos Recursos da Assistência Social 
 
Fonte: 129 – Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
 
Valor Recebido: R$: 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) 
Conta Bancária Creditada: 53.105-7 
Legislação Aplicável: Portaria MDS nº 369, de 29 de abril de 2020 
Objeto da Portaria: Recurso emergencial com finalidade de aumentar a capacidade de 
atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade decorrente do 
COVID-19. (Equipamentos de Proteção Individual – EPI). 
Constatação, não foram identificados pagamentos de COVID-19 nos documentos 
classificados pela administração anterior na contabilidade geral do município. 
 
Fonte: 129 – Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
 
Valor Recebido: R$: 116.200,00 (cento e dezesseis mil, duzentos reais) 
Conta Bancária Creditada: 45.738-8 
Legislação Aplicável: Portaria MDS nº 378, de 07 de maio de 2020 
Objeto da Portaria: Recurso extraordinário com a finalidade de aumentar a capacidade de 
resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19 
Constatação, não foi identificado pagamentos de COVID-19 na contabilidade gerqal do 
município deixado pela administração anterior. 
 
Recursos da Saúde 
 
Fonte: 154 – Transferências Recursos do SUS – Custeio 
Valor Recebido: R$ 646.871,88 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e 
um reais, oitenta e oito centavos). 
Conta Bancária Creditada: 624.188-3 
Objeto: Manutenção do Bloco de Custeio para Enfrentamento da Pandemia do 
CORONAVIRUS. 
 
Fonte: 154 – Transferências Recursos Investimento do SUS - Investimento 
Valor Recebido: R$ 85.146,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais). 
Conta Bancária Creditada: 624.198-0 
Objeto: Manutenção do Bloco de Investimento para Enfrentamento da Pandemia do 
CORONAVIRUS. 
Gastos Realizados: Os empenhos classificados pela administração anterior, encontrados 
na contabilidade foram gastos o montante de R$ 112.388,97 (cento e doze mil, trezentos e 
oitenta e oito mil, noventa e sete centavos) na fonte de custeio do SUS, conforme 
relacionados a seguir: 
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DATA EMPENHO  NOME VALOR 

11/05/2020 1658 Cofarminas Com. Produtos Farmacêuticos 934,17 

21/05/2020 1792 Fernanda Cristina Pereira Lopes 1.053,00 

29/05/2020 1831 Luiz Martins Freitas – ME 30.006,00 

15/06/2020 2098 Everton Moreira Vargas – Gráfica 3.699,30 

19/06/2020 2149 Lucas Menick Silva 16.980,00 

22/06/2020 2168 Cofarminas Com. Produtos Farmacêuticos 3.706,50 

13/08/2020 2786 Jubert Lahmon de Oliveira Portes 18.670,00 

13/10/2020 3583 Jubert Lahmon de Oliveira Portes 18.670,00 

09/11/2020 3913 Jubert Lahmon de Oliveira Portes 18.670,00 

Total da Fonte 1.54                     112.388,97  

 
Fonte: 155 – Recursos do Fundo Estadual de Saúde 
Valor Recebido: 25.243,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais) 
Conta Bancária Creditada: 53.887-6 R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e na conta 
53.892-2, o valor de R$ 21.943,00 (vinte e um mil e novecentos e quarenta e três reais). 
Legislação Aplicável: Portaria MDS nº 378, de 07 de maio de 2020 
Objeto: Recurso recebidos do Fundo Estadual de Saúde sem identificação da Normativa 
para utilização dos Recursos. Os empenhos classificados pela administração anterior 
encontrados na contabilidade geral do Município, foram gastos o montante de R$ 
61.335,36 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais, trinta e seis centavos), 
porém foram empenhados como superávit financeiro do exercício anterior, conforme 
relacionados a seguir: 
 

DATA EMPENHO  NOME VALOR 

27/03/2020 1099 Farmácia do Trabalhador de Itabirinha 54.000,00 

23/04/2020 1392 Everton Moreira Vargas Gráfica e Comum. 5.892,80 

04/05/2020 1603 Cofarminas Com. Produtos Farmacêuticos 1.442,56 

Total da Fonte 2.55                     61.335,36  

 
As despesas relacionadas não poderiam ser empenhadas como superávit financeiro de 
COVID-19 (fonte 2.55 – recursos de exercícios anteriores, ou seja, de 2019), tendo em 
vista que os recursos foram efetivados na data de 14 de agosto de 2020 (deveria ser fonte 
1.55 recursos de 2020), no montante de R$ 25.243,00 (vinte e cinco mil, duzentos e 
quarenta e três reais). 
 
Fonte: 161 – Ações COVID-19 Saúde e Assistência Social 
Valor Recebido: R$ 48.678,15 (quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais, 
quinze centavos) 
Conta Bancária Creditada: 6.367-3 - FPM 
Legislação Aplicável: Lei 173/2020, alínea “b” inciso I do art. 5º. 
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Objeto: Recurso recebidos por meio da Lei nº 173/2020 destinados a ações e serviços 
para enfrentamento ao COVID-19 na Saúde e Assistência Social. 
 
Gastos Realizados: Os empenhos classificados pela administração anterior encontrados 
na contabilidade geral do Município foram gastos o montante de R$ 42.961,15 (quarenta e 
dois mil, novecentos e sessenta e um reais, quinze centavos), conforme relacionados a 
seguir: 
 

DATA EMPENHO  NOME VALOR 

06/07/2020 2375 Cristiane Neves de Brito Reis 1.760,35 

13/07/2020 2446 Higor Pegoretti Gonçalves 1.950,00 

21/07/2020 2499 Cofarminas Comércio de Produtos Farm. 15.780,00 

31/07/2020 2701 Cofarminas Comércio de Produtos Farm. 4.800,00 

10/09/2020 3124 Jubert Lahmon de Oliveira Portes 18.670,00 

Total da Fonte 1.61 42.961,15  

 
Fonte: 162 – Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 
 
Valor Recebido: R$ 45.181,43 (quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais, 
quinze centavos) 
Conta Bancária Creditada: 54.874-X – Conta Específica (Lei Aldir Blanc) 
Legislação Aplicável: Lei nº 14.017/2020. 
Objeto: Recurso destinados para apoio cultural as pessoas que participam de cadeia 
produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no art. 8º desta Lei, incluídos 
artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores 
de escolas de arte e capoeira. 
Constatação, não foi identificado pagamentos de COVID-19 na contabilidade geral do 
município deixado pela administração anterior. 
 
Outras Despesas Classificadas como COVID 
 
As despesas extraídas dos demonstrativos contábeis, verifica-se pagamentos em fontes 
de recursos que não receberam recursos específicos para a manutenção do COVID-19 no 
montante de R$ 178.987,93 (cento e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais, 
noventa e três centavos), como segue:  
 

OUTRAS DESPESAS CLASSIFICADAS COMO COVID-19 

Fonte de Recurso: 100 - Ordinários 

DATA EMPENHO FORNECEDOR VALOR 

909 18/03/2020 Cleudison Luiz da Silva 380,00 

Fonte de Recurso: 101 - Recursos Próprios da Educação 25% 

DATA EMPENHO FORNECEDOR VALOR 

1621 08/05/2020 Cristiane Neves de Brito Reis 281,10 
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Fonte de Recurso: 102 - Recursos Próprios da Saúde 15% 

DATA EMPENHO FORNECEDOR VALOR 

2170 22/06/2020 EPI Valadares 1.339,20 

2513 21/07/2020 Cofarminas Comércio de Produtos Farm. 54.669,20 

Fonte de Recurso: 144 - Recursos FNDE Merenda Escolar 

DATA EMPENHO FORNECEDOR VALOR 

1500 30/04/2020 Hipermercado Sampaio Ltda 10.116,32 

2006 03/06/2020 Hipermercado Sampaio Ltda 11.852,41 

Fonte de Recurso: 159 - Transferência do SUS 

DATA EMPENHO FORNECEDOR VALOR 

2166 22/06/2020 Cofarminas Comércio de Produtos Farm. 100.349,70 

TOTAL GERAL DAS FONTES 178.987,93 

 
Diante dos dados apurados, conclui-se que o Município de São Félix de Minas registrou na 
Contabilidade Geral do Município a arrecadação de recursos do COVID-19 em 2020, no 
total de R$ 973.620,46 (seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte reais, quarenta 
e seis centavos), enquanto a despesa registrada no combate a COVID-19 é de R$ 
395.673,41 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais, quarenta e 
um centavo). As despesas realizadas de transferências de fontes vinculadas para 
finalidade específica (fontes:129, 154,155, 159, 161 e 162) totalizaram um montante de R$ 
216.685,48 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, quarenta e oito 
centavos), ou seja, uma diferença de despesa não comprovada no combate ao COVID-19 
de R$ 756.934,98 (setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais, 
noventa e oito centavos), proveniente a fontes vinculadas. 
 
Receitas e Despesas do FUNDEB 
 
Os recursos do FUNDEB, também foram analisados e chegou as seguintes informações: 

RESUMO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDEB 2020 - SÃO FÉLIX DE MINAS 

MÊS 
REFERÊNCIA 

RECEITA FUNDEB 2020 DESPESA FUNDEB 2020 

SALDO 
REPASSE RENDIMENTOS TOTAL 

PROF. 
MAGISTÉRIO 

60% 

CUSTEIOS 
40% 

TOTAL 

Janeiro 207.181,12 147,01 207.328,13 27.178,12 0,00 27.178,12 180.150,01 

Fevereiro 193.627,97 161,55 193.789,52 109.010,85 25.093,65 134.104,50 59.685,02 

Março 188.866,05 164,21 189.030,26 150.270,69 46.877,83 197.148,52 -8.118,26 

Abril 134.961,04 68,98 135.030,02 145.854,46 43.495,12 189.349,58 -54.319,56 

Maio 148.580,01 62,37 148.642,38 161.038,48 43.824,30 204.862,78 -56.220,40 

Junho 171.972,35 34,31 172.006,66 123.818,55 43.722,42 167.540,97 4.465,69 

Julho 145.396,32 20,34 145.416,66 152.111,21 43.054,37 195.165,58 -49.748,92 

Agosto 167.479,15 9,14 167.488,29 109.869,07 41.904,87 151.773,94 15.714,35 

Setembro 188.373,79 4,20 188.377,99 145.203,58 43.997,62 189.201,20 -823,21 

Outubro 170.193,41 9,15 170.202,56 148.738,95 2.508,00 151.246,95 18.955,61 

Novembro 194.268,64 10,06 194.278,70 140.382,62 43.319,25 183.701,87 10.576,83 

Dezembro 215.447,72 25,40 215.473,12 187.909,77 67.030,60 254.940,37 -39.467,25 

TOTAL 2.126.347,57 716,72 2.127.064,29 1.601.386,35 444.828,03 2.046.214,38 80.849,91 
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Resumo 

Saldo Anterior - 2019 50.305,63   

TOTAL DAS RECEITAS E DISPONIBILIDADES 2.177.369,92   

Total das Despesas 60% 1.601.386,35 75,29% 

Total das Despesas 40% 444.828,03 20,91% 

TOTAL 2.046.214,38   

Saldo Final - 31/12/2020 131.155,54 6,17% 

SALDO EM BANCO 99.432,79   

Diferença Verificada 31.722,75   

 
Nos termos do § 2º do art. 21 da Lei nº 11.494, dispõe que “até 5% (cinco inteiros por cento) 

dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da 
União recebidos nos termos do § 1º art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º 
(primeiro) trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 
adicional”. Embora a Lei nº 11.494/2007, tenha sido revogada a partir de 1º de janeiro de 
2021, pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que passa a regulamentar o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB). 
Receita 
Valor recebido do FUNDEB em 2020 ......................................................... R$  2.126.347,57 
Valor de Rendimentos de aplicação financeira ..........................................  R$           716,72 
Totalizando uma receita de 2020 de ..........................................................  R$ 2.127.064,29 
Somado ao Saldo de 2019 no valor de ......................................................  R$      50.305,63 
Disponibilidade de 2020 .............................................................................. R$ 2.177.369,92 
Despesa 
Valor Gasto nos 60% (profissionais do Magistério) ........................................ R$ 1.601.386,35 
Correspondente a 73,55%  
Valor gasto nos 40% (custeio) .................................................................... R$    444.828,03 
Correspondente a 20,43% 
Total dos gastos do FUNDEB ..................................................................... R$ 2.046.214,38 
Saldo financeiro para 2021 ........................................................................  R$    131.155,54 
Saldo apresentado em conta corrente em 31/12/2021 ........................... R$      99.432,79 
 
Em dezembro de 2020, foi transferido da conta do FUNDEB o valor equivalente a 
diferença apresentada nos demonstrativos correspondente R$ 31.722,75 (trinta e um mil 

setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). Este valor foi retirado da conta BB 
Ag. 2296-9 conta 50135-2 (FUNDEB) em 31/12/2021 e transferido para a conta BB Ag. 
2296-9 conta 6.367-3 (FPM). Na mesma data o valor foi transferido para a conta BB ag. 
2296-9 conta 36.063-4 (Recursos Ordinários) que apresenta um saldo em 31/12/2020 no 
valor de R$ 0,00 (...).  
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A folha de pagamento dos profissionais do Magistério no mês de dezembro corresponde a 
R$ 144.194,33 (cento e quarenta e quatro mil cento e noventa e quatro reais e trinta e três 
centavos). Portanto, o valor correspondente a parte empregadora do INSS (profissionais do 

magistério) que corresponde a 22% (vinte e dois inteiros por cento) no total de R$ 
31.722,75 (trinta e um mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).  
 
