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Gestor responsável: José Renato Casagrande 

Exercício: 2021 

 
1. RELATÓRIO 
 
1.1. Introdução 
 
Este relatório foi elaborado em conformidade com o disposto na Norma de Procedimento – 
SECONT Nº 007 que dispôs sobre procedimentos, padrões técnicos e modelos a serem 
adotados, no âmbito do Poder Executivo, para elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo 
do Órgão Central do Sistema de Controle Interno - RELOCI. 
 
Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que 
dispõe o artigo 59 da Lei Complementar Nº. 101/2000 – LRF este órgão central do sistema 
de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, 
objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
Apresenta-se nos Apêndices “A” e “B” desse relatório, os pontos de controle selecionados 
para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições 
sugeridas, emitindo, ao final, nossa proposta de encaminhamento para subsidiar o parecer 
conclusivo do Secretário de Controle e Transparência. 
 
 
1.2. Síntese das ações de controle realizadas 
 
Os trabalhos de elaboração do presente relatório foram desenvolvidos pelos Auditores do 
Estado discriminados por ações de controle realizadas no Apêndice “C”, limitando-se a 
realização das análises e avaliações dos pontos de controle selecionados no Apêndice “A”, 
com objetivo de subsidiar a emissão do Relatório e Parecer Conclusivo sobre as Contas do 
Governador, cujos resultados são apresentados em sua totalidade no Apêndice “B”. 
 
 
2. Proposta de Encaminhamento 
 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José 
Renato Casagrande, Governador do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2021.  

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados 
no Apêndice “A” e os resultados apresentados no Apêndice “B” deste relatório, a referida 
prestação de contas encontra-se em condição de ser encaminhada aos Órgãos de Controle 
Externo para análise e julgamento, devendo ser observado as inadequações ou 
inconsistências descritas a seguir que podem influenciar ou exigir análises complementares 
por parte do órgão julgador:  
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 Necessidade de elaboração de Norma de Procedimento sobre reestruturação de 
carreiras visando a padronização dos procedimentos; 

 Inconsistências nos registros contábeis, quanto a aderência às normas brasileiras de 
contabilidade, no que se refere a: classificação incorreta de receitas; controle de 
saldos inconsistentes de obrigações conveniadas; observância do regime de 
competência para registro de despesas, bem como, conciliação mensal entre dos 
inventários de almoxarifado, bens móveis, imóveis e intangíveis; 

 Não evidenciação da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros 
do Estado do Espírito Santo (CETURB), para fins de consolidação das 
demonstrações contábeis, uma vez que ela tem recebido recursos do Estado de 
forma contínua, evidenciando sua condição de dependência econômica. 

 Divergência entre o montante da Dívida Ativa (tributária e Não tributária) extraída do 
Sistema de Informações Tributárias – SIT e o constante do sistema contábil do 
Estado 

 

Por fim, registra-se que as inconsistências ora apontadas estão devidamente especificadas 
nos itens 14, 62 e 63 do Apêndice “B” desse relatório. 
 
É o relatório, 
 
Vitória - ES, 28 de abril de 2022. 

Elaboração: 
 
Giovani Loss Pugnal  
Auditor do Estado – Coordenador de Contas 
de Governo -CGOV 

 

 
Ademar Andreatta 
Auditor do Estado 
 

 

Denísio Pereira de Assis 
Auditor do Estado 
 
Revisão: 
 
Marcelo Campos Antunes 
Subsecretário de Estado de Controle  
 
Edmar Moreira Camata 
Secretário de Estado de Controle e Transparência  
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APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

Parte I - Itens de abordagem prioritária 

01 
Prestação de contas 
anual – execução 
orçamentária 

N/A LC 101/2000, art. 58. Análise 
documental 

Avaliar se a prestação de contas anual do chefe 
do Poder Executivo evidencia o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando 
as providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à sonegação, 
as ações de recuperação de créditos nas 
instâncias administrativa e judicial, bem como as 
demais medidas para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições. 

N/A N/A 

02 

Transferência de 
recursos 
orçamentários aos 
Poderes Legislativo. 
Judiciário, ao 
Ministério Público e 
Defensoria Pública. 

N/A CRFB/88, art. 168. 
Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se os recursos correspondentes às 
dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados 
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 
20 de cada mês, em duodécimos. 

N/A N/A 

03 Equilíbrio Financeiro e 
Atuarial N/A CF/88, art. 40; LRF, art. 

69; Lei 9717/1998 art. 1º. 
Auditoria 

OSA nº 005/2022 
Verificar a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que instituir ou mantiver RPPS N/A N/A 

04 
Equilíbrio financeiro e 
atuarial – Plano de 
Equacionamento 

NA 
CF/88, art. 40; LRF, art. 
69; Lei 9717 /1998 art. 
1º. 

Auditoria 
OSA nº 005/2022 

Avaliar, no instituto próprio de previdência social 
onde for verificado desequilíbrio financeiro e 
atuarial, se estão sendo instituídas medidas com 
vistas ao reequilíbrio do regime próprio de 
previdência. 

N/A N/A 

05 
Dívida ativa e demais 
créditos tributários – 
cobrança regular 

N/A LC 101/2000, art. 11. Análise 
documental 

Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à 
cobrança da dívida ativa e dos demais créditos 
tributários de competência do ente da federação. 

N/A N/A 

07 Educação – aplicação N/A CRFB/88, art. 212, Lei nº 
9.394/1996 Conformidade e Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção 

e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de 
N/A N/A 

                                                 
1 Relação dos números dos processos administrativos selecionados, por meio de amostragem, para análise, quando for o caso. Quando não for possível, informar “Não se aplica – N/A”; 
2 Indicação da totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado. Quando não for possível, informar “Não se aplica – N/A”; 
3 Indicação da quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra. Quando não for possível, informar “Não se aplica – N/A”; 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 

 

4 

 

APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

mínima (LDB), art. 69. Recálculo 

RACF CGOV 
nº 002-2022 

 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, considerando 
recursos aplicados a totalidade de despesas 
liquidadas compatíveis à função de governo, 
conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB. 

08 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério 

NA 
CRFB/88, art. 60, 
inciso XII do 
ADCT. 

Conformidade e 
Recálculo 

RACF CGOV  
nº 002-2022 

Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos 
recursos do FUNDEB ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica 
em efetivo exercício. 

N/A N/A 

09 Educação - Pertinência N/A  Lei nº 9.394/1996 
(LDB), arts. 70 e 71. 

Auditoria 
OSA nº 007/2022 

Avaliar se as despesas consideradas como 
aplicação na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino atenderam as disposições contidas nos 
artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o 
tratamento dispensado às transferências de 
recursos para os fundos financeirlos dos regimes 
próprios de previdência (repasse financeiro para 
cobertura de déficit previdenciário), os quais não 
devem ser considerados para fins de aplicação. 

N/A N/A 

10 Saúde – aplicação 
mínima N/A 

CRFB/88, art. 77, inciso 
III, do ADCT c/c LC 
141/2012, arts. 6º e 7º. 

Conformidade e 
Recálculo 

RACF CGOV nº 
002-2022 

Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços 
públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes 
a 12% pelo estado, da totalidade da arrecadação 
de impostos e das transferências que compõem a 
base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e 
na LC 141/2012. 

N/A N/A 

11 Saúde – pertinência NA LC 141/2012, arts. 3º e 
4º. 

Auditoria 
OSA nº 001/2022 

Avaliar se as despesas consideradas como 
aplicação em ações e serviços públicos de saúde 
atenderam as disposições contidas 
nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, 
inclusive, o tratamento dispensado às 
transferências de recursos para os fundos 
financeiros dos regimes próprios de previdência 

N/A N/A 
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APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

(repasse financeiro para cobertura de déficit 
previdenciário), os quais não devem ser 
considerados para fins de aplicação. 

