UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER DE ACOMPANHAMENTO DA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2021.

O Sistema de Controle Interno do Município de Engenho Velho, instituído
pela Lei Municipal nº 344/2002, alterada pela Lei Municipal 382/2003, através da Unidade
Central de Controle Interno, apresenta Relatório Semestral de Acompanhamento referente
ao segundo semestre de 2021, conforme prevê o Artigo 12 do Regimento Interno do
Sistema de Controle Interno.
O presente relatório baseia-se no acompanhamento das atividades
desenvolvidas pela Unidade Central de Controle Interno junto a administração direta e
indireta, auditorias e dados oriundos de relatórios dos sistemas informatizados, conforme
segue:
1)

Quanto ao acompanhamento da gestão dos recursos vinculados a

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE:
2)
A Unidade Central de Controle, buscou o acompanhamento,

através dos

relatórios gerenciais, bem como dos demonstrativos contábeis, do percentual de aplicação
na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, análise da distribuição do percentual
aplicado, quanto ao ensino infantil e quanto ao ensino fundamental, a avaliação do
percentual aplicado na remuneração dos professores em efetivo exercício do magistério,
de acordo com os recursos advindos do FUNDEB, o acompanhamento da execução e
prestação de contas de recursos advindos de convênios, bem como, os demais recursos
vinculados cuja transferência é automática, como merenda escolar e o salário educação.
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Sendo que houve aplicação do percentual exigido em lei em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, bem como a regular aplicação dos recursos advindos de
convênios e do FUNDEB, sendo esta aplicação de 25,97% sobre a receita de Impostos e
Transferências Constitucionais. Segue demonstrativo:

3) Sobre a gestão dos recursos vinculados as Ações e Serviços Públicos
em Saúde - ASPS:
No segundo semestre de 2021, a Unidade Central de Controle Interno, buscou
o acompanhamento através dos relatórios gerenciais e relatório de gestão da saúde, bem
como dos demonstrativos contábeis.
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Destaca-se, quanto à área das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, que
houve aplicação do percentual exigido em lei, atingindo 17,62% sobre a receita de Impostos
e Transferências Constitucionais, bem como pela regular execução e prestação de contas
de recursos advindos de convênios e demais recursos vinculados cuja transferência é
automática. Segue demonstrativo:

3) Quanto as receitas de Transferências Intergovernamentais:
Foram

realizados

exames

das

receitas

oriundas

de

transferências

intergovernamentais do Estado e da União quanto a sua realização e aplicação, onde foi
constatado que todos os recursos foram aplicados de acordo com a sua vinculação.
4) Com relação ao lançamento e cobrança dos tributos de competência
Municipal, da Dívida Ativa e dos títulos executivos emitidos pelo TCE:
A análise amostral de alguns documentos de arrecadação comprovou a inscrição
dos tributos, dívida ativa e títulos executivos emitidos pelo TCE. E que a atualização
monetária, as multas e os juros e moura aplicáveis aos tributos e demais receitas próprias
pagas em atraso são calculados e cobrados de acordo com as disposições do Código
Tributário Municipal.

5) Quanto as operações de créditos contratadas:
No exercício de 2021, ano foram contratadas operações de credito.
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6) Com relação à despesa com pessoal:
Pode-se verificar que atingiu um índice de 47,61% da receita corrente líquida,
ficando acima do limite prudencial estabelecido pelo TCE/RS, conforme tabela abaixo:

7) Quanto à Frota Municipal de Veículos:
Verificou-se, através de auditoria, que o e registro das despesas dos veículos e
máquinas é feito no Sistema Frotas. Os diários de bordo com os devidos registros da rotina
das máquinas e veículos, encontram-se arquivados nas secretarias e departamentos
municipais, juntamente com o resumo mensal do veículo e ou máquina, atendendo a
Instrução Normativa 002/2019 de 16 de outubro de 2019.
8) Com relação aos procedimentos licitatórios e execução de contratos:
Realizou-se neste período, o acompanhamento de contratos e processos
licitatórios, concluindo que os mesmos contém a documentação exigida pela Lei 8666/1993.
9) Quanto a Aplicação de Recursos Públicos por entidades privadas.
Esta Unidade Central de Controle Interno constatou repasses de recursos
públicos efetuados para Entidades Privadas vigentes neste exercício, quais sejam: Para
Associação de pais e amigos dos Excepcionais – APAE, e para Associação Universitária e
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Cultural de Engenho Velho- AUCEV. Ambas apresentam prestação de contas mensal da
aplicação dos recursos.
10) Com relação aos atos de Admissão de Pessoal por concurso, por
processo seletivo público, contratação por tempo determinado e aposentadorias:
Cabe registrar que houve a comunicação ao TCE/RS por meio do SIAPES, para
efeito de registro da ocorrência de contratações. Também por meio do SAPIEM, no caso
de aposentarias e pensões. Tais documentos estão devidamente catalogados e arquivados
junto ao Departamento de Pessoal do Município.
11) Quanto ao exame da gestão dos Regimes Próprios de Previdência:
O Regime Próprio de Previdência - RPPS está amparado em cálculo atuarial,
sendo o último datado de 05 maio de 2021, onde a Contribuição dos Servidores é sugerida
em 14%, a Contribuição Patronal em 14,00% e a Contribuição Patronal de Amortização do
Passivo em 7,00%.
As aplicações financeiras estão de acordo com a política de investimentos
aprovadas pelo Comitê Financeiro e Conselho do RPPS.

12) Quanto ao Controle Patrimonial:
O Controle patrimonial está regulamentado através da Instrução Normativa
Número 01/2018 deste Sistema de Controle Interno. Verificamos no segundo semestre de
2021 a emissão da Portaria 216/2019 de 13 de novembro de 2019 que nomeia servidores
para compor a Comissão de Inventários dos Bens Patrimoniais do Município de Engenho
Velho. Esta Unidade De Controle Interno verificou que foram emitidas as atas de contagem
e avaliação dos bens de todos as secretarias e departamentos no encerramento do
exercício 2021.
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13) Direitos e Haveres do Município:
Os Créditos à Receber, estão sendo cobrados administrativamente e
judicialmente, através de notificações administrativas e judiciais. Atualmente, o Município
não detém haveres e/ou direitos de outra natureza.
Quantos aos Títulos Executivos, os mesmos encontram-se lançados em
dívida ativa e em fase de cobrança.
14) Quanto aos demonstrativos contábeis:
Verificamos que os Demonstrativos Contábeis são emitidos através de
sistema informatizado contendo razão, livro diário, balanços e balancetes, conforme
determina a Lei 4320/64. Os balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e
demonstrações das variações patrimoniais e fluxo de caixa encontram-se publicados
anualmente,

no

Portal

da

Transparência

do

Município:

(http://www.engenhovelho.rs.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=844).
Os demais relatórios e razões como: balancetes da receita e despesa, empenhos,
liquidações e pagamentos por credor, estão publicados diariamente no Portal de
Transparência

do

Município.

Segue

link

de

acesso:

(http://200.71.120.58:8081/TransparenciaJavaEnvironment/servlet/com.tche.transparencia.wtransparenci
a).

PARECER
Diante do exposto, esta Unidade Central de Controle Interno apresenta
parecer favorável à gestão e aplicação dos recursos públicos, tendo em vista que
as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
foram cumpridas parcialmente.
Pela eficácia e a eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os
previstos nas Leis Orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.
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É o relatório e parecer.

Engenho velho, aos 14 de fevereiro de 2022
MINEIA REGINA FORMENTINI
DAL ALBA:94067791020

Assinado de forma digital por MINEIA REGINA
FORMENTINI DAL ALBA:94067791020
Dados: 2022.02.14 09:32:53 -03'00'

___________________________________
Minéia Regina Formentini Dal Alba
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