O valor efetivamente transferido para a conta FPM que deveria ter sido utilizado para 
pagamento das contribuições previdenciárias. No entanto, o Município não pagou as 
contribuições previdenciárias de dezembro, nem se quer foi empenhado, deixando para a 
Gestão 2021/2024 e os recursos foram utilizados para pagar os seguintes fornecedores: 
 

FORNECEDOR VALOR PAGO EM 31/12/2020 

Cruz Comercio e Serviços de Pneus 19.185,00 

Dilecy Braz Coelho 11.121,10 

Sociedade Coelho - pneus 8.950,00 

Anderson Pereira Mathias 15.295,00 

Hipermercado Sampaio 6.040,76 

José Barbosa Filho 1.524,93 

Leni Rodrigues Siqueira 9.200,00 

E & L Produções de Software 3.600,00 

MSGV Comercio e Serviços Reprográficos 2.390,00 

Leandro de Oliveira Lima 6.500,00 

Eunice Dias Lino 650,00 

TOTAL 84.456,79 

 
A Controladoria notificou o Conselho do Fundeb em Reuniu-se com o Conselho Municipal 
do FUNDEB no dia 22 de fevereiro de 2021, quando foi proposto que o Conselho se 
manifestasse sobre a operação ocorrida, podendo este valor ser compensado na conta 
FPM, considerando que a contribuição previdenciária foi paga em 08 de janeiro de 2021, 
utilizando recursos do FPM. A Controladoria não obteve nenhum retorno ou 
pronunciamento do Presidente do Conselho. 
 
Foi colocado a disposição dos membros do Conselho Municipal do FUNDEB toda a 
documentação necessária para verificar as despesas e receitas do FUNDEB referente ao 
ano de 2020 junto a Controladoria Geral do Município e no Serviço Contábil, foi solicitado 
que se elaborasse uma ata do conselho sobre as contas dos gastos dos recursos do 
FUNDE em observância ao disposto na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCEMG). 
 
A prestação de contas apreciada pelo Conselho do FUNDEB terá como finalidade atestar 
a legalidade, legitimidade e correta utilização dos recursos na Educação Básica nos 
termos da Lei nº. 11.494/2007, revogada pela 14.1113/20. É obrigatório a apreciação da 
Prestação de Contas pelo Conselho do FUNDEB, emitindo parecer opinando pela devida 
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comprovação dos recursos utilizados. Foi solicitado ao Presidente do Conselho a 
manifestação dos conselheiros sobre a prestação de contas, que se concretiza com a 
emissão de parecer conclusivo sobre a legalidade da aplicação dos recursos. Dessa 
forma, os conselheiros devem atentar para as normas expedidas pela Controladoria Geral 
do Município e pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 
Contratação de Artista 
 
A Controladoria Geral do Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento, iniciou procedimentos de auditoria sobre o processo de 
inexigibilidade de licitação nº 07/2019, cujo objeto é a contratação para apresentação do 
cantor Mano Walter no dia 17 de julho de 2020, na festa comemorativa de 24º aniversário 
de São Félix de Minas e a XIX Cavalgada, gerando  contrato com a empresa Nova 
Produções e Eventos Ltda, (Rua Boa Vista nº 398- Prado Maceió Alagoas), no valor de R$ 
160.000,00 (cento e sessenta mil reais) sendo pago a título de adiantamento contratual o 
valor de R$ 53.333,94 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro 

centavos) transferidos a conta da empresa (Banco BB, AG: 1523-7, conta nº 71.000-8) em 
10/03/2020. Em 01 de dezembro de 2020, foi emitida a Nota de Anulação de Empenho no 
valor de R$ 106.666,36 (cento e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis 

centavos) saldo equivalente do contrato de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
 
Não consta nos demonstrativos da receita de 2020, nenhuma restituição do valor pago a 
empresa, e nem consta no balanço patrimonial (ativo) o valor correspondente ao 
adiantamento a terceiros. O Balancete da Receita não demonstra o valor correspondente a 
restituição, considerando que o Show foi anulado em decorrência da pandemia e as 
festividades canceladas. 
 
Em 10 de dezembro de 2020 o então prefeito Sr. Cleudison Luiz da Silva, remeteu 
correspondência ao Sr. Cicero Diogo Tenório Lopes, representante da empresa Nova 
Produções e eventos (via correios) não constando nenhuma resposta no processo. A 
Procuradoria Geral do Município foi acionada para retomar as notificações das partes, para 
se posicionarem em processo administrativo interno. 
 
Disponibilidades Financeiras 
 
A lei de responsabilidade fiscal, menciona que as disponibilidades financeiras sejam 
identificadas por fonte de recursos, identificando os recursos vinculados dos recursos 
ordinários. A Instrução Normativa do TCEMG nº 05/2011, que dispõe sobre a 
padronização dos códigos de receita, despesa, fonte e destinação de recursos para fins de 
prestação de contas, controle e acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
municipal, obriga a identificação dos valores existentes em caixa e equivalência de caixa. 
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A gestão anterior não informou na transição ou após a transição nenhum demonstrativo de 
numerário em banco como determina a lei nº 4.320/64. A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento em conjunto com a Controladoria Geral do Município efetuou levantamento 
das finanças e constatou os seguintes valores: 
 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.00 

Recursos Ordinários livres 75.359,80 

Recursos Ordinários Vinculado Transferência Especial - Estado 548.100,30 

TOTAL 623.460,10 

 
O valor de R$ 548.100,30 (quinhentos e quarenta e oito mil e cem reais e trinta centavos) 

consta em conta corrente (53.177-4) oriundo de convênio de transferência do Estado de 
Minas Gerais, licitado no valor de R$ 1.480.680,70, (um milhão quatrocentos e oitenta mil 

seiscentos e oitenta reais e setenta centavos) desse valor foram pagos R$ 962.715,23 
(novecentos e sessenta e dois mil setecentos e quinze reais e vinte e três centavos),  restando o 
pagamento no valor de R$ 517.965,47 aos seguintes contratados: 
1 – Andrade Borborema Construtora ..............................................................R$ 186.518,99 
2 – Andrade Borborema Construtora ............................................................. R$ 278.864,93 
3 – WR Correa Construtora ............................................................................R$   52.581,55 
4 – Restante de saldo .................................................................................... R$   30.135,03 

 
O valor restante não pode ser considerado recursos livres, pois está vinculado ao objeto 
do acordo com o estado. Assim, a disponibilidade financeira da fonte 1.00 – Recursos 
Ordinários, resume se a R$ 75.359,80 (setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta centavos). 
 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.01 
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 
Educação. 

281,35 

1.02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde. 138,42 

1.03 
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, 
dos Servidores, Compensação Financeira. 

0,00 

1.12 Serviços de Saúde. 0,00 

1.13 Serviços Educacionais 0,00 

1.16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 101,02 

1.17 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP). 437,36 

1.18 
Transferências do FUNDEB (60%) para Aplicação na Remuneração dos 
Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica. 

99.432,79 

1.19 Transferências do FUNDEB  0,00 
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CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.22 

Manutenção de Creche 1.442,55 

Programa Transporte Escolar 1.284,93 

Pro infância 49.263,14 

SOMA 51.990,62 

 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.23 

Construção de Academia ao Ar Livre 1.861,47 

Reforma da Unidade Básica de Saúde 3.984,37 

Qualifarsus (equipamentos) 1.385,24 

Construção da USF Planalto 476,34 

TOTAL 7.707,42 

 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.24 

Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde nem 
à Assistência Social. 

  

Construção de Pontes no Município 5.430,74 

Infra Estrutura 46,50 

Calçamento de Via em Pré-moldado de Concreto 41,69 

Calçamento de Vias Públicas - Estado 199.100,39 

Ampliação da Câmara 62,30 

Pavimentação de Estradas Vicinais 892728/2019 668.525,05 

Convênio Calçamento nº 846066/2017 132.416,32 

TOTAL 1.005.622,99 

 
O valor de R$ 199.100,39 (cento e noventa e nove mil cem reais e trinta e nove centavos) 
corresponde ao convênio com o estado 1491001004/2020, destinado a obras de 
calçamento que está a executar. O valor de R$ 132.416,32 (cento e trinta e dois mil 

quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) convênio com o Ministério das 
Cidades, destinados a calçamento, que se encontra em execução. O valor de R$ 
668.500,00 (seiscentos e sessenta e oi mil e quinhentos reais), celebrado com o Ministério da 
Agricultura, destinado a pavimentação de estradas vicinais, que se encontra em execução. 
 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.29 

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).   

BPC 728,94 

IGD - Bolsa Família 3.093,26 

IGD - SUAS 304,42 

SCFV Fortalecimento de Vinculo 65.267,49 

TOTAL 69.394,11 
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CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.42 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social. 0,00 

1.43 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). 

0,00 

1.44 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). 

6.821,97 

1.45 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). 

19.055,79 

1.46 Outras Transferências de Recursos do FNDE. Aquisição de ônibus Escolar 728,70 

1.47 Transferência do Salário-Educação. QUESE 89.499,03 

1.48 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica. 0,00 

1.49 
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

0,00 

1.50 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde. 0,00 

1.51 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica. 0,00 

1.52 Recursos Ordinários 0,00 

1.53 
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 
Educação. FMS Investimento SUS 

133.986,92 

1.54 
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 
Saúde. 

0,00 

 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.55 

Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde   

Fortalecimento da Vigilância em Saúde 51.612,50 

Farmácia Básica - Recurso Estadual 43.512,07 

Mundo Municipal de Saúde - Recurso Estadual 207.936,36 

Incentivo Financeiro de Custeio, Qualifi. De espec. Odontológicas - Estado 33.929,17 

Política Estadual de Promoção da Saúde 13.500,00 

Política Estadual de Promoção da Saúde - Estadual 3.423,12 

Recursos Vinculados Saúde 16.839,57 

CAPS - Recurso Estadual 100.000,00 

Custeio do SUS - Estadual 27.899,54 

Construção do Centro de Esp. Odontológicas RES.SES/MG nº 6.694 40.221,22 

Fundo Estadual de Saúde - Investimentos 82.000,00 

Aquisição de Medicamentos – Recurso Estadual 136,53 

Enfrentamento a COVID 19 Resolução SES nº 7166 3.300,00 

Enfrentamento a COVID 19 Resolução SES nº 7165 21.943,00 

Saúde Estado 125.462,39 

Aquisição de Veículos 5 lugares - Estadual 37,16 

Aquisição de Ambulância - Saúde Estadual 185.133,77 

TOTAL 956.886,40 
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CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.56 

Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social 
(FEAS) 

  

Piso Mineiro de Assistência Social 12.180,69 

Piso Mineiro Emergencial 247,92 

TOTAL 12.428,61 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.59 

Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde   

Prevenção de Combate a DENGUE 193,71 

FMS Resolução 59786007/17 - Estado 1.963,74 

Programa Qualifarsus 32,47 

Centro de Especialidades Odontológicas 1.142,90 

FMS Custeios SUS 173.805,83 

PAB Fixo 493,70 

TOTAL 177.632,35 

 

CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

1.62 
Recursos para Aplicação em Ações Emergenciais - Lei Aldir Blanc. Apoio 
Emergencial Setor Cultural 

45.191,63 

1.90 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP). 0,00 

1.91 
Transferências do FUNDEB (60%) para Aplicação na Remuneração dos 
Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica. 

0,00 

1.92 
Transferências do FUNDEB (40%) para Aplicação em Outras Despesas 
da Educação Básica. 

0,00 

1.93 Transferências de Convênios Vinculados à Educação. 0,00 

TOTAL GERAL 3.300.797,58 

 
Os recursos que constam como disponibilidades financeiras quase que na sua totalidade 
estão vinculados a despesas específicas e a contratos já celebrados. Foi registrado restos 
a pagar de 2020 no valor de R$ 29.993,77 (vinte e nove mil novecentos e noventa e três 
reais e setenta e sete centavos) sendo R$ 17.325,12 (dezessete mil trezentos e vinte e 
cinco reais e doze centavos) de restos a pagar processados e R$ 12.668,65 (doze mil 
seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) de retos a pagar não 
processados. Verifica-se que na fonte de recursos 1.02 – Recursos vinculados a Saúde, 
foram inscritos restos a pagar sem disponibilidade financeira no valor de R$ 339,33 
(trezentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) considerado valor irrelevante e 
consta saldo suficiente na fonte 1.00 – recursos ordinários. Conforme demonstra o quadro 
abaixo: 
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CÓDIGO FONTE DE RECURSO 
DISPONIBILIDADE 

31/12/2020 

RP 
PROCESSADO 

31/12/2020 

RP NÃO 
PROCESSADO 

31/12/2020 

TOTAL 
DO RP 

SALDO 
DISPONIBILIDADE 

1.00 Recursos Ordinários 623.460,10 12.784,05 0,00 12.784,05 610.676,05 

1.01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação. 281,35 0,00 0,00 0,00 281,35 

1.02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde. 138,42 363,84 113,91 477,75 -339,33 

1.03 
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, 
dos Servidores, Compensação Financeira. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.06 
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar 
(PTE) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Serviços de Saúde. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Serviços Educacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 101,02 0,00 0,00 0,00 101,02 

1.17 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP). 437,36 0,00 0,00 0,00 437,36 

1.18 
Transferências do FUNDEB (60%) para Aplicação na Remuneração dos 
Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica. 

99.432,79 0,00 0,00 0,00 99.432,79 

1.19 
Transferências do FUNDEB (40%) para Aplicação em Outras Despesas da 
Educação Básica. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Transferências de Convênios Vinculados à Educação. 51.990,62 0,00 0,00 0,00 51.990,62 

1.23 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde. 7.707,42 0,00 0,00 0,00 7.707,42 

1.24 
Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde nem à 
Assistência Social. 

1.005.622,99 0,00 0,00 0,00 1.005.622,99 

1.29 ] Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 69.394,11 507,24 0,00 507,24 68.886,87 

1.42 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.43 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.44 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 

6.821,97 0,00 0,00 0,00 6.821,97 

1.45 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). 

19.055,79 0,00 0,00 0,00 19.055,79 

1.46 Outras Transferências de Recursos do FNDE. 728,70 0,00 0,00 0,00 728,70 

1.47 Transferência do Salário-Educação. 89.499,03 0,00 0,00 0,00 89.499,03 

1.48 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.49 
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.50 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.51 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.52 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.53 
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços 
de Saúde. 