12 Despesas com pessoal 
– abrangência. N/A LC 101/2000, art. 18. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

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

N/A N/A 

13 Despesas com pessoal 
– limite 

N/A LC 101/2000, arts. 19 e 
20. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

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

N/A N/A 

14 

Despesas com pessoal 
– descumprimento de 
limites – nulidade do 
ato 

N/A LC 101/2000, art. 21. Inspeção 
OSI nº 004/2022 

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

9 
Processos 

4 
Processos 

16 
Despesas com pessoal 
– limite prudencial – 
vedações 

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

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

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

N/A N/A 

17 

Despesas com pessoal 
– extrapolação do 
limite – providências / 
medidas de contenção 

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

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

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

N/A N/A 

18 

Despesas com pessoal 
– expansão de 
despesas – existência 
de dotação 
orçamentária –
autorização na LDO 

N/A CRFB/88, art. 169, § 1º. Inspeção 
OSI nº 004/2022 

Avaliar se houve concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remuneração, criação   
de cargos, empregos e funções ou alteração de   
estrutura de carreiras, bem como admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive   fundações   instituídas   e 
mantidas pelo poder público, inobservando a 

9 
Processos 

4 
Processos 
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APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

inexistência: 

I – de prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e 
aos acréscimos dela decorrentes; 

II – de autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas 
e as sociedades de   economia mista. 

19 

Dívida pública – 
extrapolação de limite 
no decorrer da 
execução 
orçamentária – 
redução do valor 
excedente 

N/A 

LC 101/2000, art. 
31 e Resolução nº 
40/2001 do Senado 
Federal. 

Auditoria 

OSA nº 005/2022 

Avaliar se a dívida consolidada do Estado 
ultrapassou o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a 
mesma foi reconduzida ao seu limite até o término 
dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) no primeiro. 

N/A N/A 

20 

Operação de crédito 
por antecipação de 
receita orçamentária – 
limite 

N/A Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 10. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve contratação de operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária 
no exercício. Existindo, verificar se o saldo 
devedor das operações de crédito por antecipação 
de receita orçamentária não excedeu o limite de 
7% (sete por cento) da receita corrente líquida. 

N/A N/A 

Parte II - Itens de abordagem complementar 

21 
LDO – compatibilidade 
com Plano Plurianual. N/A CRFB/88, art. 165, § 1º. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas 
estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com 
o PPA aprovado para o exercício. 

N/A N/A 

22 LDO – limitação de 
empenho. N/A 

LC 101/2000, art. 
4º, inciso I, alínea 
“b”. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha dispositivo estabelecendo critérios e 
forma de limitação de empenho, a ser efetivada 
nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do 
artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1o do art. 
31, todos da LRF. 

N/A N/A 

23 LDO – controle de N/A LC 101/2000, art. 4º, Auditoria Avaliar se a LDO aprovada para o exercício N/A N/A 
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APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

custos e avaliação de 
resultados de 
programas. 

inciso I, alínea “e”. OSA nº 003/2022 continha dispositivo estabelecendo normas 
relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos. 

24 

LDO – condições para 
transferências de 
recursos a entidades 
privadas. 

N/A 
LC 101/2000, art. 
4º, inciso I, alínea 
“f”. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha dispositivo estabelecendo condições e 
exigências para transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas. 

N/A N/A 

25 
LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
abrangência 

N/A LC 101/2000, art. 
4º, §§ 1º e 2º. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo 
metas anuais relativas a receitas e despesas, 
resultados nominal e primário, montante da dívida 
pública, dentre outras informações, na forma 
estabelecida pela LRF. 

N/A N/A 

26 
LDO – Anexo de 
Metas Fiscais – 
conteúdo 

N/A Portaria STN nº 
289/2019 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se os demonstrativos que integraram o 
Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o 
exercício foram elaborados em observância ao 
Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela 
STN. 

N/A N/A 

27 
LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
abrangência 

N/A LC 101/2000, art. 
4º, § 3º. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de 
afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso esses 
passivos e riscos se concretizassem. 

N/A N/A 

28 
LDO – Anexo de 
Riscos Fiscais – 
conteúdo 

N/A Portaria STN nº 
289/2019. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e 
Providências que integrou a LDO aprovada para o 
exercício foi elaborado em observância ao Manual 
de Demonstrativos Fiscais editado pela STN. 

N/A N/A 

29 
Programação 
orçamentária – 
disponibilização de 
estudos e estimativas 

N/A LC 101/2000, art. 
12, § 3º. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição 
dos demais Poderes e do Ministério Público, no 
mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas 

N/A N/A 
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APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

de receitas. orçamentárias, os estudos e as estimativas das 
receitas para o exercício subsequente, inclusive 
da corrente líquida, e as respectivas memórias de 
cálculo. 

30 
LOA – compatibilidade 
com a LDO e com o 
Plano Plurianual. 

N/A CRFB/88, art. 165, § 7º. 
Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se os programas de governo, projetos e 
atividades previstos na LOA estiveram 
compatíveis com a LDO e PPA. 

N/A N/A 

31 

LOA – demonstrativo 
da compatibilidade dos 
orçamentos com 
objetivos e metas da 
LRF 

N/A LC 101/2000, art. 
5º, inciso I. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da 
programação orçamentária com os objetivos e 
metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, 
parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada 
para o exercício. 

N/A N/A 

32 
LOA – demonstrativo 
dos efeitos da renúncia 
de receita 

N/A 

CRFB/88, art. 165, § 6º, 
c/c LC 
101/2000, art. 5º, 
inciso II. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia, bem como, das medidas de 
compensação a renúncias de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado integrou a LOA aprovada para o 
exercício. 

N/A N/A 

33 LOA – reserva de 
contingência N/A LC 101/2000, art. 5º, 

inciso III. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se a LOA aprovada para o exercício 
contemplou dotação orçamentária para reserva de 
contingência, com forma de utilização e montante 
definidos e compatíveis com a LDO. 

N/A N/A 

34 

LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios 

N/A CRFB/88, art. 100, § 5º. 
Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na 
LOA, de dotação necessária ao pagamento de 
débitos oriundos de sentenças transitadas em 
julgado, constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 
100 da CRFB/88. 

N/A N/A 

35 LOA – vinculação de N/A LC 101/2000, art. Auditoria Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as 
dotações de despesas vinculadas às respectivas 

N/A N/A 
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APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

recursos. 8º, parágrafo único. OSA nº 003/2022 fontes de recursos. 

36 

LOA – programação 
financeira e 
cronograma de 
desembolso. 

N/A LC 101/2000, art. 8º. 
Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se, após a publicação da LOA, foi 
estabelecida a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso. 

N/A N/A 

37 Transparência na 
gestão N/A LC 101/2000, art. 

48, parágrafo único. 

Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se foram realizadas audiências públicas 
durante o processo de elaboração e discussão 
dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA. 

N/A N/A 

38 
Anexo de Metas 
Fiscais – cumprimento 
de metas fiscais. 

N/A LC 101/2000, art. 
9º. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se, após a identificação do 
descumprimento de meta fiscal ao final de 
determinado bimestre, em decorrência da não 
realização de receitas, foram adotadas as 
medidas de limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos trinta dias 
subsequentes. 

N/A N/A 

39 Instituição, previsão e 
execução de receitas. N/A LC 101/2000, art. 

11. 
Auditoria 

OSA nº 003/2022 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se foram instituídos, previstos e 
efetivamente arrecadados todos os tributos de 
competência do ente da Federação. As 
providências adotadas no âmbito da fiscalização 
das receitas e combate à sonegação, as ações de 
recuperação de créditos em instâncias 
administrativas e judiciais, e os resultados 
alcançados. 

N/A N/A 

40 

Renúncia de receitas – 
estimativa de impacto 
orçamentário - 
financeiro. 

N/A LC 101/2000, art. 14. Verificação 
documental 

Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita foi acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário – financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei 
de diretrizes orçamentárias e se observou as 
disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 
14, da LRF. 

N/A N/A 
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Ponto de 
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Amostra 
Selecionada3 

41 

Renúncia de receitas –
eficácia da concessão  

ou ampliação do 
incentivo 

N/A LC 101/2000, art. 14, § 
2º 

Verificação 
documental 

Existindo renúncia de receita cuja condição de 
equilíbrio tenha sido a adoção de medida de 
compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 
da LRF, avaliar se o ato de concessão ou 
ampliação do incentivo ou benefício de que trata o 
caput do artigo 14, só entrou em vigor quando 
efetivamente foram implementadas as medidas de 
compensação. 

N/A N/A 

42 Renúncia de receitas –
legislação específica N/A CRFB/88, art. 150, § 6º. Verificação 

documental 

Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, 
redução de base de cálculo, concessão de    
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos   
a impostos, taxas ou contribuições, foram   
concedidos mediante lei específica estadual, 
regulando exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição. 

N/A N/A 

43 Renúncia de receitas 
resultados N/A 

CRFB/88, art. 37. 

/Legislação específica. 

Auditoria 
OSA nº 015/2021 

 

Avaliar se os resultados obtidos em decorrência 
da renúncia de receitas, sob o aspecto 
socioeconômico, atenderem às justificativas 
apresentadas para sua concessão, as metas 
resultados esperados consignados nas leis que 
autorizaram os incentivos, bem como, se 
atenderam os princípios aplicáveis à 
administração pública consagrados no artigo 37 
da CRFB/88 

N/A N/A 

44 

 

Renúncia de receitas – 
avaliação dos 
projetos 

N/A LC 101/2000, art.1º, §1º./ 
Legislação específica. 

Auditoria 
OSA nº 015/2021 

Avaliar se os projetos ou atividades beneficiadas 
com incentivos fiscais estão sendo objeto de 
acompanhamento, avaliação de resultados e 
benefícios esperados em face das justificativas 
apresentadas para sua concessão. 

N/A N/A 

45 
Despesa pública –
criação, expansão ou 
aperfeiçoamento  ação 
governamental que 

N/A LC 101/2000, art. 16. - 
Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento 
de ação governamental com consequente 
aumento da despesa, avaliar se os atos foram 
acompanhados de estimativa do impacto 

N/A N/A 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 

 

11 

 

APÊNDICE A - Pontos de controle selecionados para análise 
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Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

acarrete aumento  da 
despesa  –
estimativa de impacto 
orçamentário - 
financeiro. 

orçamentário- financeiro no exercício e nos dois 
subsequentes e se foram acompanhados por 
declaração do ordenador de despesas de que o 
aumento acarretado teve adequação e 
compatibilidade orçamentária e financeira com a 
LOA, com o PPA e com a LDO. 

48 Execução de despesas 
– vinculação N/A CRFB/88, art. 167, inciso 

IV. 
Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve vinculação de receita de 
impostos a órgão, fundo ou despesa em 
desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da 
CRFB/88. 

N/A N/A 

49 
Créditos adicionais – 
autorização legislativa 
para abertura 

N/A 
CRFB/88, art. 167, inciso 
V, c/c art. 43 da Lei nº 
4.320/64. 

Auditoria 
OSA nº 003/2022 

Avaliar se houve abertura de crédito adicional 
suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes. 

N/A N/A 

50 Créditos adicionais – 
decreto executivo N/A Lei nº 4.320/1964, art.42. Auditoria 

OSA nº 003/2022 

Avaliar se os créditos adicionais (suplementares 
ou especiais) autorizados por lei foram abertos 
mediante edição de decreto executivo. 

N/A N/A 

51 

Créditos orçamentários 
– transposição, 
remanejamento e 
transferências 

N/A CRFB/88, art. 167, inciso 
VI. 

Auditoria 
OSA nº 003/2022 

Avaliar se houve a transposição, remanejamento 
ou a transferência de recursos de uma categoria 
de programação para outra ou de um órgão para 
outro, sem prévia 
autorização legislativa. 

 

N/A N/A 

52 
Autorização 
orçamentária para 
cobertura de déficit 

N/A CRFB/88, art. 167, inciso 
VIII. 

Auditoria 
OSA nº 003/2022 

Avaliar se houve utilização, sem autorização 
legislativa específica, de recursos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit de empresas, 
fundações e fundos, inclusive dos mencionados 
no art. 165, § 5º da CRFB/88. 

N/A N/A 

53 
Autorização legislativa 
para instituição de 
fundos de qualquer 

N/A CRFB/88, art. 167, inciso 
IX. 

Conformidade 
(Verificação 
documental) 

Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer 
natureza, sem prévia autorização legislativa. N/A N/A 
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Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
Administrativos 

analisados1 
Base legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle2 

Amostra 
Selecionada3 

natureza 

54 
Créditos 
extraordinários – 
abertura 

N/A CRFB/88, art. 167, § 3º. Auditoria 
OSA nº 003/2022 

Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário 
para realização de despesas que não atenderam 
situações imprevisíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 
62 da CRFB/88. 

N/A N/A 

55 

Execução da 
programação 
financeira de 
desembolso. 

N/A 
LC 101/2000, art. 8º./ 
Legislação específica – 
LOA. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar a execução da programação financeira de 
desembolso e o se comportamento em relação à 
previsão, bem como, se for o caso, as razões 
determinantes do déficit financeiro. 

N/A N/A 

56 

Transparência na 
gestão – instrumentos 
de planejamento e 
demonstrativos fiscais 

N/A LC 101/2000, art. 48 e 
arts. 52 a 58 da LRF. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público, aos 
seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, 
Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e 
RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de 
Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, 
inclusive, se foram observadas as disposições 
contidas nos arts. 52 a 58 da LRF. 

N/A N/A 

57 
Transparência na 
gestão – execução 
orçamentária 

N/A 
LC 101/2000, art. 48 e 
arts. 52 a 58 da LRF. 

Análise 
documental 

Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, 
de informações pormenorizadas da execução 
orçamentária e financeira, observadas as 
disposições contidas no artigo 48-A da LRF. 

N/A N/A 

58 
Transparência na 
gestão – prestação de 
contas 

N/A LC 101/2000, art. 49. 
Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo 
ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, 
para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade. 

N/A N/A 

59 
Relatório Resumido da 
Execução 
Orçamentária e 
Relatório de Gestão 

N/A 
LC 101/2000, arts. 52 a 
55. 
Manual de 
Demonstrativos Fiscais 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram 
o RREO e o RGF foram elaborados em 
observância às normas editadas pela STN. 

N/A N/A 
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Fiscal – elaboração (MDF) 

60 

Concessão de 
privilégios fiscais para 
empresas públicas ou 
sociedades de 
economia mista 

N/A CRFB/88, art. 173, § 2º. Análise 
documental 

Avaliar se houve concessão de privilégios   fiscais 
para empresas públicas ou sociedades de 
economia mista não extensivos ao setor privado. N/A N/A 

61 Déficit orçamentário – 
medidas de contenção N/A LC 101/2000, art. 9º. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se foram expedidos atos de limitação de 
empenho e movimentação financeira, nos casos e 
condições estabelecidas em lei, com vistas à 
contenção de déficit orçamentário e financeiro. 

N/A N/A 

62 
Registros contábeis – 
normas brasileiras de 
contabilidade 

N/A 
Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC TSP 
e NBC T 16 

Auditoria 
OSA nº 024/2021 

Avaliar se os registros e as demonstrações 
contábeis estão de acordo com as normas 
brasileiras de contabilidade do setor público. 

N/A N/A 

63 
Evidenciação de 
resultados – 
consolidação 

N/A 

Lei 4.320/1964, art. 85 / 
LC 101/2000, arts. 50 e 
51 /Portarias STN nº 72 e 
437/2012. 

Auditoria 
OSA nº 024/2021 

OSA nº 006/2022 

Verificar se os demonstrativos contábeis 
consolidam a execução orçamentária, financeira e 
patrimonial das unidades gestoras que integram o 
ente da federação, inclusive estatais dependentes 
e consórcios públicos. 

N/A N/A 

64 
Dívida ativa e demais 
créditos tributários – 
cancelamento 

Apêndice A.1 
CRFB/88, art. 37 c/c LC 
101/2000, art. 11. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve comprovação do fato motivador 
para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais 
créditos tributários, se houve previsão legal para a 
prática desses atos 

1.093 
baixas 

113 
processos 
de baixas – 
10,33% do 
valor total  

65 

Dívida pública – 
precatórios – 
integração na dívida 
consolidada 

N/A LC 101/2000, art. 30, § 
7º. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se os precatórios judiciais não pagos 
durante a execução do orçamento que nele foram 
incluídos integram a dívida consolidada, para fins 
de aplicação dos limites estabelecidos pela 
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

N/A N/A 

66 Dívida pública – 
evidenciação no RGF N/A 

Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal, art. 4º, 
inciso III. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Nos casos em que a dívida consolidada líquida do 
Estado ultrapassou o limite e o valor excedente 
está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 
4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a 

N/A N/A 
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aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) 
está sendo registrado no Relatório de Gestão 
Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000; 

67 

Dívida pública – 
extrapolação de limite 
no decorrer da 
execução 
orçamentária – 
redução do valor 
excedente 

N/A 
Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal, art. 4º, 
inciso IV, alínea b. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o Estado, mesmo não apresentando, no 
exercício de 2001, dívida consolidada líquida 
superior aos limites estabelecidos nos incisos I e 
II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 
2001 incorreram no descumprimento desses 
limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do 
inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir 
do exercício que ocorreu o descumprimento. 

N/A N/A 

68 
Operação de crédito – 
instituição financeira 
controlada 

N/A LC 101/2000, art. 36. 
Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o Estado realizou operação de crédito 
com instituição financeira estatal sob seu controle, 
na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

N/A N/A 

69 
Operação de crédito – 
instituição financeira 
controlada 

N/A Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 17. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se foi realizada contratação de operação 
de crédito em que seja prestada garantia ao 
Estado por instituição financeira por ele 
controlada. 

N/A N/A 

70 Operação de crédito – 
vedações N/A Resolução nº 40/2001 do 

Senado Federal, art. 5º. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o Estado contratou operação de crédito 
no exercício, estando impossibilitado de realizar 
tal operação em decorrência do descumprimento 
da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução 
nº 40/2001 do Senado Federal. 

N/A N/A 

71 Operação de crédito – 
vedações N/A Resolução nº 43/2001 do 

Senado Federal, art. 5º. 
Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o Estado incorreu em qualquer das 
vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 
43/2001, do Senado Federal. 

N/A N/A 

72 Operação de crédito – 
despesas de capital N/A CRFB/88, art. 167, inciso 

III. 
Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve realização de operações de 
crédito em valor superior ao montante das 
despesas de capital, apurado na forma 
estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal. 

N/A N/A 
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73 Operação de crédito – 
limite global N/A 

Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 7º, 
inciso I. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o montante global das operações de 
crédito realizadas pelo Estado no exercício 
financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis 
por cento) da receita corrente líquida. 

N/A N/A 

74 

Operação de crédito – 
limite para 
amortizações, juros e 
demais encargos 

N/A 
Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 7º, 
inciso II. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos da dívida 
consolidada, inclusive relativos a valores a 
desembolsar de operações de crédito já 
contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% 
(onze inteiros e cinco décimos por cento) da 
receita corrente líquida. 

N/A N/A 

75 

Operação de crédito – 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

N/A LC 101/2000, art. 40. Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve concessão de garantias pelo 
Estado a operações de crédito interno e externo. 
Existindo, verificar se foram observadas as 
condições estabelecidas no artigo 40 da LRF. 

N/A N/A 

76 

Operação de crédito – 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

N/A Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 18. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da 
Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram 
observadas. 

N/A N/A 

77 

Operação de 
crédito – concessão de 
garantias e 
contragarantias – 
limite 

N/A Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 9º. 

Auditoria 

OSA nº 006/2022 

Avaliar se o saldo global das garantias concedidas 
pelo Estado não excedeu a 22% (vinte e dois por 
cento) da receita corrente líquida. 

N/A N/A 

78 
Operação de crédito – 
cláusulas contratuais 
vedadas 

N/A Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, art. 20. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo 
artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado 
Federal nos contratos relativos a operações de 
crédito firmados pelo Estado. 

N/A N/A 

79 
Operação de crédito 
por antecipação de 
receita orçamentária – 
exigências para 

N/A LC 101/2000, art. 38, 
incisos I, II e III. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve contratação de operação de 
crédito por antecipação de receita orçamentária 
no exercício. Existindo, avaliar se foram 
observadas as exigências contidas nos incisos I, II 

N/A N/A 
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contratação e III, do artigo 38 da LRF. 

80 

Operação de crédito 
por antecipação de 
receita orçamentária – 
vedações 

N/A LC 101/2000, art. 38, 
inciso IV. 

Auditoria 
OSA nº 006/2022 

Avaliar se houve contratação de operação de 
crédito por antecipação de receita orçamentária 
no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, 
do art. 38, da LRF. 

N/A N/A 

81 Base de cálculo de 
contribuições - RPPS N/A 

CF/88, art. 40. LRF, art. 
69. Lei 9717/1998 art. 
1º. 

Auditoria 
OSA nº 005/2022 

Verificar a existência de uma base de contribuição 
regulamentada no ente e se contribuições 
previdenciárias estão sendo calculadas e retidas 
respeitando essa base. 

N/A N/A 

82 Alíquota de 
contribuição – Fixação N/A 

CF/88, art. 40. LRF, art. 
69. Lei 9717/1998, arts. 
1º e 3º. 

Auditoria 
OSA nº 005/2022 

Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes 
na legislação local estão compatíveis com a 
legislação previdenciária. 

N/A N/A 

83 

Controle informatizado 
e individualizado das 
contribuições dos 
servidores do ente 

N/A 
Lei 9717/1998, art. 1º, 
VII. Portaria MPS 
402/2008, 18 

Auditoria 
OSA nº 005/2022 

Verificar se o ente federativo mantém registro 
individualizado dos segurados do RPPS, contendo 
as informações mínimas exigidas pelo Ministério 
da Previdência Social. 

N/A N/A 

84 
Disponibilização do 
registro individualizado 
ao segurado 

N/A 
Lei 9717/1998, art. 1º, 
VII. Portaria MPS 
402/2008, 18 

Auditoria 
OSA nº 005/2022 

Verificar se o ente federativo disponibiliza aos 
seus segurados as informações constantes de seu 
registro individualizado. 

N/A N/A 

86 Censo Atuarial N/A 
Lei Federal 10.887/2004, 
art. 3º. Portaria MPS 
403/2008, art.12. 

Auditoria 
OSA nº 005/2022 

Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas, 
com a atualização de todos os dados cadastrais 
necessários para manutenção de base de dados 
adequada. 

N/A N/A 

88 
Hipóteses Atuariais – 
Eleição conjunta N/A 

Art. 40 da CF/88, Lei 
9.717/1998, art. 1º, inciso 
I e art. 69 da LRF. 
Portaria MPS 403, de 10 
de dezembro de 2008, 
art. 5º. 

Auditoria 

OSA nº 005/2022 

 

Verificar se as hipóteses estão sendo escolhidas 
conjuntamente pelo ente federativo, a unidade 
gestora do RPPS e o atuário responsável pela 
elaboração da avaliação atuarial N/A N/A 
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01 

Prestação de contas anual – execução orçamentária: No Relatório de Gestão da 
prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo, no tocante às ações de 
fiscalização, combate à sonegação e de recuperação de créditos na instância 
administrativa, a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, relaciona as ações de 
combate à evasão e sonegação fiscal de receitas, atividades voltadas à fiscalização dos 
tributos de sua competência, informando que estas atividades se dão desde a realização 
do planejamento das ações fiscais, a execução, o controle e a avaliação destas; bem 
como na realização do monitoramento das atividades empresariais correlatas. Esclarece 
ainda, que são realizadas operações em conjunto com outros órgãos, sempre visando 
coibir a sonegação, as práticas ilegais e a concorrência desleal. No âmbito da 
Procuradoria Geral do Estado a Norma de Procedimentos PGE nº 007 estabelece o fluxo 
e procedimentos a serem realizados para a cobrança da dívida ativa.  

N/A N/A 

02 

Transferência de recursos orçamentários aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao 
Ministério Público e Defensoria Pública: O art. 25, § 3º da LDO 2021, em consonância 
ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, estabelece que os recursos 
orçamentários para os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública deverão ser transferidos até o vigésimo dia de cada mês. 

Em consulta de Ordens Bancárias de Transferências no SIGEFES, observa-se o 
cumprimento do prazo previsto para as transferências de duodécimos, salvo 
complementos nos repasses de duodécimos à Defensoria Pública referente ao Imposto 
Renda incidente sobre a folha de pagamento. 

N/A N/A 

03 

Equilíbrio Financeiro e Atuarial: O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
do Espírito Santo (IPAJM) tem realizado a projeção atuarial dos Planos Financeiro e 
Previdenciário dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, publicando–os de 
acordo com a determinação contida no inciso II, do § 1º do art. 53 da Lei Complementar 
Federal n° 101/2000. Com base nos demonstrativos publicados, conclui-se que a 
projeção atuarial realizada no Fundo Previdenciário, para os anos compreendidos entre 
os anos de 2022 – 2096, vem apresentando equilíbrio atuarial a longo prazo. 

N/A N/A 

04 

Equilíbrio financeiro e atuarial – Plano de Equacionamento: Após análise do item 
anterior e dos demais itens de natureza previdenciária, que envolvem o RPPS, constata-
se que o IPAJM, promoveu a segregação das massas, bem como vem acompanhando a 
evolução das receitas e despesas previdenciária, inclusive com a publicação anual da 
projeção atuarial para os 75 anos seguintes, bem como tomando medidas 
administrativas, como portfólio diversificados de aplicações financeiras, com a finalidade 

N/A N/A 
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de evitar que ocorra no futuro o desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

05 

Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular: No que se refere às 
medidas de cobrança da dívida ativa a cargo da PGE, as informações prestadas a essa 
equipe pela D. Procuradoria acerca do controle e gestão dos créditos revelam a 
existência de normas e procedimentos internos para fins de dar efetividade à cobrança 
administrativa/judicial, que é exercida por meio de sua Setorial (Procuradoria Fiscal -  
PFI).  

A Procuradoria apresentou à equipe planilha eletrônica em que demonstra o 
cumprimento da política de cobrança da dívida ativa com a relação detalhada dos 
créditos e o andamento de cada processo (cobrança judicial, extrajudicial) e a situação 
de cada CDA (s) ao final do exercício, de modo que é possível afirmar que a PGE 
promove, tempestivamente, as ações com vistas à cobrança da dívida ativa do Estado 

N/A N/A 

07 

Educação – aplicação mínima: Conforme exposto no Relatório de Análise dos 
Demonstrativos Contábeis e Fiscais (RACF) CGOV nº 002-2022, o Anexo 8 do RREO, 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE) do 6º bimestre de 2021, foi elaborado em consonância com o disposto no Manual 
de Demonstrativos Fiscais (MDF), aplicados à União e aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios e constata-se que o Estado aplicou o percentual de 25,85% da receita de 
impostos e transferências, atingido o mínimo de 25% estabelecido na Constituição. 

N/A N/A 

08 

Educação – remuneração dos profissionais do magistério: Dispõe o art. 26 da Lei nº 
14.113, de 25/12/2020, que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos 
recursos anuais totais do FUNDEB será destinada ao pagamento da remuneração dos 
profissionais da educação básica em efetivo exercício. O Demonstrativo evidencia que o 
Estado aplicou o percentual de 71,16% desse recurso, correspondente ao apurado pela 
CGOV, na análise apresentada no RACF CGOV nº 002-2022.  

N/A N/A 

09 

Educação – Pertinência: O resultado da auditoria possibilitou a verificação das 
respostas aos quesitos formulados, não tendo sido identificadas desconformidades na 
amostra analisada, em relação ao enquadramento de despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, nos termos previstos nos art. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996 - 
Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB. 

N/A N/A 
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10 

Saúde – aplicação mínima: Conforme exposto no Relatório de Análise dos 
Demonstrativos Contábeis e Fiscais (RACF) CGOV nº 002-2022, o Anexo 12 do RREO, 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, 6º 
bimestre de 2021, demonstra o percentual aplicado em ações de saúde de 14,51%, 
correspondente ao apurado pela CGOV, segundo dados obtidos do SIGEFES. 

N/A N/A 

11 

Saúde – pertinência: O resultado da auditoria possibilitou a verificação das respostas 
aos quesitos formulados, não tendo sido identificadas desconformidades na amostra 
analisada, em relação ao enquadramento de despesas com ações e serviços públicos de 
saúde, nos termos previstos na Lei Complementar nº 141, de 2012. 

N/A N/A 

12 

Despesas com pessoal – abrangência: A SECONT realizou no exercício de 2021, a 
conferência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal a partir dos registros do 
SIGEFES, cujas conclusões são apresentadas nos Relatórios de Análise dos 
Demonstrativos Contábeis e Fiscais – RACF – CGOV Nº 006/2021, 009/2021 e 
001/2022. 

Constatou-se que as despesas com pessoal foram incluídas na apuração do limite de 
gastos com pessoal, incluindo mão de obra terceirizada contabilizadas no elemento de 
despesa “34”, além da remuneração de advogados dativos, conforme relacionado na 
nota explicativa 7 publicada no Demonstrativo do 3º quadrimestre de 2021. 

Por força da Portaria STN nº 377/2020, as despesas com pessoal decorrente da 
contratação de serviços públicos finalísticos de forma indireta por meio de organizações 
da sociedade civil ainda não estão sendo computadas, em virtude da prorrogação da 
obrigatoriedade de inclusão para o exercício de 2022. 

N/A N/A 

13 

Despesas com pessoal – limite: A LRF prevê no art. 20, inciso II, alínea “c”, da LRF 
que o Poder Executivo Estadual possui como limite para as despesas de pessoal o 
percentual de 49% da Receita Corrente Líquida – RCL. Nas análises, constatou-se o 
cumprimento do limite total de despesa com pessoal do Poder Executivo, nos três 
quadrimestres do exercício de 2021. 

N/A N/A 

14 

Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato:  Dos quatro 
processos selecionados para serem inspecionados, somente o processo nº 2021-
01WRH - Estudo carreira do Magistério, provocou aumento de despesa com pessoal.  

Na avaliação do atendimento as disposições contidas do artigo 21, da LRF, pode-se 
constatar que: 

a) Inexistem parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do 

 
a) Instituir Norma de Procedimento, 

para estabelecer rotinas que 
possibilitem uma melhor instrução 
processual, com vistas a padronizar 
a condução das futuras 
reestruturações de carreiras, 
observando a legislação vigente, 

No prazo de elaboração do Plano 
de Ações. 
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mandato do titular do Poder Executivo; 

b) A existência da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias 

c) Existência da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruído com as 
premissas e a metodologias de cálculo utilizada. No entanto, o demonstrativo não 
fora devidamente assinado pelo responsável por sua elaboração.  

d) Existência autorização específica no art. 44 da Lei nº 11.168/2020 (lei de diretrizes 
orçamentárias 2021); 

e) Não localizado inicialmente nos autos e disponibilizados de forma atemporal pela 
SEGER os documentos: 

 demonstração da origem dos recursos para o custeio; 

 comprovação de que o aumento da despesa não afeta as metas de 
resultados fiscais e a comprovação de que seus efeitos financeiros nos 
períodos seguintes serão compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa; 

 demonstração de dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal, aos acréscimos dela decorrentes. 

 

 

principalmente ao disposto no art. 21 
da LRF. 

16 

Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações: A LRF dispõe sobre dois 
limites intermediários como forma de promover uma gestão fiscal responsável. O 
primeiro limite trata-se de alerta emitido pelo Tribunal de Contas na hipótese do Poder 
Executivo ultrapassar 90% do limite máximo legal, equivalente a 44,10% da RCL. No 
segundo caso, o limite prudencial, correspondente a 95% do limite máximo e equivalente 
a 46,55% da RCL, sujeita o poder ou órgão a algumas restrições quando da sua 
inobservância, dentre elas, a não concessão de vantagens, aumento e reajuste de 
remuneração, proibição de contratação de servidores e alteração de carreiras que 
implique aumento de despesas.   

Constata-se que o Poder Executivo não excedeu o limite prudencial de 95% do limite 
máximo permitido da despesa com pessoal no exercício de 2021. 

N/A N/A 
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17 

Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas de 
contenção: Uma vez excedido o limite das despesas de pessoal, o artigo 23 da LRF 
prevê regras para retorno ao limite, devendo, o Poder ou órgão, eliminar o excesso nos 
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, por meio da 
adoção das vedações impostas para o descumprimento do limite prudencial, das 
providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da CF/88, dentre outras. 

As despesas com pessoal, tanto do poder executivo quanto do ente consolidado, estão 
dentro dos limites máximo e prudencial estabelecidos pela LRF. 

N/A N/A 

18 

Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação 
orçamentária –autorização na LDO: Essa avaliação foi realizada no ponto de controle 
14 desse apêndice. 

N/A N/A 

19 

Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – 
redução do valor excedente: Segundo dispõe o art. 3º, inciso I da Resolução nº 
40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada líquida dos Estados não poderá 
exceder a 2 (duas) vezes a receita corrente líquida. 

A verificação do cumprimento do limite da dívida consolidada líquida no âmbito da 
SECONT ocorre na conferência do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, 
demonstrativo integrante do Relatório de Gestão Fiscal, exigido pelo art. 55, inciso I, 
alínea “b” da LRF. Nas análises (RACF – CGOV Nº 006/2021, 009/2021 e 001/2022), 
observou-se que que a Dívida Consolidada Líquida do Estado, no exercício de 2021, não 
excedeu ao limite estabelecido. 

N/A N/A 

20 

Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite: A contratação 
de operações de crédito por antecipação de receita está limitada a 7% da Receita 
Corrente Líquida, nos termos do art. 10 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 

Consoante documento E-Docs 2022-KGQ1BD encaminhado pela SEFAZ, não houve 
contratação pelo Estado de operações de crédito por antecipações de receita 
orçamentária no exercício de 2021. 

N/A N/A 

21 

LDO – Compatibilidade com Plano Plurianual: Em razão da incompatibilidade dos 
prazos para envio do PPA 2020/2023 à ALES, até quatro meses antes do encerramento 
do primeiro exercício financeiro, e da LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020, 
até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, conforme artigo 35 
§ 2º do ADCT, a LDO/2021 previu no artigo 3º, § 1º que as prioridades e metas para o 
exercício de 2021 deverá estar previsto no PPA 2020/2023. Apesar desta 
incompatibilidade do prazo, houve a compatibilidade das rubricas que relacionam as 

N/A N/A 
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metas físicas por programa e ação. 

22 

LDO – Limitação de empenho: Para atender ao disposto no art. 4º, I, b da Lei 
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a LDO deverá trazer 
no seu texto os critérios e formas para limitação de empenho, caso ocorram as situações 
relacionadas nos artigos 9º e no inciso II, § 1º do artigo 31 da LRF. Assim, constata-se 
que tais dispositivos estão previstos no Caput e no parágrafo único do artigo 54 da LDO 
para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020. 

N/A N/A 

23 

LDO – Controle de custos e avaliação de resultados de programas: A LDO deverá 
conter normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos, conforme disposto na alínea “e”, 
inciso I do artigo 4º da LRF. O art. 40 da LDO para o exercício de 2021, Lei nº 
11.168/2020, determina que serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das 
ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, assim, ficou 
demonstrado o atendimento do disposto na LRF. 

N/A N/A 

24 

LDO – Condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas: 
A LDO deverá conter as condições e exigências para transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas em atendimento à alínea “f” do inciso I do artigo 4º da LRF. 
Nos artigos 32 a 37 da LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020, constam os 
pré-requisitos para que haja transferências voluntárias às entidades públicas e privadas. 

N/A N/A 

25 

LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência: O projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias conterá o Anexo de Metas Fiscais, com os elementos discriminados nos 
respectivos parágrafos §§ 1º e 2º do art. 4º da LRF. Dessa forma, atendendo essas 
disposições e ao Manual de Demonstrativos Fiscais – 11ª edição, observa-se nos 
Anexos de I a VIII da LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020, o 
preenchimento de tais requisitos. 

N/A N/A 

26 

LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo: O Anexo de Metas Fiscais da LDO/2021, 
conforme exposto no item anterior, foi elaborado em conformidade com o Manual de 
Demonstrativos Fiscais – MDF - 11º edição, aprovado pela Portaria STN nº 375 de 08 de 
julho de 2020. 

N/A N/A 

27 

LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência: A LRF no § 3º do art. 4º determina 
que A LDO deverá conter Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. Dessa forma, a Lei tem como 
objetivo que o ente público demonstre os possíveis eventos que possam causar 

N/A N/A 
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desequilíbrio fiscal, bem como, as providências para mitigá-lo, em caso de ocorrência. 
Analisando a LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020, observa-se que o 
legislador estadual teve o cuidado de estabelecer no Anexo II - Risco Fiscais - 
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências os passivos contingentes e as possíveis 
providências em caso de ocorrência do risco fiscal. 

28 

LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo: O Anexo de Riscos Fiscais da LDO/2021, 
foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF - 11º 
edição, aprovado pela Portaria STN nº 375 de 08 de julho de 2020. 

N/A N/A 

29 

Programação orçamentária – Disponibilização dos estudos e estimativas da 
receita: Conforme dispõe o § 3º do art. 12 da LRF, o Poder Executivo colocará à 
disposição dos demais Poderes e Órgãos os estudos e as estimativas das receitas para 
o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias 
de cálculo, no mínimo, trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas 
propostas orçamentárias. 

A LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020 fixou no § 3º do art. 19 a data de 
10/08/2020 para os Poderes e Órgãos Autônomos enviarem suas propostas 
orçamentárias, a saber, é o prazo final para disponibilização pelo Poder Executivo aos 
demais Poderes e Órgãos dos estudos e estimativas das receitas para o exercício de 
2021, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Assim, 
observa-se o cumprimento do prazo mínimo de trinta dias estabelecido no § 3º do art. 12 
da LRF. 

N/A N/A 

30 

LOA – Compatibilidade com a LDO e com o PPA: Segundo disposto no artigo 5º da 
LRF, a lei orçamentária anual – LOA deverá ser elaborada de forma compatível com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  

De acordo com a análise do Demonstrativo de Compatibilidade contido na LOA 2021, 
ficou demonstrado a compatibilidade da Lei nº 11.231/2021, que aprovou a orçamento de 
2021 com a LDO e PPA. 

N/A N/A 

31 

LOA – Demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas 
da LRF: A LDO deverá conter em anexo, demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes Anexo de Metas 
Fiscais que trata o § 1o do art. 4o da LRF, nos termos do artigo 5º, I da LRF. A 
compatibilidade é demonstrada no quadro Compatibilidade entre LOA 2021 e Metas 
Fiscais. 

N/A N/A 
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32 

LOA – Demonstrativo regionalizado dos efeitos da renúncia de receita: O art. 5º, 
inc. II da LRF, em referência ao § 6º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, 
estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária deverá estar devidamente acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

Observou-se que, a LOA/2021 apresentou os Demonstrativos Regionalizados de 
Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia (páginas 225/245 do DIO/ES de 07/01/2021). 

N/A N/A 

33 

LOA – reserva de contingência: Conforme artigo 5º, inciso III da LRF, o projeto de lei 
orçamentária anual conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, 
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias.  

A LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020 estabeleceu no artigo 9º que a 
reserva de contingência será de, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita corrente 
líquida.  

O Projeto de Lei Orçamentária enviado pelo Executivo, destinou o valor de R$ 
290.000.000,00 para a Reserva de Contingência, equivalente 2,07403% da estimativa de 
receita corrente líquida de R$ 13.982.466.000,00, portanto, acima do mínimo exigido pela 
Lei de Diretrizes Orçamentária. 

N/A N/A 

34 

LOA – Previsão de recursos para pagamento de precatórios: Com a Emenda 
Constitucional nº 94 que alterou a redação do artigo 100 da Constituição Federal, assim 
como, pelo Decreto Estadual nº 4.049-R de 26/12/2016, deixou de ser necessário a 
destinação de 2% da Receita Corrente Líquida para pagamento de precatórios. Assim, 
conforme §5º do artigo 100 da CF, o Estado deverá incluir no orçamento de 2021, 
dotação específica suficiente para cobrir os precatórios apresentado até 1º de julho de 
2020, devendo ocorrer a quitação até o encerramento do exercício de 2021, cuja 
administração dos recursos, conforme previsão constitucional, caberá ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.  

A LDO para o exercício de 2021, Lei nº 11.168/2020 estabelece no artigo 12 que o 
projeto enviado pelo Executivo à ALES e a LOA/2021 deverão incluir dotação para o 
pagamento dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88. 

A LOA/2021 prevê no Demonstrativo de Despesa por Funções, Subfunções e 
Programas, Conforme as Fontes de Recursos, dotação no valor de R$ 128.315.862,00 

N/A N/A 
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(cento e vinte e oito milhões trezentos e quinze mil oitocentos e sessenta e dois reais), 
para a execução do programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 
Judiciais, incluindo precatórios apresentado até 1º de julho e previsão de pagamento de 
sentenças judiciais de pequeno valor, conforme § 3º do artigo 100 da CF.                    

35 

LOA – Vinculação de recursos: Os recursos legalmente vinculados devem ser 
utilizados exclusivamente para atender à sua vinculação, segundo disposto no parágrafo 
único do artigo 8º da LRF. Conforme observado no relatório da execução orçamentária 
de despesa no exercício de 2021, gerado no sistema SIGEFES por fonte de recurso, foi 
constatado a previsão e execução orçamentária de despesas em fontes previstas em 
resoluções ou recomendações exaradas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, bem como, para a execução de programas da União por fontes 
específicas, visando implementar os controles financeiros previstos nos respectivos atos 
normativos. 

Cabe ressaltar, que na presente auditoria a análise da execução de despesas com a 
vinculação da fonte não foi objeto de verificação in loco, cabendo a realização de tal 
tarefa à UECI (Unidade Executora do Controle Interno) instituída por cada Unidade 
Gestora, conforme tópico 2.2.33 do Manual de Orientação para Emissão do RELUCI, que 
tem atribuição de acompanhar in loco a execução orçamentária e financeira no decorrer 
do exercício financeiro. 

N/A N/A 

36 

LOA – Programação financeira e cronograma de desembolso: Consoante disposto 
no parágrafo único do art. 8º da LRF, até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o 
Poder Executivo deverá publicar a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso. 

Atendendo ao comando da lei federal, o Poder Executivo, publicou o Decreto Nº 4.810- 
R, de 25 de janeiro de 2021, no Diário Oficial do Estado de 26 de janeiro de 2021, 
contendo a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do exercício 
de 2021, dentro do prazo legalmente estabelecido de 30 (trinta) dias após a publicação 
da LOA/2021, fato ocorrido em 07 de janeiro de 2021. 

N/A N/A 

37 

Transparência na gestão: Com o objetivo de propiciar controle social, bem como, a 
transparência pública, o inciso I, § 1º do art. 48 da LRF, dispôs sobre o incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de 
elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento.  

Atendendo à Solicitação Técnica, a SEP apresentou material de divulgação das 
audiências para o PPA e LOA, bem como, lista de participantes para cada audiência 

N/A N/A 
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realizada. Conforme relatório de Consolidação da Participação Popular - Orçamento 
2021, as audiências públicas ocorreram com participação online por meio do site 
www.orcamento.es.gov.br, que foi de 06 a 31 de julho, participaram 1.189 cidadãos. 

38 

Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais: A LRF dispõe no § 1º do 
art. 4º, que integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO Anexo de Metas 
Fiscais (AMF), no qual são estabelecidas as metas anuais em valores correntes e 
constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e 
montante da dívida pública. 

A SECONT acompanha o desempenho da arrecadação estadual, a partir de informações 
do SIGEFES, avaliando os possíveis impactos de frustações de receitas no cumprimento 
das metas fiscais, cujas conclusões para o exercício de 2021 estão demonstradas nos 
Relatórios de Monitoramento por Sistemas Informatizados nº 004, 014, 020, 022, 
028/2020 e 001/2022, sendo constatado que não houve frustação de receitas que 
comprometessem as metas fiscais. 

Quanto a verificação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, a 
SECONT realiza a apuração dos Resultados Primário e Nominal, assim como, a 
conferência do Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal. A avaliação realizada 
no exercício de 2021 com base nas informações registradas do SIGEFES, não foram 
localizadas divergências entre os valores apresentados na metodologia “acima da linha” 
do demonstrativo. Entretanto, não foi possível confirmar os valores apresentados na 
metodologia “abaixo da linha”, em decorrência de não ser totalmente identificados os 
ajustes da linha “Outros Ajustes Metodológicos”. Dessa forma, não foi emitida opinião 
sobre essa parte do demonstrativo. 

Além disso, a SEFAZ apresentou em resposta a Solicitação Técnica nº 001.006/2022, o 
documento e-Docs 2022-1Q5CZ7 (Rel. Acompanhamento das Metas Fiscais do Estado 
2021 Bimestre), demonstrando acompanhar as metas fiscais. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 estabeleceu como metas de Resultado 
Primário e Nominal os montantes de R$ (816.353.000,00) e R$ (731.076.000,00), 
respectivamente, apurados na metodologia acima da linha, indicando aumento no 
endividamento do Estado. Entretanto, no exercício de 2021 foram apurados os 
montantes de R$ 2.130.227.409,10 para o Resultado Primário, e de R$ 2.139.266.380,11 
para o Resultado Nominal, ambos na metodologia acima da linha, contatando-se, 
portanto, resultados inversos ao pretendido pelo Estado. 

N/A N/A 

39 
Instituição, previsão e execução de receitas: Segundo dispõe o art. 145 da 
Constituição Federal, são tributos: os impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

N/A N/A 
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Consoante art. 155 da Constituição Federal, os Estados possuem competência para 
instituírem os seguintes impostos: a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 
bens ou direitos – ITCD (inciso I); b) operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação – ICMS inciso II); c) propriedade de veículos automotores – IPVA (inciso 
III). Ainda, pertencem aos Estados, nos termos do art. 157 da CF, o imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem (IRRF). 

Observando as informações das receitas previstas para o exercício de 2021, a partir do 
quadro Evolução da Receita da LOA, estava prevista a arrecadação dos seguintes 
tributos: IRRF R$ 720.080.245, IPVA R$ 587.568.772, ITCD  R$ 74.054.817, ICMS R$ 
11.513.882.216 e TAXAS R$ 769.469.099. Portanto, é possível concluir que todos os 
tributos da competência constitucional do Estado foram previstos, consoante o disposto 
no art. 11 da LRF. 

Quanto às ações de fiscalização e combate à sonegação fiscal, por meio dos 
documentos 2022-X8R471 e 2022-MDBFJV a SEFAZ se manifestou sobre a fiscalização 
e combate a sonegação fiscal. O documento 2022-X8R471 apresentou os resultados 
alcançados nos julgamentos de processos em primeira instância administrativa, nos 
aspectos quantitativo e monetário. No documento 2022-MDBFJV abordou os 
cruzamentos de informações no Sistema de Cooperação Fiscal e da comunicação 
automática, informou ainda a ocorrência de cobrança não automatizada, através de 
contato telefônico e e-mail, apresentando uma relação de registros dos contatos 
realizados, bem como, os resultados quantitativos e monetários alcançados. 

40 

Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário financeiro: o Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em decisão unanime do Plenário na 
análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, Decisão TC-1294/2013, processo 
TC-622/2012, entendeu que os benefícios fiscais destinados a atrair investimentos ao 
Estado, não se constituem em renúncia de receita, mas tentativa de criação de novas 
receitas. 

Baseado nesse entendimento do TCE-ES, no âmbito do COMPETE-ES e INVEST-ES, 
não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita no exercício de 2021. Entretanto, a Lei de Diretrizes 
Orçamentária do exercício de 2021 (Lei nº 11.168/2020), traz o Demonstrativo da 
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita com o impacto da estimativa da 

N/A N/A 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 

 

28 

 

APÊNDICE B - Constatações e proposições 
 

Código Constatações/Achados Recomendações / Proposições/Alertas Providência adotada / Situação 

renúncia de receita dos exercícios de 2020 a 2023. 

41 

Renúncia de receitas – eficácia da concessão ou ampliação do incentivo: Conforme 
tópico anterior, através da Decisão TC-1294/2013, o INVEST-ES não se trata de 
renúncia de receita, assim como não houve concessão ou ampliação no COMPETE-ES 
no exercício de 2021. Não obstante, a Nota técnica referente à Estimativa e 
Compensação da Renúncia de Receita da LDO 2021 (Lei nº 11.168/2020) esclarece que 
é adotada a medida prevista no inciso I do artigo 14 da LRF, considerando na previsão 
orçamentária somente as receitas a serem efetivamente arrecada. Portanto, não há 
medida de compensação a ser adotada. 

N/A N/A 

42 

Renúncia de receitas – legislação específica: Os Programas de investimentos do 
Estado, foram instituídos pela Lei Estadual nº 10.550/2016, que criou o Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo – INVEST-ES e pela Lei Estadual 
nº 10.568/2016, que instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do 
Estado do Espírito – COMPETE-ES. 

N/A N/A 

43 

Renúncia de receitas – resultados: A legislação estadual estabelece condições para 
continuidade da fruição dos benefícios fiscais no âmbito do COMPETE-ES e INVEST-ES. 
A manutenção dos benefícios do COMPETE-ES fica condicionada a apresentação anual 
do relatório setorial, nos termos do artigo 29, § 1º da Lei Estadual nº 10.568/2016. Para o 
INVEST-ES, após a emissão do Certificado de Realização de Investimento, caberá à 
SECTIDES o acompanhamento das condições fixadas no termo do acordo, devendo 
comunicar o Comitê de Avaliação em caso de descumprimento das condições, sendo 
hipótese de cancelamento automático do benefício, conforme disposto no artigo 9º, §3º e 
artigo 10 da Lei Estadual nº 10.550/2016.  

Em reposta a Solicitação Técnica 002.015/2021, a entidade demonstrou a publicação no 
seu site oficial dos Relatórios de Análise de Competitividade com os setores aderentes à 
Contratos de Competitividade dos anos de 2017 a 2020, ficando os relatórios de 2020 
consolidados no processo e-Docs 2020-529J8. Informou ainda a realização de reuniões 
técnicas para melhoria das informações apresentadas. 

Quanto a avaliação dos resultados do INVEST-ES, foi informado a realização de 
levantamento das informações disponíveis nos laudos de constatação de investimento 
sendo apresentada uma planilha com dados dos Termos de Acordo. Salientou ainda as 
dificuldades de obtenção de informações em razão dos controles serem realizados de 
forma manual, relatando o desenvolvimento de sistema informatizado para 
acompanhamento do INVEST-ES. 

N/A N/A 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 

 

29 

 

APÊNDICE B - Constatações e proposições 
 

Código Constatações/Achados Recomendações / Proposições/Alertas Providência adotada / Situação 

Por fim, o Decreto Estadual nº 1.885-S de 07/08/2019 instituiu o Grupo de Trabalho de 
Incentivos Fiscais, possuindo entre sua atribuição a criação de metodologia para 
avaliação dos resultados socioeconômicos. O resultado encontra-se em fase de 
elaboração em decorrência das prorrogações de prazo para conclusão dos trabalhos 
definido pelo Decreto. 

44 

Renúncia de receitas – avaliação dos projetos: Essa avaliação está condicionada 
criação de metodologia para avaliação dos resultados socioeconômicos, quando da 
conclusão dos trabalhos do Grupo instituído pelo Decreto Estadual nº 1.885-S de 
07/08/2019, informado no item anterior. 

N/A N/A 

45 

Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento ação governamental que 
acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro: A 
apreciação deste ponto demanda verificação processual da execução orçamentária e 
financeira de cada Unidade Gestora, tarefa executada pelas Unidades Executoras de 
Controle Interno – UECI, quando da avaliação do item 2.2.30 do Manual de Orientações 
para emissão do RELUCI. Fazendo constar do Relatório e Parecer da Unidade 
Executora de Controle Interno – RELUCI, que compõem a Prestação de contas Anual de 
cada Ordenador de Despesas. 

N/A N/A 

48 

Execução de despesas – vinculação: A Constituição Federal, nos termos do art. 167, 
inciso IV, veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
excetuados as seguintes vinculações: a) repartição tributária determinada pelos artigos 
158 e 159; b) recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e serviços 
de saúde; c) para realização de atividades de administração tributária; d) prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de receita; e) