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RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE ACOMPANHA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PREFEITO  

(§ 6º do Art. 10º, INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015) 

 

ANEXO II 

 

EXERCÍCIO: 2020 

 

1) INTRODUÇÃO 

Dada a sua relevância, o Controle Interno na Administração Pública 

constitui determinação de índole constitucional. Dispõe o artigo 31 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que a fiscalização do 

Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 

forma da lei.  

Por sua vez, o artigo 74 da Magna Carta estabelece que o Sistema de 

Controle Interno deve ter atuação sistêmica e integrada com o controle externo 

exercido pelo Poder Legislativo, com apoio do Tribunal de Contas. Veja-se: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:        
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  
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A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, 

denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que tem por escopo 

fundamental o equilíbrio das contas públicas, demonstra claramente ser 

imprescindível a existência e, principalmente, a eficiência do Controle Interno 

para a consecução de tal desiderato. O artigo 59 da LRF dispõe: 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e 
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta 
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e 
inscrição em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal 
ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para 
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo 
em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 
municipais, quando houver.  

A nível estadual, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina (Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000) dispõe 

sobre o controle interno em seus artigos 60 a 64. Importante salientar o 

conteúdo do artigo 61 do referido diploma legal: 

Art. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do 
sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as 
seguintes atividades: 
I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do 
Tribunal de Contas do Estado, programação de auditorias contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades 
administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos 
relatórios; 
II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, 
emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer; e 
III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para 
que instaure tomada de contas especial sempre que tomar 
conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do art. 
10 desta Lei.  
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No âmbito municipal, a instituição, organização, atribuições, atividades 

e demais disposições relativas ao Sistema de Controle Interno estão 

estabelecidas em Lei Municipal, por meio da Lei Complementar n° 028/2018, a 

qual também, de forma mais genérica, estrutura o Controle Interno, visando 

cumprir o que determina o disposto no artigo 113 da Constituição Federal de 

1988, artigo 119 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 

Estadual nº 246, de 09 de junho de 2003. 

 

2) DO RELATÓRIO 

Em consonância aos encaminhamentos sob a responsabilidade da 

Controladoria Interna Municipal, por seu titular, ocupante do Cargo de Agente 

de Controle Interno, quanto ao processo de prestação de contas do exercício 

de 2020 (arts. 7º e 8º da Instrução Normativa TC-20/2015), a Controladoria, 

expressa, a seguir, opinião conclusiva sobre itens abordados no referido 

relatório. 

Ressalte-se que alguns itens previstos no art. 8º, especificamente em 

seu Anexo II, da Instrução Normativa TC-20/2015, foram definidos como de 

envio facultativo ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conforme 

Portaria Nº TC-006/2021.  

Art. 1º Fica facultada para as prestações de contas relativas ao 
exercício financeiro de 2020, a serem apresentadas em 2021, a 
remessa das seguintes informações, constantes dos anexos da 
Instrução Normativa TC-20/2015, de 31 de agosto de 2015: 
[...]. 
II – dos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XX, 
do Anexo II – Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão Central do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo que acompanha a 
Prestação de Contas do Prefeito; 
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Exemplo disso é a avaliação das metas físicas e financeiras previstas e 

executadas. Tendo isso em vista e considerando a dificuldade de análise dos 

dados facultados, esta Controladoria optou em não considerar os itens 

dispensados pela Portaria Nº TC -006/2021, neste Parecer.  

 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA 

DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE ACOMPANHA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO (Art. 8º) 

 

I - Informações e análise sobre matéria econômica, financeira, 

administrativa e social relativa ao Município, inclusive mediante utilização 

de indicadores quando definidos pelo Tribunal de Contas e 

disponibilizados em seus sistemas eletrônicos; 

Em sua totalidade, as informações e análise sobre matéria econômica, 

financeira, administrativa e social relativa ao município, inclusive mediante 

utilização de indicadores quando definidos pelo Tribunal de Contas e 

disponibilizados em seus sistemas eletrônicos, assim como no site da 

municipalidade, abordam a realidade do município no exercício de 2020, como 

histórico, aspectos econômicos e geográficos. 

Para os serviços públicos prestados aos munícipes, o poder executivo 

municipal possui uma estrutura administrada composta de 05 secretarias 

(Saúde e Saneamento; Educação, Cultura, Esportes e Lazer; Infraestrutura, 

Obras, Serviços Urbanos Desenvolvimento e Turismo; Desenvolvimento Rural 

e Meio-ambiente; Ação Social e Habitação), 01 coordenadoria (Gestão em 

Administração e Planejamento) e 01 Fundo Municipal (Saúde).  
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Contava, em 30 de novembro de 20201, com um quadro de 127 

servidores/agentes políticos em atividade, sendo 78 servidores efetivos, 27 

temporários, 20 comissionados e 2 agentes políticos, lotados nos mais diversos 

órgãos da administração2.  

a) Análise da situação Econômica e financeira do Município: 

Principais indicadores financeiros e econômicos 

Liquidez Financeira Até o Período 

(+) Ativo Financeiro R$ 3.939.743,20 

(-) Passivo Financeiro R$ 1.108.900,54 

Déficit/Superávit R$ 2.830.842,66 

 