133.986,92 0,00 0,00 0,00 133.986,92 

1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.55 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde. 956.886,40 3.365,23 10.554,74 13.919,97 942.966,43 

1.56 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). 12.428,61 0,00 0,00 0,00 12.428,61 

1.57  Multas de Trânsito. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.58 
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos 
Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.59 
Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 

177.632,35 304,76 2.000,00 2.304,76 175.327,59 

1.61 
Aux. Finan. Enfrentamento à Covid-19 p/ aplicação em ações de Saúde e Ass. 
Social (art.5º,I,b, LC 173/20) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.62 
Transf.de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor 
Cultural (Lei Aldir Blanc) 

45.191,63 0,00 0,00 0,00 45.191,63 

1.90 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.91 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.92 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.93 Outras Receitas não Primárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.00 RECURSOS PROPRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.17 Contribuição Para Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.44 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.53 
Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de 
Serviços Públicos de Saúde 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.55 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.59 
Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.60 
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de 
Partilha de Produção 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GERAL 3.300.797,58 17.325,12 12.668,65 29.993,77 3.270.803,81 
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Memorial de Restos a Pagar 
 

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS - 
EXERCÍCIO DE 2020 

Ano 
Nº 

Empenho 
Data Credor 

RP 
Processado 

RP não 
Processado 

TOTAL 

2020 0000116 15/01/2020 Sec. Estado de Casa Civ. e Relações Institucionais 4.075,14 0,00 4.075,14 

2020 0000192 24/01/2020 Ambiental Tecnologia Ltda. 0,00 113,91 113,91 

2020 0000328 30/01/2020 Bit Center Informática Eireli 507,24 0,00 507,24 

2020 0003920 09/11/2020 Acácia Comercio de Medicamentos Ltda 0,00 834,85 834,85 

2020 0003921 09/11/2020 Alfalagos Ltda 0,00 345,40 345,40 

2020 0003922 09/11/2020 BH Farma Comercio Ltda 0,00 137,10 137,10 

2020 0003923 09/11/2020 Biohosp Produtos Hospitalares Ltda 2.284,41 114,06 2.398,47 

2020 0003924 09/11/2020 CIMED Industria de Medicamentos Ltda 832,42 316,65 1.149,07 

2020 0003925 09/11/2020 Multifarma Comercio e Representacoes Ltda 0,00 1.389,06 1.389,06 

2020 0003926 09/11/2020 Soma MG Hospitalar 0,00 188,75 188,75 

2020 0003928 09/11/2020 
Duprati Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao 
Ltda 

0,00 41,20 41,20 

2020 0003929 09/11/2020 Elfa Medicamentos S.A. 248,40 0,00 248,40 

2020 0003930 09/11/2020 Med Center Comercial Ltda 0,00 2.324,48 2.324,48 

2020 0003931 09/11/2020 Thn Nutricao e Saude Eirili 0,00 60,16 60,16 

2020 0003933 09/11/2020 Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda 0,00 1.030,03 1.030,03 

2020 0003937 11/11/2020 Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda 0,00 1.152,29 1.152,29 

2020 0003939 11/11/2020 Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda 0,00 1.038,84 1.038,84 

2020 0003940 11/11/2020 Med Center Comercial Ltda 0,00 518,54 518,54 

2020 0003941 11/11/2020 Soma MG Hospitalar 0,00 182,93 182,93 

2020 0003943 11/11/2020 Bh Farma Comercio Ltda 0,00 880,40 880,40 

2020 0003944 11/11/2020 Biohosp Produtos Hospitalares Ltda 304,76 1.310,00 1.614,76 

2020 0003946 11/11/2020 Biolab Sanus Farmaceutica Ltda 0,00 690,00 690,00 

2020 0004425 18/12/2020 T E L E M A R Norte Leste S/A 246,99 0,00 246,99 

2020 0004426 18/12/2020 T E L E M A R Norte Leste S/A 218,33 0,00 218,33 

2020 0004427 18/12/2020 T E L E M A R Norte Leste S/A 118,49 0,00 118,49 

2020 0004429 18/12/2020 T E L E M A R Norte Leste S/A 145,51 0,00 145,51 

2020 0004584 28/12/2020 C E M I G 8.343,43 0,00 8.343,43 

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR DE 2020 17.325,12 12.668,65 29.993,77 

 
Esta Controladoria não verificou nenhuma irregularidade na inscrição de restos a pagar 
nos termos do inciso II do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000. O Município possui 
restos a pagar de exercícios anteriores que somam a quantia de R$ 429.009,38 
(quatrocentos e vinte e nove mil, nove reais e trinta e oito centavos) do período de 2009 a 2016, 
que serão analisados pela Controladoria Geral do Município, quanto à legitimidade e 
legalidade. 
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Avaliação das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária 
 
Não foi demonstrado nos registros contábeis e nenhum procedimento exercido pela 
Controladoria Geral do Município sobre os atos de gestão orçamentária no exercício de 
2020. Foram levantados dados sobre os programas através de relatórios emitidos pelo 
sistema informatizado utilizado pelo Município. Não foram implantadas ações de controle 
por meio de sistema eletrônico. 

 
A Controladoria Geral do Município na análise das metas do PPA, não definiu nenhuma  
metodologia de avaliação de eficiência e eficácia das açãos de governo relacionadas no 
quadro abaixo, por não oferecerem informações suficientes, foi tomado como principal 
fonte de informações o Plano Plurianual (PPA) e a execução da Lei Orçamentária Anual  
(LOA). 

 
As intenções (diretrizes) de governo apresentados no plano de governo do gestor não 
foram desdobradas em programas de governo, ações, metas físicas e financeiras, que 
permitem a análise de eficiencia e eficácia. Foram apresentados números de programas 
extremamente reduzidos. Os programas de goveno não foram analisados utilizando 
metodologia de aferição da eficiência e eficácia das ações de governo de forma conjunta, 
não sendo prossivel inserir nesse relatório as análises individuais.  
 
A avaliação da execução de programas e ações de governo deve-se organizar as 
seguintes fases iniciais: 
✓ definição das diretrizes de políticas públicas apresentadas no plano de governo do 
gestor; 
✓ programas de governo oriundos das diretrizes de políticas públicas; 
✓ programas de governos priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
✓ ações de governo para acompanhamento, indicando dados técnicos (planilhas, 
cronogramas físico-financeiro, fonte de recursos e os responsáveis pela a ação). 

 

A Controladoria Geral do Município durante o exercício de 2020 não acompanhou a 
execução das metas de governo analisando os seguintes elementos de planejamento: 

✓ Plano de Governo (diretrizes); 
✓ Sistema Orçamentário (PPA, LDO e LOA); 
✓ Sistema Financeiro, composto pelo Cronograma Mensal de Desembolso2 e o Fluxo de 
Caixa3. 

 

 
2  - Art. 8º da Lei Complementar 101, de 04.05.2000: 

Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o 

disposto na alínea “c” do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução 

mensal de desembolso. 

3 - A Contabilidade Aplicada ao Setor Público está obrigada a gerar informações através do Demonstrativo de Fluxo de Caixa - DFC, 

após a aprovação da NBCASP 16.6. 
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Não é responsabilidade direta da Controladoria Geral do Município acompanhar execução 
das metas de governo, mas deve exigir que seja demonstrados os responsáveis pelo 
acompanhamento pela execução. A função é do responsável indicado pelo Secretário da 
área no instrumento de planejamento apropriado. Caso isso não ocorra formalmente, o 
responsável pelo programa é o respectivo Secretário. Desta forma, afirmamos a seguinte 
execução das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária: 
 

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL - 2020 

CÓDIGO DO 
PROGRAMA 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
VALOR 

ORÇADO PARA 
2020 

VALOR 
EXECUTADO 

(EMPENHADO) 
2020 

REALIZAÇÃO 
EM 

PERCENTUAL 

1101 
Construção, Ampliação e Modernização do 
Legislativo 

5.000,00 0,00 0,00% 

2101 Manutenção do Corpo Legislativo 607.000,00 457.425,11 75,36% 

2102 Manutenção da Secretaria 244.000,00 166.671,24 68,31% 

2103 Manutenção do Controle Interno 16.000,00 0,00 0,00% 

2104 Manutenção da Assessoria Jurídica 60.000,00 36.000,00 60,00% 

2105 Manutenção da Contabilidade 39.000,00 0,00 0,00% 

2106 Manutenção do Veículo do Legislativo 4.000,00 300,00 7,50% 

Total dos Programas do Poder Legislativo 975.000,00 660.396,35 67,73% 

1111 Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo 14.738.816,90 11.407.870,06 77,40% 

1112 Qualidade de Vida Para Todos 4.862.033,70 8.191.870,30 168,49% 

1113 Crescendo Com o Brasil 886.205,48 328.026,22 37,01% 

1114 Gestão Participativa, Transparente E Eficiente 2.558.348,57 2.573.535,57 100,59% 

1115 São Felix de Minas no Cenário Político Regional 778.254,23 581.423,61 74,71% 

2018 Manutenção da APAC 10.000,00 0,00 0,00% 

2110 Saúde Mais Perto de Você 80.000,00 0,00 0,00% 

9999 Reserva de Contingencia 111.341,12 0,00 0,00% 

Total dos Programas do Poder Executivo 24.025.000,00 23.082.725,76 96,08% 

TOTAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA EM 2020 25.000.000,00 23.743.122,11 94,97% 

 * Infomações da Contabilidade Geral 

 
O valor orçado para 2020 foi de R$: 25.000,000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e o 
valor executado foi de R$: 23.743.122,11 (vinte e três milhões setecentos e quarenta e três 
mil cento e vinte e dois reais e onze centavos) podemos afirmar que o grau de eficiência 
na execução orçamentária da despesa foi “eficiente” demonstrando um percentual de 
94,97% do valor global.  
 

 
Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial. 
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A gestão orçamentária e financeira do Município é atribuição da Secretaria Municipal da 
Fazenda e Planejamento. A Controladoria Geral do Município por intermédio do serviço de 
Contabilidade faz análise das demonstrações contábeis conforme quadro abaixo: 
 

EMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

RECEITA POR FONTE 
VALOR ESTIMADO 

PARA 2020 
VALOR REALIZADO 

EM 2020 
REALIZADO EM 

% EM 2020 

RECEITAS CORRENTES 22.932.895,09 20.658.329,50  90,08% 
 

Receita Tributaria 476.427,07 390.197,68 81,90%  

Receita de Contribuições 299.000,00 302.411,21 101,14% 
 

 
Receita Patrimonial 73.394,96 17.953,05 24,46%  

Receita de Serviços 14.134,10 59.578,00 421,52% 
 

  
Transferências Correntes 21.996.750,02 19.806.665,59 90,04%  

Outras Receitas Correntes 73.188,94 81.523,97 111,39%  

Dedução das Receitas Correntes 2.438.677,15 2.195.521,17 90,03%  

RECEITAS DE CAPITAL 4.505.782,06 5.572.318,51 123,67%  

Operação de Crédito 10.000,00 0,00 0,00%  

Alienação de Bens 48.253,14 0,00 0,00%  

Transferências de Capital 4.447.528,92 5.572.318,51 125,29%  

TOTAL 25.000.000,00 24.035.126,84 96,14%  

 
EMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

DESPESA POR FUNÇÃO 
VALOR FIXADO 

PARA 2020 
EMPENHADO EM 

2020 
REALIZADO EM 

% EM 2020 

Legislativa 975.000,00 660.396,35 67,73% 

Judiciária 0,00 0,00 0,00% 

Essencial a Justiça 0,00 0,00 0,00% 

Administração 2.497.382,36 1.921.280,96 76,93% 

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00% 

Segurança Publica 78.764,39 26.629,40 33,81% 

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00% 

Assistência Social 858.902,63 453.815,97 52,84% 

Previdência Social 424.837,45 895.851,85 210,87% 

Saúde 6.740.373,32 7.595.791,76 112,69% 

Trabalho 127.865,24 184.758,24 144,49% 

Educação 6.603.815,16 3.273.900,18 49,58% 

Cultura 339.753,88 60.296,34 17,75% 

Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00% 

Urbanismo 2.914.739,35 3.694.346,91 126,75% 

Habitação 350.268,44 829.769,84 236,90% 

Saneamento 305.816,21 27.986,00 9,15% 

Gestão Ambiental 181.034,43 0,00 0,00% 

Ciencia e Tecnologia 0,00 0,00 0,00% 

Agricultura 705.171,05 328.026,22 46,52% 

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00% 
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Industria 0,00 0,00 0,00% 

Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00% 

Comunicações 0,00 0,00 0,00% 

Energia 382.866,84 1.167.481,83 304,93% 

Transporte 908.342,86 2.472.285,72 272,18% 

Desporto e Lazer 280.971,91 24.065,81 8,57% 

Encargos Especiais 212.753,36 126.438,73 59,43% 

Reserva de Contingência 111.341,12 0,00 0,00% 

TOTAL ORÇAMENTO 25.000.000,00 23.743.122,11 94,97% 
* Infomações da Contabilidade Geral 

 
RESUMO 

Saldo em 31/12/2019 3.108.195,93 

Receita Realizada em 2020 24.035.126,84 

Repasse de Duodécimo Recebido 2020 699.475,44 

Receita Extraorçamentária 2020 1.366.020,15 

Total de Ingressos 29.208.818,36 

Despesa Orçamentária 2020 23.743.122,11 

Repasse Duodécimo Concedido 699.475,44 

Despesa Extraorçamentária 2020 1.462.974,64 

Total de Dispêndios 25.905.572,19 

Saldo em 31/12/2020 - Prefeitura 3.300.797,58 

Saldo em 31/12/2020 - Câmara 2.448,59 

SALDO TOTAL PARA 2021 3.303.246,17 
* Infomações da Contabilidade Geral 

 
O que se pode aferir dos resultados é que a execução orçamentária da receita apresenta 
um percentual de realização de 96,14%. O alto índice de efetivação da receita em parte se 
deve aos recursos repassados pelo Estado e pela União em decorrência da pandemia do 
Covid-19. Também reflete na efetivação das receitas de capital o grande volume de 
recursos vinculados recebidos através transferências voluntárias. Na arrecadação 
tributária o Município precisa desenvolver política de arrecadação de tributos municipais, 
como o IPTU que obteve receita de R$ 8.651,70 (oito mil seiscentos e cinquenta e um 
reais e setenta centavos) e o ITBI no valor de R$ 21.755,02 (vinte e um mil setecentos e 
cinquenta e cinco reais e dois centavos) valores abaixo da capacidade de arrecadação 
municipal. 
 
