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ANO DE 20_20
RESOLUCAO — TCE-MS N. 088/2018 - Anexo lll (subitem 3.1.1 alinea ‘B5')
(Constituiefio Federal - Art. 31, 70, 74 e Responsabilidade Fiscal - LC n° I01/2000, Art. 59)

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento a exigéncia do Anexo III (subitem 3.1.1 alinea ‘B5’), da
RESOLUC/“X0 TC-MS n° 088, dc 03/10/2018 no que se refere as Contas Anuais de Govemo
prestadas pelo Municipio de NAVIRAl-MS, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
do Sul, para fins do artigo 70, I, da Constituigio Federal de 1988, relativas ao exercicio de
2020, notadamente no que respeitam ao cumprimento das disposiooes constitucionais e legais
relativas a forma e ao conteiido dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a
seguir a nossa avaliaeao nos seguintes termos:

I — Quanto £1 elaboragfio dos Demonstrativos Contébeis e de Gestfio:

A prestagfio de contas, Salvo Melhor Juizo, atendeu os parémetros da mencionada
resolueao, tendo os demonstrativos contabeis e de gestao fiscal sido elaborados de acordo
com os modelos e orientagzoes definidos pela Lei Federal n° 4.320/1964, Portarias da
Secretaria do Tesouro Nacional e decisoes emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posiofio
Orgamentaria, Financeira e Patrim0nial_ do ()rg§o. de acordo com os principios fundamentais
da contabilidade.

Observagfio: Este orgéo Controle Interno recomenda ao executivo municipal que seja
observado e cumprido todos os prazos previstos para 0 envio de documentos e prestaqao de
contas aos orgaos externos de controls, bem como seja observado as Normas Brasileiras dc
Contabilidadg Aplicada ao Setor Piiblico - NBCASP.
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2. Quanto a aplicacao de recursos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino:
(informacoes apuradasjunto a contabilidade do municipio)

_ _ A aplicacao dc recursos na manutencao e desenvolvimento do ensino (educacao)
atmglu o montantede R$ 30.280.896,75 (trinta milhoes, duzentos e oitenta mil, oitocentos e
noventa e seis rears e setenta e cmco centavos) que equlvalente a 25,32% (vinte e cinco
ponto, trmta e dois centesimos por cento) da receita resultante de impostos cujo valor
arrecadado forde R$ 1l6.030.930,56 (cento‘e dezesseis milhoes, trinta mil, novecentos e
trmta reais e cinquenta 5: S€lS centavos), considero que o l1m1te minimo fixado no caput do
artlgo 212 da Constltuicao Federal que e de 25% (vinte e cinco por cento).

‘ Observa ao: Este orgao de Controle Intemo recomenda ao gestor que se mantenha o
planejamento eficaz durante todo o exerciclo na apllcacao de recursos na Manutencfio e
Desenvolvlmento do Ensmo de torma a manter uma margem de seguran<;a quanto ao limite
minimo de apllcacao previsto em legislacao.

3. Quanto aos recursos aplicados nas Acoes e Servicos Publicos de Sande:
(informacoes apuradasjunto a contabilidade do municipio)

Os recursos aplicados nas acoes e servicos publicos de saude totalizaram RS
36.604.073,62 (trinta e seis milhoes, seiscentos e quatro mil, setenta e trés reais e sessenta e
dois centavos), correspondendo a 31,55% (trinta e um ponto, cinquenta e cinco centésimo por
cento) dos impostos a que se refere 0 art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e
159, inciso I, alinea b e § 3°. da Constituicao Federal, cujo valor arrecadado foi de RS RS
ll6.030.930,56 (cento e dezesseis milhoes, trinta mil. novecentos e trinta reais e cinquenta e
seis centavos), atendendo as disposieoes do artigo 77 do Ato das Disposicoes Constitucionais
Transitorias; e artigo 7° da Lei Complementar n° 141 de 13 dejaneiro de 2012.

Observagao: O minimo a ser aplicado em Servicos Publicos dc Sande é de 15%
(quinze por cento), e o que foi aplicado é bem superior ao que é minimamente exigido, no
entanto este orgao de Controle Intemo recomenda ao gestor que sejam adotados mecanismos
para manter o equilibrio das despesas para com servicos de sailde, levando em contas as
demais obrigacoes financeiras do municipio, tais como: Pessoal, Educacao etc..

4 — Quanto ao comportamento da Despesa Total com Pessoalz
(informacoes apuradas junto a contabilidade do municipio)

A despesa total com pessoal apurado no exercicio ultrapassou o Limite Prudencial de
51,30 estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar n.° 101/2000 (LRF), tendo encerrado o
exercicio com 53.07% do total de Receita Corrente Liquida.

Observagfio: como medida para que seja mantido os limites estabelecidos na LRF foi
emitido o Decreto Municipal n° 57/2018, que dispoe sobre adocao de medidas administrativa
para contencao de gastos, e da outras providencias o qual traz um rol de medidas
administrativas e de restricoes orcamentarias para o efetivo controle de gastos com pessoal.

Este Orgao de Controle Intemo emitiu recomendacoes ao executivo quanto ao
cumprimento dos limites e medidas a serem adotadas para o retomo das despesas com

 _§emos do an. 22, 23 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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S — Quanto aos Relatorios do Controle lnterno de Acompanhamento da Gestiio:

Conforme o Plano de Trabalho deste érgao todos os Relatorios de Atividades e os de
Auditorias de 2020 emitidas pelo Controle lnterno do municlpio estao disponiveis no site deste
municlpio em espago proprio para as publicagoes das atividades e relatorios deste Controle
lnterno. (https://www.navirai.ms.gov.br/gerencia/gabinete/controladoria/).

6. As demais exigéncias emanadas das legislacfies do TCE/MS, Salvo Melhor
Juizo estao atendidas.

Em razao das analises efetuadas e devido as observacoes acima elencadas, em nossa
opiniao, concluimos pelo Parecer Técnico Conclusivo Favoravel com observacoes da
referida gestao.

O teor deste documento deve ser levado ao conhecimento do Responsavel pela
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, para conhecimento e elaboracao do Pronunciamento
Expresso do Gestor.

O parecer supra é de responsabilidade e foi elaborado pelo controlador da gestao
2017-2020, e dado ciéncia ao controlador atual a partir do exercicio 2021 para simples
conhecimento, sendo que o presente parecer nao elide nem respalda irregularidades nao
detectadas na presente avaliagao, nem isenta dos encaminhamentos administratlvos e legals
que o caso ensejar.

Salvo Melhor Jujzo é 0 Parecer.

/ , x (‘U Navirai-MS, 22/02/2021.
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