Liquidez Corrente Até o Período 

(+) Ativo Circulante R$ 4.174.775,93 

(-) Passivo Circulante R$ 490.420,51 

Déficit/Superávit R$ 3.684.355,42 

 

Despesa Corrente X Receita Corrente Até o Período 

(-) Despesas Correntes R$ 13.072.714,56 

(+) Receitas Correntes R$ 15.437.381,23 

(+) Transferências Recebidas R$ 1.157.178,68 

Déficit/Superávit R$ 3.521.845,35 

% (comparação despesas correntes x receitas correntes)            84% 

 

Evolução do Patrimônio Liquido Até o Período 

(+) PL Final R$ 28.203.479,51 

(-) PL Inicial R$ 25.204.818,95 

Déficit/Superávit R$ 2.998.660,56 

 

 

 
1 Optou-se por utilizar a data-base de 30 de novembro, visto que vários contratos temporários se 
encerraram no decorrer do último mês do ano, o que não refletiria de forma satisfatória, ao entender 
do Controle Interno, o quadro de servidores que atuaram durante o exercício de 2020.  
2 Conforme dados do sistema Betha, disponível em: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
33/recursos.faces?mun=DkZcLY0F1o0= 
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b) Análise sobre a Situação Administrativa: 

b1) Política de RH:  

A supervisão de todos os atos é exercida a nível geral pelo Prefeito 

Municipal e a nível específico pelo Secretário/Diretor de cada unidade 

administrativa. Os planejamentos de todos os atos administrativos são 

realizados pelo Prefeito Municipal com a colaboração dos Secretários 

Municipais e Assessoria Jurídica.  

A gestão de Recursos Humanos observa o disposto na Legislação com 

relação a seleção e recrutamento de pessoas. O departamento de Recursos 

Humanos adota sistema de registro e controle de frequência eletrônicos.  

Em sua grande maioria, o sistema de controle por ponto eletrônico é 

efetivo e executado regularmente pelos servidores, com exceções pontuais de 

motoristas e operadores de máquinas, pela impossibilidade, principalmente ao 

meio-dia, de registrar o ponto. Neste caso, buscou-se normatizar a situação, 

seguindo o que prevê a lei local acerca do intervalo intrajornada, o qual 

constitui não só direito, mas também, dever dos servidores em respeitá-lo. 

Quanto aos cargos comissionados, conforme Instrução Normativa nº 

002/2019, de 06 de agosto de 2019, expedida pela Controladoria Interna do 

Município, foi normatizado o procedimento de registro de frequência por parte 

destes, sendo dispensados apenas agentes políticos – prefeito, vice e 

secretários – e, eventualmente, servidores lotados na área do esporte, estes 

por desempenharem atividade nos finais de semana e pelo fato de não haver 

ponto eletrônico no local. Anote-se, também, que foi recomendado o registro de 

ponto eletrônico dos Conselheiros Tutelares, isso ainda no ano de 2019, 

conforme Ofício CI nº 013/2019, de 13 de agosto de 2019.  
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Quanto à avaliação dos servidores em estágio probatório, a mesma é 

feita anualmente, por comissão constituída para tal fim, sendo que não há 

avaliação de desempenho dos servidores efetivos.  

 

b2) Condições de Trabalho:  

As condições de trabalho na administração pública municipal, em todas 

as suas Secretarias são boas, havendo materiais disponíveis. Há estímulo à 

capacitação, por parte do prefeito e secretários – algo que deve ser melhorado 

e contínuo, a fim de aprimorar os serviços prestados.  

Conforme identificada a necessidade, os equipamentos de proteção 

individual EPI´s são fornecidos aos funcionários, sendo exigida sua utilização 

pelos secretários imediatamente superiores e, adotando o Departamento de 

Recursos Humanos a inclusão, quando for o caso, do adicional de 

insalubridade/periculosidade no percentual devido, em folha de pagamento do 

funcionário. 

 

b3) Processos Internos:  

É realizada análise da gestão de pessoal, na contratação, na concessão 

de adicionais e demais direitos e garantias com análise e de gastos de pessoal. 

Em especial, foram recomendados, no ano de 2020, cuidados e critérios a 

serem observados, especialmente, com a sanção da Lei Complementar nº 

173/2020. 

Destaca-se, neste norte, que a análise de conveniência e necessidade 

de contratação de profissionais/servidores é realizada diretamente pelo Prefeito 
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Municipal, sendo este responsável por tais atos e que, juntamente com os 

Secretários, define as admissões, repassando a ordem ao Departamento de 

Recursos Humanos que exige a documentação necessária, inclusive 

observando a prévia seleção em concurso público ou teste seletivo, pela ordem 

de classificação. 

O parecer do Controle Interno é emitido em todos os atos de 

contratação, a fim de verificar a documentação fornecida, se está tudo em 

conformidade com o que exige o Tribunal de Contas de Santa Catarina e 

legislação pertinente sobre o assunto. 