A despesa por função concretizou 94,97% da despesa fixada. Demonstrando um déficit 
orçamentário, no entanto, está compatível com a realização da receita estimada. Verifica-
se na análise que o Município arrecadou R$: 24.035.126,84 (vinte e quatro milhões trinta e 

cinco mil cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) e empenhou a quantia de R$ 
23.743.122,11 (vinte e três milhões cento e vinte e dois reais e onze centavos) apresentando 
um superávit de R$: 292.004,73 (duzentos e noventa e dois mil, quatro centavos e setenta e 

três centavos), correspondente a 1,21% (um inteiro e vinte e um centésimo por cento).  
 

http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/


 

www.saofelixdeminas.mg.gov.br                                                                  34 

Os valores empenhados são equivalentes as receitas efetivadas e os restos a pagar 
possuem disponibilidades financeiras. O equilíbrio financeiro é analisado considerando a 
despesa liquidada. Assim, o balanço demonstra superávit, ou seja, receita maior que a 
despesa liquidada, garantindo o cumprimento do princípio do equilíbrio financeiro no 
exercício de 2020. 
 
Cumprimento dos Limites e das Condições para a Realização de Operações de 
Crédito 
 
A Controladoria Geral do Município analisou os registros contábeis, conforme os critérios a 
serem observados na realização de operação de crédito obedecento o limite anual, 
estabelecido no inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº.  43, de 20 de 
dezembro de 2001, assim como o limite da dívida estabelecido no inciso II do art. 3º da 
Resolução do Senado Federal nº. 40, de 20 de dezembro de 2001, não verificando 
operação de crédito no exercício de 2020, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
 

DEMONSTRATIVO DE LIMITE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 2020 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR OU % SOBRE A RCL VALORES 

Receita Corrente Líquida – RCL – 18.462.808,33 

Operações Vedadas (III) 0,00 

Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (IV) = (Ia + III) 18.462.808,33 

Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas 
e Externas (16%) da RCL 

2.954.049,33 

Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 

Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por 
Antecipação da Receita Orçamentária (7%) da RCL 

1.292.396,58 

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 492.396,58 

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADAS - Contrato celebrado em exercícios anteriores - em 
vigência 

800.000,00 

* Infomações da Contabilidade Geral 

 
O limite para o Município contratar operações de crédito é de R$: 2.954.049,33 (dois 

milhões novecentos e cinquenta e quatro mil quarenta e nove reais e trinta e três centavos) 
conforme Resoluções do Senado Federal.  
 
Limites e Condições para a Realização da Despesa Total com Pessoal 
 
O montante da Receita Corrente Liquida no exercício de 2020 foi de R$: 18.462.808,33 
(dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e oitocentos e oito reais e trinta e três 

centavos). Os gastos com Pessoal do Executivo no exercício de 2020 apresenta um valor 
de R$: 9.173.550,27 (nove milhões, cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e 

vinte e sete centavos) que, em relação à Receita Corrente Líquida, corresponde a um 
percentual de 49,69%. Os gastos com pessoal no Poder Legislativo foi  de  R$: 570.674,22 
(quinhentos e setenta mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 
correspondentes a 3.09% da Receita Corrente Líquida de 2020.  
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O art. 19 da LRF estabelece que o Município não deve gastar com pessoal mais do que 
60% da Receita Corrente Líquida, distribuídos entre os Poderes Executivo e Legislativo, 
respectivamente 54% e 6%, calculados sobre o somatório da RCL acumulada nos últimos 
12 meses. O limite de alerta que deve ser dado pela Controladoria Geral ao Chefe do 
Poder Executivo é quando a despesa com pessoal atingir 90% do limite permitido (90% de 
54% da RCL) que corresponde a 48,60% da RCL. Sendo assim, com o atingimento de 
49,69% da RCL com gastos com pessoal, já cabe a emissão de alerta ao Gestor, o que a 
Controladoria Geral do Município, fará caso essa situação continue em 2021.  
 
No exercício de 2020, conforme demonstra o quadro abaixo, o total geral de gastos com 
pessoal no Município foi de R$: 9.744.224,49 (nove milhões, setecentos e quarenta e 
quatro mil e duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) atingindo 52,78% 
da RCL. Para a redução da despesa total com pessoal e a sua consequente adequação 
aos limites balizados pela LC nº 101/2000, a administração deverá evitar a criação de 
cargos obedecendo ao disposto na Lei Complementar nº 173/2020, não preencher cargo 
públicos sem calcular o impacto no montante da folha, ressalvada a reposição decorrente 
de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde, diminuir 
as contratações temporárias e reduzir, ou até mesmo suspender, a contratação de hora 
extra.  
 
Caso tais medidas se revelem insuficientes para a redução de despesas com pessoal, a 
administração deverá adotar as seguintes providências, nos termos da Constituição 
Federal: 
➢ Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança; 
➢ Exoneração de servidores não estáveis. 

 
Se as medidas mencionadas ainda não forem suficientes para assegurar a adequação da 
despesa aos limites legais, poderão ser exonerados os servidores estáveis, desde que em 
conformidade com a especificação normativa prevista no § 4º, do art. 169, da CF. 
Entretanto, a exoneração de servidor público estável com fundamento no § 4º e seguintes 
do art. 169 da Constituição Federal, deve obedecer minuciosamente às normas contidas 
na Lei n° 9.801/99 que dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por 
excesso de despesa e dá outras providências. 
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TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL EM 2020 PODER EXECUTIVO 
PODER 

LEGISLATIVO 
MUNICÍPIO 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       

  3.1.90.01.00 - Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 36.539,37 0,00 36.539,37 

  3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 0,00 0,00 0,00 

  3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 2.577.454,46 86.162,44 2.663.616,90 

  3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 5.369.032,82 378.666,67 5.747.699,49 

  3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.190.523,62 105.845,11 1.296.368,73 

  3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00  0,00 

  3.1.90.92.00 - Sentenças Judiciais 0,00 0,00  0,00 

  3.1.90.92.01 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo 0,00 0,00  0,00 

Total da Despesa Bruta com Pessoal 9.173.550,27 570.674,22 9.744.224,49 

* Infomações da Contabilidade Geral 

 

Exclusões da Despesa Total com Pessoal 
PODER 

EXECUTIVO 
PODER 

LEGISLATIVO 
MUNICÍPIO 

( - ) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro 0,00 0,00 0,00 

( - ) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 

( - ) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 0,00 0,00 0,00 

( - ) Incentivos a Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 

( - ) Despesa de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 

( - ) Sentenças Judiciais Anteriores 0,00 0,00 0,00 

Total das Exclusões 0,00 0,00 0,00 

Total da Despesa com Pessoal - Apuração de Limite 9.173.550,27 570.674,22 9.744.224,49 

* Infomações da Contabilidade Geral 
 

Receita Corrente do Município 20.658.329,50 

( - ) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 0,00 

( - ) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 2.195.521,17 

( - ) Total de Exclusões 2.195.521,17 

Receitas Corrente Intra-orçamentária 0,00 

Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência 0,00 

Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 

( = ) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo) 18.462.808,33 

* Infomações da Contabilidade Geral 
 

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder 
Poder Executivo 

(54%) 

Poder 
Legislativo 

(6%) 

Município 
(60%) 

Permitido pela Lei Complementar nº 101/2000 9.969.916,50 1.107.768,50 11.077.685,00 

Total da Despesa com Pessoal 9.173.550,27 570.674,22 9.744.224,49 

Valor aplicado em percentual  49,69% 3,09% 52,78% 

 
A Controladoria Geral do Município atesta à obediencia da administração aos limites de 
gastos com pessoal no Município no período de janeiro a dezembro de 2020 por se 
encontrar dentro do limite definido no inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº. 101/00. 
O acompanhamento dos gastos com pessoal será objeto de análise regular da 
Controladoria Geral do Município. Em janeiro de 2021, o Poder Executivo possuía 234 
(duzentos e trinta e quatro) servidores em seu quadro. Conforme demonstra o seguinte 
quadro: 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS Nº DE SERVIDORES 

Gabinete do Prefeito 3 

Secretaria Municipal de Administração e Governo 14 

Procuradoria Geral 2 

Controladoria Geral do Município 1 

Assessoria Jurídica 1 

Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento 4 

Secretaria Municipal de Obras e Transporte 50 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 3 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 7 

Secretaria Municipal de Educação 57 

Secretaria Municipal de Saúde 92 

TOTAL 234 
* Número sujeito alterações 

 
O Controle Interno (através de seus agentes) é o responsável para realizar a verificação 
dos gastos com pessoal, nos termos do art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000. Pode-se 
afirmar que, no Município, a legislação de pessoal (estatutos e planos de cargos) estão 
desatualizados e não garantem uma capacitação continuada sem vantagens pecuniárias 
aos servidores. Isso reflete na eficácia dos serviços públicos que não possui critérios de 
avaliaçao. A ineficácia reside na má atitude dos administradores públicos, que não 
permitem a criação de novos critérios de avaliação dos serviços públicos ofertados. A 
unidade administrativa de Recursos Humanos, possui um único servidor capacitado, que 
necessita de auxiliáres e melhores condições de trabalho. Pois o banco de dados já foi 
alvo de hakers e apresenta fragilidade no que se refere a segurança. 
 
O Tribunal de Contas, por sua vez, não atua de forma eficaz na fiscalização de concessão 
de vantagens e benefícios a servidores que nunca passaram por qualificação. Por fim, 
existe a necessidade de mudança na politica de Recursos Humanos nos Municípios. 
Talvez isso ocorra com a implantação do eSocial em 2021. 
 
Pagamento de Horas Extras 
 
Comumente os órgãos púbicos realizam pagamentos de horas extras aos seus servidores 
sem controle e fiscalização. Deverá haver um controle rigoroso no que se refere ao limite 
legal de horas extras pagas ao agentes públicos, acabando com a prática comum de 
complementação de vencimentos. A Controladoria Geral determinou que não poderá haver 
pagamento de horas extras a servidores que não sejam extremamente de interesse 
público e exporádicamente. 
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Instituição de Quadro de Férias e o Acúmulo de Férias pelo Servidor 
 
A princípio, será necessária a criação de um cronograma de férias para todos os 
servidores públicos, garantindo a todos o direito de gozo de férias regulamentares. É 
comum no quadro funcional dos entes públicos a existência de servidores com acúmulo de 
férias. A partir de 2021 a Controladoria Geral do Município, fiscalizará os registros dessas 
férias e outros benefícios concedidos a servidores. Assim, cada unidade administrativa 
deverá estabelecer o calendário anual de férias de seus servidores, como sugere o quadro 
abaixo. 
 

MATRICULA NOME DO SERVIDOR LOTAÇÃO 
PERÍODO 

AQUISITIVO 
PERÍODO DE 

GOZO DE FÉRIAS 
RECIBO DE 

FÉRIAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
A marcação do período de férias do servidor é prerrogativa e responsabilidade exclusiva 
da chefia imediata com anuência da Secretaria Municipal de Administração e Governo. 
Para os próximos exercícios deverá ser facultado ao servidor que indique 02 (dois) 
períodos de férias de seu interesse, para facilitar a compatibilização de suas férias com a 
necessidade do setor, não sendo permitida a mudança após a aprovação do quadro de 
férias oficial.  
 
Deverá ser dada prioridade na marcação de férias no período escolar, meses de janeiro, 
fevereiro e julho aos servidores estudantes ou com filhos em idade escolar, resguardado o 
direito da Administração em conceder férias de acordo com a conveniência do trabalho. Os 
servidores cônjuges ou em situação equivalente, deverão ter prioridade na marcação de 
férias no mesmo período, resguardado o direito da Administração em conceder férias de 
acordo com a conveniência do trabalho. 
 
Cabe ao Secretário da área analisar os quadros de férias das unidades subordinadas à 
sua pasta e fazer cumpri-los, atentando para possíveis excessos de servidores de férias 
em determinados períodos, devendo evitando ocorrer estrangulamentos da capacidade de 
serviços do setor. Qualquer solicitação de alteração no quadro de férias deverá ser levada 
a efeito mediante requerimento, aprovado pela chefia imediata e pelo Secretário da pasta, 
com a devida justificação e desde que haja a marcação do novo período, no mesmo ano 
da marcação anterior. 
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Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino 
 
A Controladoria Geral do Município não analisou se a movimentação dos valores 
correspondentes às fontes de recursos destinadas ao ensino foram feitas em contas 
específicas, sendo as transferências realizadas de forma regular. O quadro extraído do 
sistema contábil demonstra os seguintes valores aplicados no ensino: 
 

RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

RECEITAS BASE DE CÁLCULO – 2020 VALOR R$: 

1 - Receita de impostos   

  

1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) 

20.674,92 

  

1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana 8.651,70 

1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU 1.791,78 

1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – IPTU 

0,00 

1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana - IPTU 

10.231,44 

(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 

1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI) 21.755,02 

  

1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 
Reais sobre Imóveis 

21.755,02 

1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens 
Imóveis 

0,00 

1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão 
Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI) 

0,00 

1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens 
Imóveis 

0,00 

(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 

  

1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 133.763,67 

  

1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 128.696,04 

1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza 0,00 

1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços 0,00 

1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza 

3.833,49 

1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 1.234,14 

(-) Deduções da Receita do ISS 0,00 

  1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 209.757,64 

    

1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 208.510,50 

1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.247,14 

(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 

  1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III) 0,00 

  

1112.01.01 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municípios Conveniados 0,00 

1911.08.01 – Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 

1913.08.00 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural 

0,00 

1931.04.00 – Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 

(-) Deduções da Receita do ITR  0,00 

Subtotal 385.951,25 
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2 - Receita de transferências constitucionais e legais   

  

1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.420.110,05 

1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês 
de dezembro 

378.908,07 

1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês 
de julho 

379.715,90 

1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 3.941,66 

1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 

1722.01.01 - Cota-parte do ICMS 2.295.123,10 

1722.01.02 - Cota-parte do IPVA 234.534,62 

1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação 23.904,69 

1721.01.32 - Cota-Parte do IOF – Ouro  0,00 

Subtotal 11.736.238,09 

Total das Receitas (A) 12.122.189,34 

Total Percentual Valor 

B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88) 25,00% 3.030.547,34 

C – Valor da Aplicação                                                                           25,20% 3.055.001,49 

D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional 0,20% 24.454,16 

 * Infomações da Contabilidade Geral 

 
Verifica-se que a receita base de cálculo para aplicação no ensino no ano de 2020 é de 
R$: 12.122.189,34 (doze milhões, cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e 
trinta e quatro centavos), sendo que o valor mínimo a ser aplicado (25%) corresponde a 
R$: 3.030.547,34 (três milhões, trinta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos). Conforme os registros contábeis, o Município aplicou no exercício de 2020 o 
valor de R$: 3.055.001,49 (três milhões, cinquenta e cinco mil, um real e quarenta e nove 

centavos), atingindo um percentual de 25,20% da receita base de cálculo, atendendo de 
forma plena o mínimo exigido no art. 212 da Constituição Federal. Verifica-se que algumas 
despesas foram pagas em contas não específicas (INSS deduzido na conta FPM) que não 
foram analisadas se comprometem o atingimento do índice mínimo de aplicação no 
ensino. Cabe ao Tribunal de Contas de adotar o critério no momento de analisar esses 
dados. 
 
Aplicação dos Recursos em Ações e em Serviços Públicos de Saúde, com 
Especificação dos Índices Alcançados. 
 
O valor registrado na Contabilidade como base de cálculo para aferir os gastos na Saúde 
no exercício de 2020 é de R$: 11.363.565,37 (onze milhões, trezentos e sessenta e três mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Foi aplicado nas ações de saúde 
o valor de R$: 2.705.457,28 (dois milhões, setecentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e oito centavos), correspondente a 23,81% da base de cálculo apurada. Desta 
forma, o Município atingiu o mínimo exigido pelas normas constitucionais e infraconstitucionais. 
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A documentação comprobatória das receitas e despesas da saúde encontra-se em pastas 
separadas de fácil acesso para possíveis verificações do Conselho de Saúde e para o 
Tribunal de Contas do Estado. No entanto, a Controladoria Geral do Município em 2021 
fará verificação da legitimidade e legalidade das despesas em procedimento de auditoria. 
 

RECEITAS E DESPESAS NAS AÇÕES DE SAÚDE 

RECEITAS BASE DE CÁLCULO – 2020 VALOR R$: 

1 - Receita de impostos   

  

1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) 

20.674,92 

  

1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana 8.651,70 

1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU 1.791,78 

1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – IPTU 

0,00 

1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana - IPTU 

10.231,44 

(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 

1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI) 21.755,02 

  

1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 
Reais sobre Imóveis 

21.755,02 

1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens 
Imóveis 

0,00 

1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão 
Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI) 

0,00 

1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens 
Imóveis 

0,00 

(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 

  

1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 133.763,67 

  

1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 128.696,04 

1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza 0,00 

1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços 0,00 

1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza 

3.833,49 

1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 1.234,14 

(-) Deduções da Receita do ISS 0,00 

  1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 209.757,64 

    

1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 208.510,50 

1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.247,14 

(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 

  1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III) 0,00 

  

1112.01.01 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municípios Conveniados 0,00 

1911.08.01 – Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 

1913.08.00 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural 

0,00 

1931.04.00 – Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 

(-) Deduções da Receita do ITR  0,00 

Subtotal 385.951,25 
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2 - Receita de transferências constitucionais e legais   

  

1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.420.110,05 

1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 
dezembro 

0,00 

1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 
julho 

0,00 

1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 3.941,66 

1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 

1722.01.01 - Cota-parte do ICMS 2.295.123,10 

1722.01.02 - Cota-parte do IPVA 234.534,62 

1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação 23.904,69 

1721.01.32 - Cota-Parte do IOF – Ouro  0,00 

Subtotal 10.977.614,12 

Total das Receitas (A) 11.363.565,37 

 
APLICAÇÃO EM 2020 PERCENTUAL ATINGIDO  VALORES  

B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15% 1.704.534,81 

C - Valor da Aplicação 23,81% 2.705.457,28 

D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C – B = D)   1.000.922,47 

 
 A Controladoria Geral do Município verificou que ocorreram pagamentos de despesas da 
saúde fora da conta do Fundo Municipal. Pagamentos com recursos do FPM e ICMS os 
quais deveriam ser transferidos decenalmente 15% para a conta vinculada do Fundo 
Municipal de Saúde para cumprimento com o disposto no § 4° do art. 77 do ADCT da 
Constituição Federal.  
 
Destinação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 
 
Os bens públicos são inalienáveis, mas perdem esta característica em razão da lei 
específica, nos termos do art. 100 da Lei do Novo Código Civil. Os Bens Públicos se 
dividem: 
➢ uso comum: praias, rios, praças; 
➢ uso especial: edifícios, terrenos; 
➢ os dominicais: bens de empresas públicas.  
 
Respeitadas as normas legais pertinentes, é possível proceder a alienação de bens 
móveis integrantes do patrimônio municipal sem autorização da Câmara de Vereadores, 
dependendo somente da comprovação da relevância do interesse público. Quando 
ocorrer, por serem classificados como inservíveis , é obrigatório a sua alienação. Quando 
ocorrer receita oriunda de alienação de bens, deverá ser observado o disposto no art. 44 
da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, in verbis: 
 

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, 
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salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos. 
 

Lei Complementar nº. 101/2000 
 
Art. 4º. LDO conterá Anexos de METAS FISCAIS. 
................... 
§ 2º. O Anexo conterá, ainda: 
.............. 
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a 
origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

 
A Controladoria chama a atenção dos gestores quanto à necessidade de apurar real 
situação dos bens municipais, em especial aqueles considerados inservíveis e as sucatas, 
por sua vez, é o que sobrou de um bem; sua alienação gera uma receita corrente. No 
exercício de 2020 o Município não realizou nenhum procedimento administrativo de 
alienação de bens. Portanto, esse item não demonstrará aplicação dos recursos oriundos 
de alienação de bens. 
 
Licitações 
 
A lei de licitações atribui o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos aos agentes de controle interno, conferindo-lhes a responsabilidade de 
demonstrar a legalidade e regularidade da despesa e execução dos instrumentos 
celebrados, mesmo que indiretamente. Inclusive os licitantes ou usuários de serviços 
públicos poderão representar contra irregularidades na aplicação da Lei, diretamente no 
órgão de controle interno, cabendo a este tomar as providências necessárias para 
demonstrar a legalidade e regularidade na execução da despesa, podendo solicitar cópia 
de edital, e, ao verificar inconsistência ou risco de prejuízo ao erário, podendo obrigar a 
Administração jurisdicionada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função 
de exame em autos, lhes forem determinadas pelo agente de controle interno. Isso implica 
que nenhum processo de licitação ou ato convocatório poderá desobedecer às normativas 
do controle interno, ou deixar de receber auditoria, mesmo que seja por amostragem. Tudo 
isso está expresso nos artigos 102, 113, 115 e 118 da Lei nº 8.666/93. Embora as normas 
deixasse claro as obrigações da Controladoria Geral do Município, não está devidamente 
demonstrado no processo a atuação do agente de controle interno. 
 
O quadro abaixo demonstra os procedimentos de licitações devidamente auditados e 
atestados sua legalidade: 
 
 
 

http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/


 

www.saofelixdeminas.mg.gov.br                                                                  44 

Nº. 
PROCESSO 

MODALIDADE OBJETO FONECEDOR 
VALOR DA 
LICITAÇÃO 

VALOR 
PAGO 

01 Pregão Presencial Combustíveis 
Jose Barbosa Filho EPP 
Dilecy Braz Coelho-ME 

902.382,75 
1.137.535,00 

169.833,18 
616.044,21 

02 Pregão Presencial Refeição Higor Pegoretti Goncalves 374.400,00 71.899,00 

03 Pregão Presencial Materiais odontológicos 
Dental e Produtos Odontologicos e Medicos- 
Eirelli 

396.538,60 253.735,50 

04 Pregão Presencial Aquisição de pneus 

Cruz Comercio E Servicos de Pneus 
Anderson Ferreira Mathias ME 
Sociedade Coelho Ltda 
Original - W.Junior Silva ME 

202.615,00 
272.848,00 
107.040,00 
476.060,00 

116.832,00 
19.741,00 
12.530,00 
63.110,00 

05 Pregao Presencial 

Serviços mecânicos elétricos e de  
funelaria, molas, retifica, solda e 
torno, visando a manutenção dos 
veículos 

Pereira Auto Pecas Ltda 
Anderson Ferreira Mathias -Me 
J.C de Carvalho ME 
W. Junior Silva ME 
Fernando Martins de Souza 

203.340,00 
128.540,00 
401.180,00 
214.750,00 
38.400,00 

57.525,00 
57.984,00 
87.782,00 
98.435,00 
11.676,04 

06 
Pregão Presencial 
 

Refeição 
JG De Souza 
Kelijanilson RochadDa Silva Me 

54.500,00 
59.000,00 

42.085,00 
6.565,50 

07 Pregão Presencial 
Fornecimento de material médico 
hospitalar e laboratorial 

Cofarminas Comercio de Produtos Farmaceuticos 
Ltda 

1.125.000,00 1.125.574,55 

08 Pregão Presencial 
Fornecimento de peças e 
assessórios genuínos ou originais 
com garantia de fabrica 

Pereira Auto Pecas 
Anderson Ferreira 
Tratorenzo C. E Servicos Ltda 
W. Junior Silva Me 
Auto Diesel São Cristovão Ltda 

16% e 25% 
15% 
27% 

15,5%,25% e 15% 
25% 

75.606,05 
5.097,98 
98.009,30 
97.583,38 
77.888,22 

09 Pregão Presencial 
Fornecimento de equipamentos 
suprimentos de informática e 
manutenção computadores 

Pepalu Comercial- Artigos De Papelaria 
Equipamentos Ltda 

609.922,00 100.803,00 

10 Pregão Presencial 
Serviços de exames 
ultrassonografias 

M. Das Gracas Amorim Arruda Me 114.445,04 72.929,64 

11 Pregão Presencial 
Fornecimento de materiais 
vidraçaria e serralheria 

Isaias Rosa Langkammer 461.550,00 122.930,50 

12 Pregão Presencial Fornecimento medicamentos éticos 
J E M Drogaria e Perfumaria LTDA 
GE de Araujo ME 

83.271,30 
 

80.300,10 

59.053,20 
 

117.299,10 

13 Pregão Presencial 
Construção de rede 
telecomunicação comunidade de 
São Lucas e Alto de Mantena 

Leni Rodrigues Siqueira Me 89.500,00 75.500,00 
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14 Tomada De Preços 
Execução pavimentação de 
estradas vicinais, no córrego 
alambique 

Wr Correa Construtora 657.557,12  

15 Tomada De Preços 

Execução 
Calcamento de vias urbanas na Frei 
Inocêncio, saída Mendes Pimentel 
SEGOV 

Construtora Franco & Franco Ltda 186.819,74 98.352,31 

16 Tomada De Preços 
Execução obra de calçamento no 
recanto feliz córrego alto de 
Mantena e córrego São Lucas 

Wr Correa Construtora 58.862,09 58.862,09 

17 Pregão Presencial Manutenção nos ar condicionado A Gomes Miranda Me 15.999,60 15.999,60 

18 Tomada De Preços 
Execução pavimentação estradas 
vicinais córrego Alto de São Felix 

Construtora Franco & Franco 102.393,35 122.907,15 

19 Tomada De Preços 

Execução pavimentação estradas 
vicinais e Construção de pontes em 
estrutura mista de concreto no 
Córrego Santa Barbara SEGOV 

Wr Correa Construtora 
Andrade Borburema Construtora Ltda 

306.073,09 
668.794,24 

253.491,54 
203.410,32 

20 Tomada De Preços 
Construção de ponte em estrutura 
mista de concreto na Rua Beira Rio 

Wr Correa Construtora 318.993,63 318.993,63 

21 Pregão Eletronico 
Gêneros Alimentícios, materiais de 
limpeza e utensílios para copa e 
cozinha 

Pablo Luiz Martins 
Solange Dos Anjos Meireles Me 
Comercial Barros Gv Ltda 
Comercial Girrasol 
Eco Plast Comercio E Industria Ltda 
Limpando Higiene E Limpeza Eireli 
Treze Comercial Ltda 
Hipermercado Sampaio Ltda 

62.045,00 
52.079,00 
10.200,00 
29.377,00 
1.540,00 

69.945,00 
2.029,00 

1.275.279,95 

33.648,25 
 
 
 
 
 

255.445,38 

22 Tomada De Preços 
Execução da obra de murro  
contenção na rua José Domingos 
Alves  Bairro Planalto 

Samati Engenharia E Construção Civil Ltda 113.171,74 0,00 

23 Tomada De Preços 
Execução da obra de calcamento 
de vias urbanas na rua doce lar 

Andrade Borburema Construtora Ltda 138.895,55 145.896,97 

24 Tomada De Preços 
Execução de pavimentação 
estradas vacinais no córrego santa 
barbara 

Wr Correa Construtora 
298.312,13 
171.082,13 

 

25 Pregão Presencial Locação de escavadeira hidráulica Apgau Sousa Borborema Me 629.200,00 445.280,00 

26 Tomada De Preços 
Execução calcamento no córrego 
vista alegre zona rural 

Andrade Borburema Construtora Ltda 145.896,97 145.896,97 
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27 Pregão Presencial 
02 veículos e 01 ambulância para 
saúde 

Itn Maquinas E Equipamentos Eireli Me 118.000,00 118.000,00 

28 Pregão Presencial 
Aquisição de equipamento e 
material odontológicos 

Dental Comercio De Produtos Odontologicos E 
Medicos Eireli 

79.274,50 61.603,50 

29 Pregão Presencial 
Serviços de manutenção dos 
equipamentos 

Wilson Silveira Neto Me 71.705,00 36.596,20 

30 Pregão Presencial Materiais de construção 
Material De Construcao E Premoldados Barbosa  
Material De Construção Premoldados Gregorio  
Sl Da Silva Eireli 

728.071,00 
999.962,00 
598.805,00 

270.531,30 
155.571,48 
342.724,70 

31 Pregão Presencial 
Material Médico hospitalar e 
laboratorial 

Cofarminas Comercio De Proutos Farmaceuticos 
Ltda 

750.000,00 379.777,54 

32 Tomada De Preços 
Execução de calcamento localizado 
na rua B, Rua 8 Rua jasmim e Rua 
orquídea do bairro planalto 

Wr Correa Construtora 0,00 0,00 

 
 

http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/


 

www.saofelixdeminas.mg.gov.br                                                                  47 

Repasse Mensal de Recursos ao Poder Legislativo do Município 
 
O Presidente da Câmara Municipal de São Félix de Minas, Sr. Daniel Gonaçalves Morais, 
expediiu a Portaria Legislativa n° 08, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o 
cancelamento dos Restos a Pagar Processados sem a disponibilidades financeira em 
decorrência do repasse dos duodécimos a menor de inteira responsabilidade do Chefe do 
Poder Executivo, mesmo depois de determinação do Conselheiro Substituto do TCEMG 
Adonias Monteiro, relator dos autos 1.058.937, que fosse efetuado o repasse, o Prefeito 
recorreu e não efetuaou o repasse conforme determinado pela Corte de Contas. 
 
Diante das argumentações e entendimentos do Judiciário e do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, especialmente sobre a decisão do STF sobre o recurso 
extraordinário da Câmara Municipal da capital mineira, mantendo a contribuição do 
FUNDEB na base de cálculo dos limites de gastos com o Legislativo Municipal, em 
obediência ao disposto no inciso II do art. 60, do ADCT/CF não foram, em momento 
algum, excluídas do montante definido no art. 29-A, da Constituição Federal, essa questão 
está definida, não havendo mais possibilidade de redução do duodécimo do Legislativo por 
parte do Chefe do Executivo Municipal, mas, até 31 de dezembro de 2020 os repasses dos 
duodécimos a Câmara Municipal não foram regularizados por parte do Poder Executivo 
Municipal. 
 
Considerando o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida 
flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito e que 
a Contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do 
órgão durante todo o exercício. Os restos a pagar sem disponibilidades financeiras devem 
ser cancelados, conforme o disposto no art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes 
contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou 
de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao 
permitido em lei;  
 
A falta de repasse regular dos duodécimos ao Legislativo durante o exercício de 2019 e 
2020, interferiu diretamente no funcionamento da Câmara Municipal, apresentando déficit 
financeiro de aproximadamente R$: 151.858,08 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e 
cinquenta e oito reais e oito centavos) o inviabilizou a liquidação e pagamento de 
despesas operacionais da Câmara. Diante desta situação, o Presidente determinou o 
cancelamento dos restos a pagar sem disponibilidades financeiras em 31 de dezembro de 
2020, ficam cancelados em decorrência da ausência de repasses a menor dos 
duodécimos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, durante os exercícios financeiros 
de 2019 e 2020. 
 
Assim, foram cancelados os seguintes restos a pagar no Poder Legislativo Municopal: 
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RESTOS A PAGAR CANCELADOS 

Nº. EMPENHO FAVORECIDO DATA VALOR 

10/2019.  Jair Felipe Reis  01/07/19 1.500,00 

10/2019.  Jair Felipe Reis  02/12/19 1.500,00 

12/2019.  Milton Mendes Botelho  01/07/19 1.500,00 

12/2019.  Milton Mendes Botelho  02/12/19 1.500,00 

72/2020  Ailton Rodrigues de Souza  01/10/20 3.200,00 

73/2020  Daniel Gonçalves de Morais  01/10/20 3.200,00 

74/2020  Didi Gonçalves Couto  01/10/20 3.200,00 

75/2020  Guilherme Inácio de Souza  01/10/20 3.200,00 

76/2020  Hugo Mayer da Silva  01/10/20 3.200,00 

77/2020  Klinger Nocilino de Oliveira  01/10/20 3.200,00 

78/2020  Marcos Alexandre Gonçalves Sordine  01/10/20 3.200,00 

79/2020  Milton Honorato  01/10/20 3.200,00 

80/2020  Reinaldo Borges da Souza   01/10/20 3.200,00 

81/2020  Nubia Imaculada Pereira  01/10/20 1.045,00 

82/2020  Milton Mendes Botelho  01/10/20 3.000,00 

83/2020  Jair Felipe Reis  01/10/20 3.000,00 

15/2020  INSS - Patronal - Comp. 11  21/12/20 11.530,61 

101/2020  INSS - Patronal - Comp. 12  21/12/20 9.416,15 

TOTAL 62.791,76 

 
Nos termos da Portaria Legislativa n° 08, de 30 de dezembro de 2020, os favorecidos que 
tiveram seus valores inscritos em restos a pagar o seu pagamento poderá ser reclamado 
em decorrência dos cancelamentos, poderá ser atendido à conta de dotação constante da 
lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício 
em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento 
no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Ou seja, mediante lei autorizativa o 
Poder Executivo poderá efetuar o pagamento. 
 
Gastos com o Poder Legislativo Municipal 
 
Conforme regras constitucionais as despesas com o Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos gastos com inativos, não poderão ultrapassar 7% da 
receita tributária do município efetivamente realizado em 2019. Assim, cabe essa análise 
ao órgão de Controle Interno do Município, atestando as informações para que possa 
estabelecer o limite para o repasse mensal.  
 
A Contabilidade Geral do Município informou a Câmara os valores constantes do 
balancete de dezembro de 2019, com os cálculos para apurar o limite de gastos com o 
Legislativo no exercício de 2020, obedecendo às regras estabelecidas pelo TCEMG, assim 
apurados: 
 

http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/


 

www.saofelixdeminas.mg.gov.br                                                                  49 

 
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE GASTOS COM O LEGISLATIVO – 2020 – inciso I do art. 29-A CF 

TRIBUTOS ARRECADADO EM 2019 7% MÉDIA MENSAL 

IPTU - Principal 41.788,22 2.925,18 243,76 

IPTU - Mulas e Juros 2.651,26 185,59 15,47 

IPTU - Dívida Ativa 9.266,22 648,64 54,05 

IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 

IRRF 149.906,46 10.493,45 874,45 

ITBI 9.241,44 646,90 53,91 

ISSQN 298.484,23 20.893,90 1.741,16 

TAXAS 5.806,64 406,46 33,87 

FPM/IPI 9.592.301,23 671.461,09 55.955,09 

ITR 2.952,25 206,66 17,22 

ICMS 1.835.157,54 128.461,03 10.705,09 

IPVA 183.417,48 12.839,22 1.069,94 

IPI 22.260,28 1.558,22 129,85 

CID 8.674,53 607,22 50,60 

Lei 87/86 0,00 0,00 0,00 

SOMA 12.161.907,78 851.333,61 70.944,46 

( + ) Gastos com Inativos no ano anterior 0,00 

( = ) Valor do Repasse do Duodécimo para 2020 851.333,61 

( = ) Duodécimo Mensal 70.944,46 

Dotações Orçamentárias das Despesas do Legislativo em 2020 975.000,00 

Mensal - Dotação 81.250,00 

 
Apurou-se que o limite de gastos com o Legislativo Municipal em 2020 é de R$: 
851.333,61 (oitocentos e cinquenta e um mil e trezentos e trinta e três reais, e sessenta e 
um centavos), correspondente ao duodécimo mensal de R$: 70.944,48 (setenta mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). O valor das dotações 
orçamentárias do Poder Legislativo para 2020 fixado na Lei Orçamentária é de R$: 
975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), correspondente a um duodécimo no 
valor de R$: 81.250,00 (oitenta e um mil e duzentos cinquenta reais). o Presidente da 
Câmara comunicou ao Chefe do Executivo que o repasse deveria ocorrer em 
conformidade com o quadro abaixo: 

MÊS DUODÉCIMO DEVIDO EFETIVADO 

janeiro 70.944,46 58.289,62 

fevereiro 70.944,46 58.289,62 

março 70.944,46 58.289,62 

abril 70.944,46 58.289,62 

maio 70.944,46 58.289,62 

junho 70.944,46 58.289,62 

julho 70.944,46 58.289,62 

agosto 70.944,46 58.289,62 

setembro 70.944,46 58.289,62 

outubro 70.944,46 58.289,62 

novembro 70.944,46 58.289,62 

dezembro 70.944,46 58.289,62 

TOTAL 851.333,52 699.475,44 
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Valor Repassado a menor em 2020 151.858,08 

Valor Efetivamente Gastos com o Legislativo em 2020             660.396,35  

  
Sendo esta a programação financeira que deu amparo legal a programação do 
cronograma de desembolso mensal (art. 8º da LRF) e as cotas orçamentárias para o 
exercício de 2020 (artigos 47 e 48 da Lei nº. 4.320/64). A Câmara Municipal informou ao 
Poder Executivo o erro de cálculo, em resposta o Prefeito informou que seria retirada da 
base de cálculo a contribuição feita ao FUNDEB, motivo pelo qual o repasse do duodécimo 
seria no montante de R$ 58.289,62 (cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e dois centavos), como foi feito sem oportunizar o contraditório e tão pouco a 
programação da Câmara Municipal para os novos valores que afetaria o funcionamento do 
Legislativos e os índices do planejamento, considerando que a Lei Orçamentária e todos 
os demais instrumentos já estavam em execução. 
 
O Prefeito Municipal sustentou a retirada da base de cálculo a contribuição feita ao 
FUNDEB no Recurso em Mandado de Segurança n° 44.795/MG julgado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, foi sustentado que o citado processo não tem aplicação na relação 
existente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo de São Félix de Minas, pois o 
referido processo judicial tem como partes o Município de Belo Horizonte, o Tribunal de 
Contas, o Estado de Minas Gerais e a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e em nenhum 
momento do acordão foi atribuído efeitos erga omnes, o que o torna sem efeito a terceiros 
que não participaram do processo. 
 
Assim, o ato praticado pelo Prefeito Cleudison Luiz da Silva, reduzindo os valores do 
repasse dos duodécimos da Câmara Municipal tem o poder de causar dano irreparável, 
uma vez que todas as previsões orçamentárias da Câmara, elaborada em janeiro, levou 
em consideração o repasse de R$ 70.944,46 (setenta mil, novecentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e seis centavos), o que levou a Câmara Municipal restringir suasw 
atividades, como demonstrado o cancelamento dos restos a pagar. 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem o entendimento que “(...) a 
contribuição municipal feita ao FUNDEF ou ao FUNDEB, custeada por recursos próprios, 
deve integrar a base de cálculo para o repasse de recursos do Poder Executivo à Câmara 
Municipal, previsto no art. 29-A da Constituição da República. ” (Consulta 837614, 
TCEMG). Como especialista em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, invocamos aqui 
a tese das partidas dobradas (Luca Pacioli - 1494)4, para a qual “o registro de qualquer 

 
4 Luca Bartolomeo de Pacioli, nascido em 1445, foi um monge franciscano e célebre matemático italiano. Ele é considerado o pai da 

contabilidade moderna. Em 10 de novembro de 1494, foi descrito por ele, pela primeira vez, no livro “Summa de Arithmetica, Geometria, 

Proportioni et Proportionalità” (Conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e proporcionalidade), no capítulo “Tratactus de 

Computis et Scripturis” (Contabilidade por Partidas Dobradas), o famoso Método das Partidas Dobradas. Ele enfatiza que a teoria 

contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. Pacioli morreu a 19 de Junho de 1517 no 

mosteiro de Sansepulcro 
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operação implica que um débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito 
equivalente, em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja 
sempre igual à soma dos valores creditados, ou simplificando: não há débito sem crédito 
correspondente”. 
 
O método das partidas dobradas é a base para solucionar o entendimento do cálculo de 
gastos com as Câmaras Municipais. Para ilustrar nosso entendimento vamos simular que 
um determinado Município obteve no exercício anterior uma receita de Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, no valor bruto de R$: 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), desse valor são deduzidos para a formação do FUNDEB a quantia de R$: 
200.000,00 (duzentos mil reais) equivalentes a 20% (vinte inteiros por cento) (art. 3º da Lei 
Federal nº. 11.494/2007) restando um saldo líquido na conta do Município de R$: 
800.000,00 (oitocentos mil reais), dessa quantia serão destinados 5% (cinco inteiros por 
cento) para completar o mínimo exigido na aplicação da manutenção e desenvolvimento 
do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal. 
 
O registro contábil da receita no Município se dá pelo valor total (R$: 1.000.000,00) 
considerando o disposto no art. 6º da Lei Federal nº. 4.320/64, in verbis: 
 

Art. 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

 
Independente de previsão orçamentária o valor contabilizado da receita é pelo valor global, 
registrando as contas redutoras daqueles valores correspondentes a contribuição ao 
fundo. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público menciona que “se houver 
parcelas a serem restituídas, em regra, esses fatos não devem ser tratados como despesa 
orçamentária, mas como dedução de receita orçamentária, pois correspondem a recursos 
arrecadados que não pertencem à entidade pública e não são aplicáveis em programas e 
ações governamentais sob a responsabilidade do ente arrecadador, não necessitando, 
portanto, de autorização orçamentária para a sua execução. A contabilidade utiliza conta 
redutora de receita orçamentária para evidenciar o fluxo de recursos da receita 
orçamentária bruta até a líquida, em função de suas operações econômicas e sociais”.  
 
Nesse caso o manual trata das situações de “recursos que o ente tenha a competência de 
arrecadar, mas que pertencem a outro ente, de acordo com a lei vigente (se não houver a 
previsão como despesa); e restituição de tributos recebidos a maior ou indevidamente”. No 
caso em tela, não se enquadra nessas regras, pois se trata de um fundo de natureza 
contábil e os valores compostos nesse fundo se aplicam em programas do Município. 
 
A Corte de Contas de Minas Gerais, na época da análise, também não destacou a 
interpretação dada pelo MCASP, considerou o disposto no texto do art. 29-A da 
Constituição Federal, especialmente a parte da redação que menciona “receita... 
efetivamente realizada no exercício anterior”. 
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Na época o TCEMG entendeu que o fato da dedução em favor do FUNDEB não estar 
disponível na conta do Município, não poderia ser considerada receita efetivamente 
realizada. No entanto, demonstrando desconhecimento e ignorância das regras contábeis, 
considera o valor da dedução como despesa aplicada nos gastos com a manutenção do 
ensino. Ora, como se pode considerar uma despesa efetivamente realizada no ensino, se 
antes não considera uma receita efetivamente arrecadada? A tese do método das partidas 
dobradas é que para cada débito haverá um crédito correspondente, ignorado na 
interpretação dada pela análise da Corte de Contas. 
 
Diante do exemplo demonstrado, o Município teria no seu demonstrativo de aplicação de 
ensino (despesa com ensino) e saúde o seguinte resultado: 

Total da Receita ......................................................................R$:    1.000.000,00 
( - ) Contribuição para o FUNDEB .......................................... R$:       200.000,00 
( - ) Transferência para fonte 1.01 – ensino ............................ R$:        50.000,00 
( - ) Transferência para fonte 1.02 – saúde ............................. R$:      150.000,00 
( = ) Recursos na fonte 1.00 – ordinário................................... R$:      600.000,00 

 
Os valores mínimos a serem aplicados no ensino e na saúde levam em consideração o 
valor total da receita registrada contabilmente. Afastando qualquer entendimento de receita 
não efetivada. Na regra contábil, só poderá haver uma despesa se houver antes uma 
receita efetivada e devidamente registrada (débito e crédito). Percebendo esse equívoco 
na interpretação contábil, a Corte de Contas Mineira, suspendeu a eficácia da Sumula 102 
e posteriormente declarando sua nulidade. Isso ocorreu após o pronunciamento do 
Superior Tribunal de Justiça, sobre Mandado de Segurança n° 44.795/MG. 
 
O TCEMG em análise das contas municipais a partir da inaplicabilidade da sumula 102, 
vem considerando para efeito de cálculo de gastos com o Legislativo Municipal, o valor 
total da receita registrada no exercício anterior, nos termos do art. 29-A da Constituição 
Federal. Posicionamento evidente no Sistema Informatizado de Contas Municipais – 
SICOM, que serve de referência no momento de conferir os valores dos duodécimos a 
serem repassados ao Poder Legislativo. As orientações do TCEMG foram ignoradas pelo 
Chefe do Executivo de São Félix de Minas. 
 
O cronograma de repasse apresentado pelo Presidente da Câmara ao Chefe do Executivo 
no início do ano de 2020, teve como referência os valores do Balancete da Receita 
Orçamentária do ano de 2019 e limites apurados via SICOM. Foi requerido pelo Presidente 
da Câmara que fosse concedida liminar no sentido de “mandar” que o Poder Executivo de 
São Félix de Minas complemente o repasse do duodécimo, O TCEMG além de determinar 
a recomposição dos valores faltantes, que os repasses subsequentes fossem realizados 
no valor conforme apuração feita no início de 2020. 
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No acórdão do TCEMG ficou expresso que “no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação desta decisão no Diário Oficial de Contas, para que o Prefeito Municipal de São 
Félix de Minas, Sr. Cleudison Luiz da Silva, comprove o restabelecimento da legalidade do 
repasse duodecimal à Câmara Municipal, abstendo-se de deduzir da respectiva base de 
cálculo a contribuição feita pelo Município ao FUNDEB...”. 
 
No sentido de evitar o cumprimento da decisão do TCEMG o Chefe do Executivo 
ingressou com uma ação declaratória com pedido liminar de tutela provisória de urgência 
de natureza antecipada na Comarca de Mantena. Assim continuo fazendo os repasses de 
duodécimos deduzindo da base de cálculo as contribuições feitas ao FUNDEB 
 
Verifica-se que devido o não cumprimento por parte do Poder Executivo em efetuar os 
repasses em conformidade com o disposto no art. 29-A da Constituição e especial no que 
definiu a Lei Orçamentária Anual, a inscrição de restos a pagar sem disponibilidade 
financeira, não ocorreu no entanto, os empenhos foram cancelados. 
 
Diante de um cenário caótico em relação às finanças públicas, o que se constata é que 
todos os gestores sofrerão pena. Mesmo considerando que a redução de duodécimo é 
crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, caberá ao gestor justificar suas ações em 
não cumporir com os repasses regulares à Câmara.  
 
Diante dos registros analisados e os instrumentos de contestação de entendimento 
ingressados no Judiciário e no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
pronunciamos favorável aos registros efetuados no âmbito da Câmara Municipal, incluindo 
o cancelamento de inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira e gastos 
com a folha de pagamento excedendo 70% (setenta por cento) do repasse efetivamente 
ocorrido em 2020, que só ocorreu devido a redução do duodécimo do Legislativo feito por 
inteira responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal. 
 
Aplicação de Recursos Públicos Realizada por Entidades de Direito Privado e 
Participação do Município em Consórcio Público, as Respectivas Leis e o Impacto 
Financeiro no Orçamento. 
 
Os órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo personalidade 
jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem 
recursos públicos, na execução de suas atividades, estão sujeitas a obrigatoriedade de 
prestação de contas nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 
 
Nos termos da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas 
gerais de contratação de consórcios públicos, foi observada na celebração de protocolo de 
intensões por parte do Município que ingressou no Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Vale do Rio Doce – CISDOCE, o qual passará pelo processo de adequação à Lei Federal 
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mencionada. No entanto, não está em conformidade com as regras de Contabilidade 
Aplicada aos consórcios públicos, especialmente no que tange a consolidação. 
 
O Município já faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Doce – 
CISDOCE, não foi necessária a aprovação de uma nova lei municipal. A Lei Federal nº. 
11.107/2005, disciplinou a matéria e os Municípios passaram a contar com instrumentos 
jurídicos que disciplinam os consórcios públicos. Assim, a Lei de Consórcios Públicos, 
desempenhou o papel de adaptar a legislação federal à realidade da cooperação 
federativa, possibilitando os Consórcios administrativos, constituídos antes da Lei Federal 
nº. 11.107/05, como é o caso do CISDOCE. 
 
O repasse ao consórcio público foi único recurso que o Município repassou a entidades de 
direito privado. No entanto, não foram devidamente contabilizados obedecendo as 
NBCASP. Desta forma, a Controladoria Geral do Município não atestou a aplicação de 
recursos públicos realizada por entidades de direito privado no exercício de 2020. Quadro 
de repasses ocorridos em 2019 ao CISDOCE: 

DATA Nº EMPENHO CREDOR  VALOR PAGAMENTO  

10/01/2020 0000091/2020 C I S D O C E 2.623,50 

20/01/2020 0000144/2020 C I S D O C E 2.623,50 

30/01/2020 0000303/2020 C I S D O C E 2.623,50 

10/02/2020 0000448/2020 C I S D O C E 2.623,50 

20/02/2020 0000556/2020 C I S D O C E 2.623,50 

28/02/2020 0000721/2020 C I S D O C E 2.623,50 

10/03/2020 0000809/2020 C I S D O C E 2.623,50 

20/03/2020 0000911/2020 C I S D O C E 2.623,50 

09/04/2020 0001234/2020 C I S D O C E 1.311,75 

20/04/2020 0001361/2020 C I S D O C E 2.623,50 

20/04/2020 0001339/2020 C I S D O C E 1.311,75 

30/04/2020 0001553/2020 C I S D O C E 1.311,75 

08/05/2020 0001640/2020 C I S D O C E 1.311,75 

20/05/2020 0001767/2020 C I S D O C E 149,50 

29/05/2020 0001946/2020 C I S D O C E 2.623,50 

10/06/2020 0002060/2020 C I S D O C E 1.311,75 

19/06/2020 0002146/2020 C I S D O C E 1.311,75 

30/06/2020 0002286/2020 C I S D O C E 1.311,75 

10/07/2020 0002430/2020 C I S D O C E 1.311,75 

20/07/2020 0002481/2020 C I S D O C E 1.311,75 

10/08/2020 0002719/2020 C I S D O C E 1.311,75 

20/08/2020 0002858/2020 C I S D O C E 1.311,75 

20/08/2020 0002918/2020 C I S D O C E 1.311,75 

15/09/2020 0003159/2020 C I S D O C E 2.623,50 

18/09/2020 0003229/2020 C I S D O C E 2.623,50 

09/10/2020 0003552/2020 C I S D O C E 14.447,00 

20/10/2020 0003639/2020 C I S D O C E 3.313,50 

30/10/2020 0003821/2020 C I S D O C E 3.325,00 

10/11/2020 0003910/2020 C I S D O C E 2.623,50 

20/11/2020 0004078/2020 C I S D O C E 2.623,50 

20/11/2020 0004047/2020 C I S D O C E 2.472,50 

30/11/2020 0004241/2020 C I S D O C E 120,00 

11/12/2020 0004366/2020 C I S D O C E 2.623,50 

11/12/2020 0004366/2020 C I S D O C E 2.623,50 

18/12/2020 0004417/2020 C I S D O C E 2.623,50 

30/12/2020 0004597/2020 C I S D O C E 2.623,50 

TOTAL 86.791,50 
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Os repasses ocorridos em 2020 não foram efetuados em forma definidas nas regras para 
consórcio público. Não houve a consolidação das despesas na Contabilidade Geral do 
Município. O impacto orçamentário e financeiro no exercício de 2020 não ocorreu, 
considerando que já era uma despesa existente e não se efetivou o repasse como 
consórcio público no exercício, dispensada nesse caso a apresentação das premissas e 
metodologias de cálculos utilizadas nos termos do inc. I do § 2º do art. 16 e caput do art. 
17 da LRF. 
 
Cumprimento dos Prazos de Encaminhamento de Informações por Meio do Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios. 
 
O Município cumpriu com a exigência de envio dos instrumentos de planejamento 
conforme a Instrução Normativa do TCEMG, que dispõe sobre a remessa dos 
instrumentos de planejamento e das informações relativas à execução orçamentária e 
financeira, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios. Isso pode ser 
confirmado por não existir pendências detectadas em janeiro de 2021. 
 
Observações da Controladoria Geral do Município à Área de Recursos Humanos 
 
Para melhor atender às necessidades da Área de Recursos Humanos a Controladoria 
Geral do Município recomenda: 
 
➢ capacitação continuada para os servidores da área administrativa, designando mais 
servidores para a área de Recursos Humanos; 
 
➢ programação das compras e licitações de forma mais eficiente, evitando atropelo de 
procedimentos licitatórios, fazendo integrar a CPL os profissionais qualificados, sendo de 
sua responsabilidade a descrição de produtos e serviços e a fiscalização dos contratos; 
 
➢ aquisição de novos equipamentos de informática que possam dar confiabilidade aos 
sistemas utilizados; 

 
➢ aquisição de novos arquivos e scanners para escaneamento de documentos materiais 
para o meio eletrônico, bem como aquisição de equipamento fotográfico para inserir 
arquivo de foto digital dos servidores no seus cadastros digitais; 

 
➢ elaborar recadastramento dos servidores atendendo os requisitos acima mencionados e 
complementando outras informações necessárias; 

 
➢ solicitar a implantação de cronograma de avaliação de desempenho periódico; 
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➢ melhorar as instalações da Área de Recursos Humanos, bem como  o sistema de 
backup dos dados do sistema informatizado, enviando cópia regular à Controladoria 
Interna. 
 
A Controladoria exigirá emissão de certidão do responsável da Área de RH todos os 
meses, certificando que os dados da folha de pagamento são fidedignos aos constantes 
das GFIPs, para não haver inconsistência de informações.  
 
O Município demonstra falta de investimento em capacitação de servidores, em especial 
na Área de Recursos Humanos. Será necessária a criação de programa de reciclagem e 
capacitação permanente do servidor público municipal, objetivando a profissionalização, 
em conjunto com os demais setores da administração. Deverá ser garantida a capacitação 
mínima de 16 horas semestrais para os servidores da área administrativa e chefias.  
 
Não existe na Procuradoria ou na Área de Recursos Humanos da Prefeitura nenhum 
controle sobre passivo trabalhista, tais como INSS, FGTS, Precatórios e outros. Também 
não foram prestadas informações à Controladoria Geral sobre irregularidades verificadas 
na unidade administrativa. Bem como não são informadas as provisões de férias e 13º 
salário. Em auditorias esporádicas serão analisados os casos de gratificações e outras 
formas de vantegens concedidas aos servidores municipais. 
 
A forma adotada pela Área de RH para guardar os arquivos eletrônicos (backup) é 
vulnerável, sendo fácil fazer cópias clandestinas e estão sujeitos a ataques de hackers e 
problemas de perda de arquivos eletrônicos. Deverá o Chefe da Área de RH adotar 
medidas de segurança na realização de backup regular dos dados informatizados, 
providenciar e manter cópia, em registro magnético ou eletrônico de todos os dados 
cadastrais dos servidores da administração, uma na Controladoria Geral e outra em lugar 
seguro, fora das dependências da área administrativa, inclusive uma cópia em local seguro 
fora das dependências do prédio da Prefeitura, preferencialmente em ambiente virtual. 
 
A partir de 2021, será exigido pela Controladoria Geral que a autorização de empenho da 
folha de servidores seja solicitada diretarmente pela área de RH, sem utilizar a 
Contabilidade Geral para desempenhar essa função, cabendo a essa somente a 
conferência e a autoriazação do empenho. 
 
Conciliações Bancárias 
 
A Controladoria Geral do Município solicitou à Secretaria Municipal da Fazenda e 
Planejamento, cópia das conciliações bancárias bem como os extratos que comprovassem 
a movimentação financeira. Após análise, as conciliações bancárias relativas de dezembro 
de 2020, conforme mencionadas neste relatório.  
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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. 
 
A Controladoria Geral do Município orienta que todos os veículos oficiais do Municípo, ou 
que estejam prestando serviços por meio de contratos, sejam identificados e cadastrados 
em sistema próprio, estando submetidos às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito 
Brasileiro. Verificou-se a existência no Município de controle eficaz de abastecimento e 
quilometragem, com fechamento periódico.  
 
Todos os veículos deverão demonstrar, de forma clara, as respectivas alocações e a 
elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis e gastos com 
a reposição de peças e consertos, controle esse, sujeito a fechamento periódico. A 
ausência de estrutura física e tecnológica na Prefeitura é uma das preocupações atuais da 
Controladoria Geral do Município. Outros fatos como sistemas integrados e pessoal 
capacitado estão prejudicando o desenvolvimento de alguns trabalhos, que em breve 
serão regularizados.  
 
Créditos Adicionais 
 
A Contabilidade Geral do Município mantém controle sobre os créditos adicionais e 
especiais, inclusive a publicação dos Decretos. Não foi encontrado nos arquivos do 
Município nenhuma manifestação da Controladoria Geral sobre a abertura de créditos 
adicionais abertos durante o exercício de 2020. 
 
A abertura de um crédito adicional é formalizada por um Decreto do Executivo, porém, 
depende de prévia autorização legislativa (art. 42, da Lei nº 4.320/64). No caso de créditos 
suplementares, a CF/88, no § 8° do art. 165, permite que esta autorização possa constar 
da própria lei orçamentária. Com fulcro nesta permissão constitucional, as leis 
orçamentárias dos municípios trazem expressamente a autorização para abertura de 
créditos suplementares sob certas condições e limites, e os decretos municipais que 
estabelecem as normas para a programação e execução orçamentária e financeira para o 
exercício corrente, determinam os procedimentos complementares. De acordo com a Lei 
Municipal nº. 798 de 26 de novembro de 2019 (LOA), no seu art. 5º, autorizou o Chefe do 
Executivo, abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta inteiros por cento), sobre o 
valor da despesa fixada, sendo autorizado o montante de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e 
quinhentos mil reais), no qual passamos esclarecer de forma detalhada a utilização dos 
créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS - CRÉDITOS ADICIONAIS 

Fonte: Excesso de Arrecadação 

Nº DO DECRETO DATA FONTE DE RECURSO LEI AUTORIZATIVA 
VALOR DO 
CRÉDITO 

04/2020 1/4/20 

Excesso de Arrecadação Lei nº 798/2019 (LOA) 

84.778,77 

05/2020 4/5/20 8.878,00 

06/2020 1/6/20 78.191,50 

07/2020 1/7/20 26.677,65 

09/2020 3/8/20 74.189,36 

10/2020 7/9/20 31.570,00 

11/2020 1/10/20 509.220,42 

12/2020 1/11/20 1.346.497,60 

13/2020 1/12/20 711.327,79 

Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação 2.871.331,09 

Percentual sobre a Despesa Fixada (R$ 25.000.000,00) 11,49% 

Fonte: Superávit Financeiro do Exercício Anterior 

Nº DO DECRETO DATA FONTE DE RECURSO LEI AUTORIZATIVA 
VALOR DO 
CRÉDITO 

01/2020 6/1/20 

Superávit Financeiro de 2019 Lei nº 798/2019 (LOA) 

289.075,90 

02/2020 3/2/20 14.087,05 

03/2020 2/3/20 101.430,24 

04/2020 1/4/20 53.020,75 

05/2020 4/5/20 7.623,28 

06/2020 1/6/20 42.691,74 

09/2020 3/8/20 115.820,59 

10/2020 1/9/20 179.734,82 

11/2020 1/10/20 195.797,14 

12/2020 1/11/20 93.627,89 

13/2020 1/12/20 192.629,62 

Créditos Adicionais por Superávit Financeiro do Exercício Anterior 1.285.539,02 

Percentual sobre a Despesa Fixada (R$ 25.000.000,00) 5,14% 

Fonte: Anulação Parcial ou Total 

Nº DO DECRETO DATA FONTE DE RECURSO LEI AUTORIZATIVA 
VALOR DO 
CRÉDITO 

01/2020 6/1/20 

Anulação Parcial ou Total Lei nº 798/2019 (LOA) 

320.287,54 

02/2020 3/2/20 84.304,52 

03/2020 2/3/20 205.471,93 

04/2020 1/4/20 566.939,05 

05/2020 4/5/20 301.189,78 

06/2020 1/6/20 439.456,48 

07/2020 1/7/20 235.553,99 

08/2020 30/6/20 34.506,00 

09/2020 3/8/20 942.447,25 

10/2020 1/9/20 786.187,25 

11/2020 1/10/20 1.441.170,61 

12/2020 1/11/20 809.707,72 

13/2020 1/12/20 869.111,02 

Créditos Adicionais por Anulação Parcial ou Total 7.036.333,14 

Percentual sobre a Despesa Fixada (R$ 25.000.000,00) 28,15% 

TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 11.193.203,25 

PERCENTUAL ATINGIDO 44,77% 

VALOR DA DESPESA FIXADA 25.000.000,00 

VALOR AUTORIZADO NA LOA (30%) 7.500.000,00 

VALOR EXCEDENTE SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA 3.693.203,25 
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Conforme demonstrado quadro acima o município abriu créditos adicionais no exe4rcício 
de 2020, no montante de R$ 11.193.203,25 (onze milhões, cento e noventa e três mil, 

duznetos e três reais e vinte e cinco centavos), sendo por excesso de arrecadação o valor de 
R$ 2.871.331,09 (dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e um reais, nove 

centavos), por superávit financeiro do exercício anterior o valor de R$ 1.285.539,02 (um 

milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais, dois centavos), e por 
anulação de dotação o valor de R$ 7.036.333,14 (sete milhões, trinta e seis mil, trezentos e 

trinta e três reais e quatorze centavos). 
 
Contudo, os créditos adicionais abertos não obedeceram ao limite previsto na Lei 
Orçamentária Anual nº 798/2019, tendo excedido o valor de R$ 3.693.203,25 (três milhões, 

seiscentos e noventa e três mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos), perfazendo um 
percentual de 44,77%, descumprindo com o limite previsto na LOA (30%), conjugado com 
o disposto do art. 40 a 43 da Lei 4.320/64. Os créditos abertos são adicionais suplementar, 
não existindo nenhuma outra lei autorizativa que não seja a Lei Municipal nº. 798 de 26 de 
novembro de 2019 (LOA), conforme seu art. 5º, in verbis: 
 

Art. 5°. Fica o Poder do Executivo nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 autorizado a 
abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) do total da despesa fixada, com a finalidade de incorporar valores que excedam 
as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de: 
 
I – a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do inciso III do § 
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; 
 
II - o total do superávit financeiro e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
efetivamente apurado em balanço nos termos do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64; 
  
III - o total apurado de excesso de arrecadação em bases constantes nos termos do 
inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; 
 
IV – o produto de operação de crédito autorizada, em forma que juridicamente 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las nos termos do inciso IV § 1º do art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64; 
 
V – Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos 
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, 
conforme estabelecido da Lei de Diretrizes Orçamentária. 
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Orientações da Controladoria Geral do Município 
  
A Controladoria Geral do Município, no cumprimento das suas funções, vem orientar aos 
gestores e demais servidores a observância do conteúdo das orientações expedidas pela 
Controladoria Geral do Município. Nosso trabalho tem como finalidade atestar a legalidade 
dos atos e havendo necessidade, estaremos notificando e determinando prazo para o 
cumprimento das ações que julgarmos necessárias. 
 
A Controladoria orienta que as demonstrações contábeis sejam postadas regularmente no 
site do Município (www.saofelixdeminas.mg.gov.br) devendo os originais serem arquivados na 
Controladoria para uso do Tribunal de Contas. A Controladoria recomenda as seguintes 
providências: 
1. Aprovar, por ato próprio do Chefe do Executivo, o cronograma fisico financeiro e o 
quadro de férias do servidores públicos municipais. 
2. Promover a implantação de programa de reciclagem e treinamento permanente dos 
servidores, objetivando a profissionalização em conjunto. 
3. Proceder as adequações das unidades administrativas, quanto ao Plano Anual de 
Contratações Públicas. 
4. Providenciar, urgente, a elaboração de nova legislação tributária e de pessoal do 
Município. 
5. Providenciar a atualização do cadastro imobiliário para fins de concessão de títulos e 
cobrança de tributos (REURB). 
6. Proceder a alienação de veículos e máquinas que apresentam custo oneroso e 
desempenho precário. 
7. Melhorar o desempenho na observância do cronograma mensal de desembolso, com 
a finalidade de equilibrar as contas públicas. 
8. Movimentar recursos finenceiros em contas específicas, observando a fonte de 
recursos, sem desvio de finalidade. 
9. Promover a execução fiscal dos créditos inscritos em divida ativa tributária e não 
tributária. 
10. Realizar audiências públicas regulares a fim de levar ao conhecimento da população a 
real situação do Município, utilizando ainda os meios oficiais de publicidade. 
 
Considerações Preliminares 
 
A Controladoria Geral, 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 orientações 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. 
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Procuramos neste realatório demonstrar a realidade administrativa encontrada por este 
Controlador, considerando que houve negligencia do agente controlador anterior em 
exercer seu papel como fisclaizador e guardião das informações necessárias a fisclaização 
externa. 
 
Podemos concluír que é lamentável o descaso do gestor com o Controle Interno, que se 
exercído de forma correta poderia trazer grande ajuda para a municipalidade, 
especialmente nos processos licitatórios e nos registros contábeis. No entanto, 
ressaltamos que a apuração dos dados recomendados ainda não estão sendo 
processados satisfatoriamente, tais como a publicação de atos da administração, remessa 
de documentos à Controladoria Geral em tempo hábil.  
 
No desenvolver das atividades de controle a partir do exercício de 2021, 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. 
Em resumo a Controladoria Geral do Município verificou os atos praticados pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal em 2020, nos seguintes aspectos: 
✓ Tempestividade e fidedignidade das informações enviadas a Controladoria Geral do 
Município no exercício de 2020 foi inexistente, não existe arquivo eficaz na área de 
Controle Interno; 
✓ Inexistência total de plano de autoria interna, elaborado pelo Controlador e aprovado 
pelo Chefe do Executivo por meio de dcreto; 
✓ Falta de registro de guarda da documentação que comprova a efetivação dos 
procedimentos de despesas e receitas, encontram-se arquivados de forma organizada e 
digitalizados, no entanto o banco de dados e frágil; 
✓ Ausência da implantação dos procedimentos contábeis nos termos das NBCASP 
(prazo não esgotado) alertados para tomarem as devidas providências; 
✓ precariedade e fragilidade da rede interna de compartilhamento de dados e geração de 
backup de forma segura e confiável; 
✓ não atendimetno as NBCASP quanto ao levantamento patrimonial (bens móveis e 

imóveis) não atendendo o prazo definido na Portaria STN nº 548/2015; 
✓ Os gastos com o FUNDEB apresentaram divergências e não foram apreciados pelo 
Conselho Fiscalizador; 
✓ Fiscalização do pagamento de diárias e adiantamentos aos servidores não foi 
regularizado no exercício de 2020, estão sendo auditadas e será apresntado projeto de lei 
com as devidas adequações; 
✓ Os processos de compras e licitações ainda não foram auditados pela Controladoria 
Geral do Município; 
✓ Os repasses ao Legislativo Municipal no exercício de 2020 não foi relaizado conforme 
determina o art. 29-A da Constituição Federal; 
✓ O movimento contábil e a prestação de contas de 2020 foi apresentada pelo serviço de 
Contabilidade externo; 

http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/


 

www.saofelixdeminas.mg.gov.br                                                                  62 

✓ Foi demonstrada a irregularidade na abertura dos créditos adicionais, conforme 
mencionado neste relatório.  
 
CONCLUSÃO  
   
Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que foi objeto de 
verificação e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade Geral 
do Município, pronunciamos pela rejeição das contas do exercício de 2020, em 
decorrência do descumprimento da Portaria STN nº 548/2015, quando ao registro contábil 
de depreciação, amortização e ajuste, desobedencendo os procedimentos contábeis 
patrimoniais, conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Pela abertura de 
credito suplementar, excedendo o limite autorizado na Lei Orçamentária. Pelo 
descumprimento dos repasses dos duodécimos ao Poder Legislativo Municipal, 
descumprindo ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal. Pela falta de comprovação 
de Gastos dos recursos do FUNDEB e saldo superior ao limite permitido na Lei nº 
11.494/2007.  
 
Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho da Controladoria Geral do Município no exercício 
de 2020, não apresentando nenhum relatório de atividades desenvolvidas, nenhum 
apontamento realizados e recomendações efetuadas totalmente em desacordo com a 
Decisão Normativa nº 02/2016  do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.  
 
É nosso entendimento.  
 
Prefeitura Municipal São Felix de Minas  - MG, 31 de março de 2021. 
 
 
 
 

Prof. Milton Mendes Botelho 
Controlador Geral do Município  

CRCMG 47198  
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