As exceções à contratação por meio de Teste Seletivo e Concurso 

Público são a dos cargos comissionados, nomeados livremente pelo Prefeito, 

que é quem define as áreas, a atuação e a conveniência da contratação, e 

também nos casos de substituição temporária e urgente, imprescindível para a 

continuidade dos serviços públicos, onde às vezes é realizada chamada 

pública; neste caso, opta-se por este procedimento quando a substituição se 

der em virtude de licença ou afastamento justificado do titular do cargo e não 

mais existem candidatos na lista de espera do Processo Seletivo – 

inviabilizando, devido aos custos e ao exíguo período de substituição, a 

realização de novo certame. 

Por se tratar de uma Prefeitura pequena, orçamento limitado, pouco 

espaço físico e enxugamento de contratações, ainda há melhorias a serem 

feitas, como a nomeação de servidores efetivos (ao qual foi feito concurso 

público em 2018), bem como provimento por servidores de carreira em outros 

cargos técnicos, a fim de facilitar a melhor gestão administrativa. 

Anote-se que o provimento de cargos técnicos, por servidores de 

carreira, facilitaria outras ações, onde é imprescindível a participação de 

funcionários capacitados em sua área de atuação para auxiliar. 
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b4) Governança em Tecnologia da Informação:  

O Município de Cunhataí possui sistema informatizado de gestão de 

Recursos Humanos/Financeiro/Tributos/Contábil, contratado junto à Betha 

Sistemas, no qual são informados todos os atos de pessoal, compras, 

contabilidade, tesouraria e tributos, cujos sistemas encontram-se integrados 

para garantir maior transparência na administração pública e facilitar o próprio 

trabalho dos servidores que atuam nos referidos departamentos, bem como 

assegurando a confiabilidade das informações.  

Destaca-se que não há servidor contratado, por parte do município, na 

área de Tecnologia da Informação, sendo a mesma suprida por meio de 

serviço terceirizado, prestado por empresa do ramo. 

 

c) Analise da Atuação da Gestão em Relação aos Aspectos Sociais:  

No tocante à gestão de Recursos Humanos, procurou-se demonstrar, 

gradualmente, tanto aos secretários quanto aos funcionários, a necessidade de 

planejamento de todas as ações administrativas, com controle de todos os atos 

e ações da administração municipal.  

Observamos que as Contas do Prefeito Municipal do Exercício de 2020, 

sob ponto de vista econômico, financeiro, administrativo, procurou manter o 

equilíbrio, ao passo que se buscou manter as ações sociais, de saúde, 

educação e infraestrutura, principalmente, bem como outras ações em 

secretarias diversas. 
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II - Descrição analítica dos programas do orçamento fiscal, da seguridade 

social e de investimentos, com indicação das metas físicas e financeiras 

previstas e executadas de acordo com o estabelecido na LOA, 

observadas as unidades de medida concernentes a cada ação; 

 Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

III - Informações e análise sobre a execução do plano plurianual e 

prioridades escolhidas pelo Município na LDO, bem como a execução das 

metas escolhidas pela população em audiência pública; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

IV - Análise da execução dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de 

investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

V - Análise comparativa entre a programação e a execução financeira de 

desembolso; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 
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VI - Demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não liquidados, 

existentes ao final do exercício, bem como sobre as despesas de 

exercícios anteriores registradas no Balanço Geral; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

VII - Demonstrativo dos valores mensais repassados no exercício ao 

Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios, se for o caso; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

VIII - Em relação ao desempenho da arrecadação, apresentar 

demonstrativos; 

a) da dívida ativa do Município; 

b) das ações de recuperação de créditos na instância judicial, com quantitativo e valor; 

c) da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 

administrativa e indicação das medidas adotadas para a recuperação de créditos nesta 

instância; 

d) das medidas adotadas para incremento das receitas tributárias e de contribuições; 

e) das providências adotadas no combate à evasão e à sonegação de tributos; 

f) do montante das renúncias de receitas concedidas no exercício, por espécie prevista 

no art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

g) dos créditos baixados em razão de prescrição; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 
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IX - Demonstrativos dos indicadores fiscais da Lei Complementar nº 

101/2000, relativos a despesas com pessoal, operações de crédito e 

endividamento e do cumprimento das metas fiscais, indicando as razões 

do não alcance das metas fiscais ou da extrapolação de limites, bem 

como indicação das medidas adotadas para melhoria da gestão e 

equilíbrio fiscal e para retorno aos limites quando for o caso; 

Dispõe o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, 
a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em 
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados:  
I - União: 50% (cinquenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento);  
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).  
 

Já o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal preceitua o seguinte: 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder 
os seguintes percentuais: 
(.....) 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver; 
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.  
 

 
O parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

estabelece como limite prudencial o valor de gastos com pessoal até o limite de 

95% do percentual máximo estabelecido. Ultrapassado o limite prudencial, 

medidas de contenção de gastos deverão ser adotadas. Veja-se a redação do 

mencionado parágrafo único do artigo 22 da LRF: 

 

 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
mailto:adm@cunhatai.sc.gov.br


 

 
 

Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ 

 
 

Tel./Fax (493338.0010) 
www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: adm@cunhatai.sc.gov.br 

Av. 29 de setembro, 450 – CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhataí (SC) 

 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:  
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;  
II - criação de cargo, emprego ou função;  
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa;  
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, 
saúde e segurança;  
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II 
do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias.  

 
Tendo tudo o acima exposto em vista, na análise feita referente aos 

Demonstrativos dos indicadores e metas, pode-se concluir: 

a) Despesas com pessoal: 

Gastos com Pessoal Até Período  Limite  Atingido  Situação 

Consolidado  
Prudencial  57,0%  

44,82 % 
CUMPRIU 

Máximo  60,0%  

Executivo  
Prudencial  51,3%  

40,61 % 
CUMPRIU 

Máximo  54,0%  

Legislativo  
Prudencial  5,7%  

4,21 % 
CUMPRIU 

Máximo  6,0%  

 

b) Operações de crédito:  

Operações de crédito - 2020 

Entidade Número do 

convênio 

Valor total Valor repassado 

(em 2020) 

Objeto 

BADESC 2018 023601 R$ 609.979,19 R$ 146.777,73 Pavimentação 
asfáltica no 
perímetro rural do 
município. 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
mailto:adm@cunhatai.sc.gov.br


 

 
 

Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ 

 
 

Tel./Fax (493338.0010) 
www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: adm@cunhatai.sc.gov.br 

Av. 29 de setembro, 450 – CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhataí (SC) 

 

Apuração  Valor (R$) % Sobre RCL  

Receita Corrente Liquida  R$ 15.106.997,46 -  

Total Considerado para Fins de Apuração  R$ 159.791,01 1,06 % 

Limite Geral Definido Por Resolução R$ 2.417.119,59 16,00 % 

Limite Alerta R$ 2.175.407,63 14,40 % 

 

c) Endividamento: R$ 586.917,05 

 

d) Cumprimento das metas fiscais, indicando as razões do não alcance 

das metas fiscais ou da extrapolação de limites, bem como indicação das 

medidas adotadas para melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para 

retorno aos limites quando for o caso:   

Não houve necessidade no exercício de readequação de limites, nem 

foi necessário realizar limitação de empenhos. 

Quanto ao demonstrativo das metas fiscais, passa-se à seguinte 

análise: 

Demonstrativo das Metas Fiscais 

Especificação  Fixadas na LDO  Execução  Diferenças  

Receita Total  R$ 13.950.000,00 R$ 16.768.066,04 R$ 2.818.066,44  

Despesa Total  R$ 13.950.000,00 R$ 16.365.544,65  R$ 2.415.544,65 

Resultado Primário (III) = (I - II)  R$ -149.431,18 R$ 1.018.175,10 R$ 868.743,92 

Resultado Nominal  R$ 430.000,00 R$ 1.340.599,64 R$ 910.599,64 

Dívida Pública Consolidada  R$ 730.000,00 R$ 586.917,05 R$ 143.082,95 

Dívida Consolidada Líquida  R$ 230.000,00 R$ -3.447.463,61 R$ -3.217.463,61 
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X - Avaliação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação 

em saúde, educação e FUNDEB, previstos nos arts. 198 e 212 da 

Constituição Federal e artigo 60 do ADCT; 

A Magna Carta da República Federativa do Brasil e a legislação 

infraconstitucional, com o intuito de nortear as ações e projetos de governo, 

estabelecem limites mínimos na aplicação de recursos públicos (em educação 

e saúde, por exemplo) e também limites máximos de gastos (como em relação 

a pessoal).  

O escopo de tais medidas é, de certa forma, reduzir o poder 

discricionário do administrador público na aplicação dos recursos financeiros 

oriundos da arrecadação dos tributos, priorizando áreas consideradas 

essenciais e coibindo abusos. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu como condição para o 

recebimento recursos de convênios, acordos e ajustes (transferência 

voluntária), o atendimento de várias exigências, dentre elas o cumprimento dos 

limites constitucionais. Veja-se o disposto no § 1º do artigo 25 da LRF: 

Art. 25 [...] 
§ 1° São exigências para a realização de transferência voluntária, 
além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:  
I - existência de dotação específica; 
II - (VETADO) 
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 
e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à 
prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 
saúde; 
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de 
inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 
d) previsão orçamentária de contrapartida.   
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Dentre outras atribuições, constitui ação imprescindível do Sistema de 

Controle Interno, o acompanhamento e verificação do cumprimento dos limites 

constitucionais e legais máximos e mínimos, como condição de eficácia da 

ação administrativa. 

Na avaliação do cumprimento dos limites constitucionais chegou-se à 

seguinte conclusão: 

a) Aplicação de Recursos em Saúde (mínimo: 15%): 

Dispõe o Artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), que até o exercício financeiro de 2004, os recursos 

mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  

 

No exercício de 2020, o percentual de aplicação no Município, na área 

da saúde, apresentou os seguintes números: 

Gastos com Saúde - 2020 

Percentual mínimo Percentual aplicado Superávit/déficit Situação 

15% 17,33% (+) 2,33% CUMPRIU 

 

b) Aplicação de 25% dos Recursos de Impostos e Transferências 

Constitucionais recebidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que a União aplicará 

anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, da receita resultante de impostos, 
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compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

No exercício de 2020, o percentual de aplicação no Município, na área 

da educação, apresentou os seguintes números: 

Gastos com Educação - 2020 

Percentual mínimo Percentual aplicado Superávit/déficit Situação 

25% 26,24% (+) 1,24% CUMPRIU 

 

c) Aplicação de 60% dos Recursos do FUNDEB na Valorização dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica: 

Dispõe o inciso XII do artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional nº 

53, de 2006 que proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada 

Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento 

dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.  

Aplicação dos recursos do FUNDEB - 2020 

Percentual mínimo aplicação 

no magistério 

Percentual 

aplicado 

Superávit/déficit Situação 

60% 99,82% (+) 39,82% CUMPRIU 

 

Percentual mínimo gasto no 

exercício 

Percentual 

aplicado 

 Situação 

95% 99,82% (+) 4,82% CUMPRIU 
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XI - Informação sobre os valores anuais das despesas realizadas 

referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por 

modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e 

inexigibilidades de licitação; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

XII - Informação sobre o quantitativo de servidores efetivos na administração 

direta e indireta e em comissão não integrantes do quadro efetivo; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

XIII – Informação sobre o quantitativo de contratações por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público (art. 37, IX, Constituição Federal), na administração 

direta e indireta, indicando as normas legais autorizativas, com indicação 

do valor anual; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

XIV – Informação sobre o quantitativo de contratos de estágio com 

indicação dos valores mensal e anual; 
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Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

XV – Informações referentes aos contratos de terceirização de mão de 

obra na administração direta e indireta, com detalhamento dos postos de 

trabalho, respectivas funções e valores mensal e anual; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

XVI - Demonstrativo dos gastos com divulgação e publicidade por meio 

de contratos de prestação de serviços dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 

 

XVII - Relação de convênios com União e Estado realizados no exercício e 

os pendentes de recebimento, indicando o número do termo, data, valor 

acordado, valor repassado, valor a receber, respectivos restos a pagar 

inscritos em razão do convênio e demais informações pertinentes; 

O cenário referente aos convênios demonstrou o esforço de o município 

buscar recursos junto à União e ao Estado, com o objetivo de suprir a demanda 

por obras e maquinários junto à população, tendo em vista a baixa capacidade 

de investimento apresentada pelo ente público municipal, em função das 

despesas fixas e necessárias para a manutenção da máquina pública. 
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 Foram realizados/executados ou estiveram em fase de execução, em 

2020, quatro convênios, a saber: 

Data/Número 
do Convênio 

Finalidade Valor total  Valor 
repasse  

Valor a 
receber 

Contrapartida Restos a 
pagar 

Situação 

Data Início 
de Vigência: 
19/10/2018. 
Data 
Término de 
Vigência 
Atual: 
31/12/2021. 
Convênio: 
878721/2018
. 

Aquisição de 
equipamentos 
agrícolas. 

R$ 
103.990,00 

R$ 
88.062,62 

R$ 0,00 R$ 
15.927,38 

R$ 0,00 Prestação 
de Contas 
Concluída. 

Data Início 
de Vigência: 
31/12/2019. 
Data 
Término de 
Vigência 
Atual: 
31/12/2021. 
Convênio: 
890980/2019
. 

Compra de 
equipamento 
(Trator de 
Pneus). 

R$ 
217.000,00 

 
Para 

 
TA – R$ 

275.000,00. 

R$ 
150.000,00 

R$ 
150.000,00 

Inicial: 
R$ 

67.000,00. 
 

TA – Termo 
Aditivo: 

R$ 
125.000,00 

R$ 
275.000,00 

TA - Termo 
Aditivo 
aprovado, 
aguardando 
assinatura. 
Posteriorme
nte licitar. 

Data Início 
de Vigência: 
29/11/2019. 
Data 
Término de 
Vigência 
Atual: 
29/11/2022. 
Convênio: 
884600/2019
. 

Construção 
de Calçada 
Pública e 
Ciclovia. 

R$ 
292.074,56 

R$ 
238.750,00 

0,00 R$ 
53.324,56 

 
 

R$ 
245.666,54 

Em 
execução. 

Data Início 
de Vigência: 
12/12/2018. 
Data 
Término de 
Vigência 
Atual: 
30/06/2022. 
Convênio: 
880033/2018
. 

Construção 
de sede 
esportiva 
nova. 

R$ 
288.420,04 

R$ 
270.476,19 

R$ 
54.103,80 

R$ 
17.943,85 

R$ 
133.209,98 

Em 
execução. 
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XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência 

ou calamidade pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como 

discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para 

atendimento específico ao evento, indicando número do empenho; 

 Quanto às situações previstas neste inciso, destaca-se que, como é de 

conhecimento geral, 2020 foi o ano marcado pela pandemia causada pelo 

Sars-Cov2. Assim sendo, o Governo Federal emitiu o Decreto Legislativo nº 

06/2020, que reconheceu a a ocorrência do estado de calamidade pública, 

cujos efeitos se estenderam até 31 de dezembro de 2020. Do mesmo modo, o 

estado de Santa Catarina emitiu o Decreto nº 562/2020, o qual declarou estado 

de calamidade pública em todo o território catarinense. No âmbito do município 

de Cunhataí, foram expedidos os Decretos nrs. 026, 027, 029, 031, 036, 038, 

039, 077, 080, 081, 084 e 088, todos de 2020, com o intuito de adotar medidas 

e estratégias de enfrentamento à Covid-19. 

 Quanto às medidas econômicas, pode-se citar que, conforme orientação 

do Ministério Público de Contas, não fora, no ano em análise, concedidos 

quaisquer reposições ou reajustes aos servidores municipais, haja vista a 

insegurança econômica vivida à época; no mesmo norte, foram adotadas 

contenções de gastos, especialmente, com redução de valores pagos a 

serviços terceirizados.  

Porém, buscou-se manter um equilíbrio de modo a não comprometer as 

atividades locais e agravar ainda mais a situação econômico-financeira, de 

modo que se pode concluir que a municipalidade manteve suas contas em dia, 

ao passo que gastos com pessoal ficaram muito abaixo dos limites legais e o 

município encerrou o ano com superávit financeiro, conforme já demonstrado 

anteriormente, sempre de forma a se observar o interesse público. 
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 Do mesmo modo, vislumbrou-se que os reflexos sociais, causados pela 

pandemia, foram atenuados, também em virtude das ações adotadas a nível de 

saúde pública, na atuação voltada à prevenção e primando pela 

conscientização contínua dos servidores e da população em geral, de modo a 

evitar a disseminação da doença, mas mantendo o equilíbrio entre os pilares 

da saúde pública e da manutenção das atividades econômicas, dentro das 

normas e cuidados exigidos, seguindo os protocolos de prevenção. 

 Destarte, apresenta-se a discriminação dos gastos extraordinários 

realizados pelo ente, para atendimento específico à situação de calamidade 

causada pela Covid-193: 

 

  

 
3 Fonte dos dados disponível para consulta em: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
093/con_despesasempenhadascovid.faces 
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Não obstante, além do estado de calamidade causada pelo Sars-Cov2, o 

município de Cunhataí enfrentou longo período de estiagem, como aliás, todo o 

oeste catarinense e parte dos estados vizinhos. 

 Assim sendo, a municipalidade editou o Decreto Municipal n° 113/2020, 

que declarou situação de emergência em toda a área do município de Cunhataí 

em razão da afetação por estiagem. Cabe fazer o adendo importante de que 

situações de estiagem atingem, mormente, na região, pessoas residentes no 

perímetro rural, vez que os órgãos responsáveis pelo abastecimento urbano 

mantiveram os serviços de forma satisfatória. 
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 Por isso, relacionado à área urbana, as ações se deram no sentido de 

orientar e coibir o uso indiscriminado da água, a fim de evitar desperdícios e, 

consequentemente, ocasionar falta de água potável. 

 Quanto às medidas econômicas, em específico, a municipalidade agiu 

de modo a fornecer água às propriedades rurais mais afetadas, com a 

mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação 

da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), nas 

ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução, além 

de contratação de serviço terceirizado para tal fim, minimizando os impactos 

econômicos do evento adverso. 

 No que tange aos reflexos sociais, aparentemente, as ações adotadas 

impactaram positivamente, em especial, na minimização dos danos às 

propriedades rurais, evitando perdas econômicas e seus reflexos na área 

social. 

 Por derradeiro, apresenta-se a discriminação dos gastos extraordinários 

realizados pelo ente, para atendimento específico à situação de emergência 

causada pela estiagem4: 

 
4 Fonte dos dados disponível para consulta em: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
093/con_despesasempenhadas.faces 
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XIX - Manifestação sobre as providências adotadas pelo Poder Público 

municipal em relação às ressalvas e recomendações do Tribunal de 

Contas emitidas nos pareceres prévios dos três exercícios anteriores; 

Esta Controladoria acompanha as ressalvas e recomendações do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, emitidas nos pareceres 

prévios referentes as contas municipais.  

Cabe destacar que as três últimas contas municipais apresentadas a 

este egrégio órgão tiveram aprovação, com algumas 

recomendações/ressalvas. 

Em específico, nos últimos três exercícios, as recomendações e 

ressalvas5 foram analisas e adotadas (ou estão em processo de adoção) pela 

Municipalidade, tais como: 

Ano/exercício Ressalvas/Recomendações  Providências adotadas 

2017 Ausência de remessa do 
Parecer do Conselho 
Municipal de 
Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, em 
desacordo com o art. 27 da 
Lei nº 11.494/07 c/c art. 7º, III, 
da Instrução Normativa N.TC-
20/2015. 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal de Saúde, em 
desatendimento ao que dispõe 
o artigo 7º, Parágrafo Único, 
inciso I, da Instrução 
Normativa N.TC-20/2015. 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 

 
5 Fonte: http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/home.php?id=420475&idmenu=municipio&menu=contaanual 
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Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em 
desatendimento ao que dispõe 
o artigo 7º, Parágrafo Único, 
inciso II, da Instrução 
Normativa N.TC-20/2015. 

presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social em desatendimento ao 
que dispõe o artigo 7º, 
Parágrafo Único, inciso III, da 
Instrução Normativa N.TC-
20/2015. 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal de Alimentação 
Escolar em desatendimento 
ao que dispõe o artigo 7º, 
Parágrafo Único, inciso IV, da 
Instrução Normativa N.TC-
20/2015 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal do Idoso em 
desatendimento ao que dispõe 
o artigo 7º, Parágrafo Único, 
inciso V, da Instrução 
Normativa N.TC20/2015. 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

 
2018 Atraso na remessa da 

Prestação de Contas do 
Prefeito, caracterizando 
afronta ao artigo 51 da Lei 
Complementar n.º 202/2000 
c/c o artigo 7º da Instrução 
Normativa nº TC - 20/2015. 

Busca de cumprimento dos 
prazos na remessa dos 
documentos referentes à 
Prestação de Contas do 
Prefeito, conforme preceitua 
a Instrução Normativa nº TC 
- 20/2015. 

Ausência de remessa do 
Parecer do Conselho 
Municipal de 
Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, em 
desacordo com o artigo 27, da 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
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Lei nº 11.494/07 c/c artigo 7º, 
III da Instrução Normativa 
N.TC-20/2015. 

documento, também 
assinada. 

Contabilização de Receita 
Corrente de origem das 
emendas parlamentares 
individuais, no montante de 
R$ 200.000,00, em desacordo 
com a Portaria Interministerial 
STN/SOF nº 163/2001 e 
alterações posteriores c/c art. 
85 da Lei nº 4.320/64. 

Busca de adequação quanto 
à contabilização das 
referidas receitas, inclusive, 
nos exercícios 
subsequentes. 

Ausência de remessa do 
Relatório do Órgão Central do 
Sistema de Controle Interno, 
em descumprimento ao artigo 
7º, inciso II da Instrução 
Normativa N.TC-20/2015. 

Envio do Relatório do Órgão 
Central do Sistema de 
Controle Interno nas 
prestações de contas 
subsequentes, em 
atendimento à Instrução 
Normativa N.TC-20/2015. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal de Saúde, em 
desatendimento ao que dispõe 
o artigo 7º, Parágrafo Único, 
inciso I da Instrução 
Normativa N.TC-20/2015. 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em 
desatendimento ao que dispõe 
o artigo 7º, Parágrafo Único, 
inciso II da Instrução 
Normativa N.TC-20/2015 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social em desatendimento ao 
que dispõe o artigo 7º, 
Parágrafo Único, inciso III da 
Instrução Normativa N.TC-
20/2015 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento Remessa do referido 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
mailto:adm@cunhatai.sc.gov.br


 

 
 

Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ 

 
 

Tel./Fax (493338.0010) 
www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: adm@cunhatai.sc.gov.br 

Av. 29 de setembro, 450 – CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhataí (SC) 

 

do Parecer do Conselho 
Municipal de Alimentação 
Escolar em desatendimento 
ao que dispõe o artigo 7º, 
Parágrafo Único, inciso IV da 
Instrução Normativa N.TC-
20/2015 

parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

Ausência de encaminhamento 
do Parecer do Conselho 
Municipal do Idoso em 
desatendimento ao que dispõe 
o artigo 7º, Parágrafo Único, 
inciso V da Instrução 
Normativa N.TC20/2015 

Remessa do referido 
parecer, assinado pelo(a) 
presidente do conselho e 
demais membros, e também 
com a anexação da ata da 
reunião que aprovou o 
documento, também 
assinada. 

 
2019 Dar ciência ao Conselho 

Municipal de Educação, em 
cumprimento à Ação 9c.2 
estabelecida na Portaria nº 
TC-0374/2018, acerca da 
análise do cumprimento dos 
limites no Ensino e FUNDEB, 
dos Pareceres do Conselho 
do FUNDEB e Alimentação 
Escolar e do monitoramento 
da Meta 1 do Plano Nacional 
de Educação, conforme itens 
5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, do relatório 
de prestação de contas; 

Foi dado conhecimento do 
apontamento realizado pelo 
TCE ao Conselho Municipal 
de Educação. 

 

XX - Demonstrativo dos valores arrecadados decorrentes de decisões do 

Tribunal de Contas que imputaram débito a responsáveis, 

individualizados por título, com indicação das providências adotadas em 

relação aos títulos pendentes de execução para ressarcimento ao erário; 

Remessa de item facultada, conforme Portaria Nº TC-006/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 20 de janeiro de 2021. 
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XXI - Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na 

Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e no 

Plano Municipal de Educação (PME); 

O resultado da avaliação sobre o cumprimento das metas e estratégias 

previstas na Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE) 

e no Plano Municipal de Educação (PME), foi de forma satisfatória, pois o 

Município atende grande parte das metas e estratégias previstas nesses 

documentos, conforme segue: 

Lei Municipal nº 6.740/2015 (PME) e Lei Federal nº 13.005/2014 (PNE) 

Metas PME PNE Avaliação da meta 

Meta 1 Atingida Atingida Em aplicação. 

Meta 2 Não atingida Não atingida Em aplicação. 

Meta 3 Inconclusiva Inconclusiva Não há fornecimento de ensino médio por 
parte do Município, portanto não se pode 
ter uma resposta conclusiva acerca do 
item. 

Meta 4 Atingida Atingida Em aplicação. 

Meta 5 Não atingida Não atingida Em aplicação. 

Meta 6 Inconclusiva Inconclusiva É oferecida educação integral dos 0 aos 3 
anos; porém, dos 4 aos 17 anos não há 
ensino integral, motivo pelo qual a 
resposta é inconclusiva. 

Meta 7 Não atingida Atingida Em aplicação. 

Meta 8 Não atingida Não atingida Em aplicação. 

Meta 9 Não atingida Inconclusiva Em aplicação quanto ao PME. Quanto ao 
PNE, não há dados sobre a meta. 

Meta 10 Inconclusiva Inconclusiva Não há fornecimento de ensino médio, 
profissionalizante ou superior por parte do 
Município, portanto não se pode ter uma 
resposta conclusiva acerca do item. 

Meta 11 Inconclusiva Inconclusiva Não há fornecimento de ensino médio, 
profissionalizante ou superior por parte do 
Município, portanto não se pode ter uma 
resposta conclusiva acerca do item. 

Meta 12 Inconclusiva Inconclusiva Não há fornecimento de ensino médio, 
profissionalizante ou superior por parte do 
Município, portanto não se pode ter uma 
resposta conclusiva acerca do item. 
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Meta 13 Atingida Não atingida Em aplicação. 

Meta 14 Inconclusiva Não se aplica Quanto ao PME, a resposta está 
inconclusiva, haja vista o percentual 
exigido ser de aplicação até o final da 
vigência do documento; quanto ao PNE, 
não se aplica 

Meta 15 Atingida Atingida Em aplicação. 

Meta 16 Não atingida Atingida Em aplicação. 

Meta 17 Não se aplica Atingida Não aplicável em relação à meta do PME; 
quanto ao PNE, foi atingida. 

Meta 18 Inexistente Atingida Quanto ao PME, inexiste meta. Em 
aplicação quanto ao PNE. 

Meta 19 Inexistente Não se aplica Quanto ao PME, inexiste meta. Não 
aplicável ao município em relação ao PNE. 

Meta 20 Inexistente Não se aplica Quanto ao PME, inexiste meta. Não 
aplicável ao município em relação ao PNE. 

 

Dessa forma, verifica-se que as metas estabelecidas, em grande parte, 

foram atingidas, mencionando-se que os referidos planos estão em execução. 

 

XXII - Outras informações previamente solicitadas pelo Tribunal de Contas. 

 Foram encaminhadas ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, no 

decorrer do exercício, respostas a questionamentos diversos, bem como 

documentos relativos a processos, sendo que os mesmos foram formuladas, 

respondidos e encaminhados pelas vias adequadas, mormente, por meio 

virtual (Sala Virtual e e-mail). 

 Procurou-se atender tempestivamente todos os questionamentos feitos 

pela Egrégia Corte de Contas, sendo que o Controle Interno, dentro de sua 

missão de servir como elo entre o Controle Externo e a Administração, 

procurou acompanhar todos os questionamentos e encaminhamentos de que 

teve ciência, a fim de que fossem atendidos em sua integralidade. 
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3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral, o Município demonstrou em seus resultados, 

gerenciamento das metas, índices e exigências da legislação em vigor. Um 

fator importante da gestão é a manutenção do equilíbrio das contas públicas, 

por fonte de recurso, fechando com superávit orçamentário e, por 

consequência, financeiro. 

Neste norte: 

Considerando, que os resultados das verificações efetuadas no 

decorrer do exercício de 2020 revelaram algumas irregularidades e falhas de 

ordem formal, algumas corrigidas tempestivamente, outras não, além das 

eventuais apurações em sede de Tomada de Contas Especial às que possam 

trazer prejuízos ao erário público;  

Considerando que as medidas adotadas visam à prevenção de novas 

irregularidades e falhas da mesma natureza;  

Considerando que o cumprimento das metas previstas no Plano 

Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e executadas através 

da Lei Orçamentária Anual, podem ser entendidas como satisfatórias;  

Considerando o cumprimento do percentual de gastos mínimos com 

ações e serviços de saúde;  

Considerando o cumprimento do percentual de gastos mínimos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino;  

Considerando o cumprimento dos limites constitucionais de aplicação 

do FUNDEB; 
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Considerando o acompanhamento e a observância aos limites de 

gastos com pessoal, demonstrando o cumprimento dos arts. 19 e 20 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF);  

Considerando a observância e cumprimento dos princípios 

fundamentais da contabilidade na execução orçamentária, financeira e 

patrimonial;  

Entendendo que os controles internos praticados com vistas a prevenir 

erros, falhas, ilegalidades, fraudes e desperdícios foram satisfatórios, assim 

como as medidas tomadas para regularização das pendências, considerando, 

dessa forma, adequadas às contas do exercício de 2020 expressas no balanço 

geral, salvo os apontamentos efetuados no relatório; e 

Em atendimento às determinações contidas nos Arts. 7º e 8º, § 6º do 

Art. 10º, e Anexo II da Instrução Normativa TC- 20/2015, fundamentado no 

Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, 

que acompanha o Relatório da Prestação de Contas do Prefeito, relativo ao 

exercício de 2020, acolho a análise das contas anuais de 2020 como 

REGULARES. 

Por derradeiro, este parecer, de modo algum, não elide nem respalda 

quaisquer irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem 

isenta os responsáveis dos encaminhamentos administrativos e legais, tanto 

pelo Tribunal de Contas do Estado como da Câmara Municipal de Vereadores. 

Cunhataí – Santa Catarina, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

IEDO ADALTRO ZORTÉA 

AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

MATRÍCULA N° 33760/01 
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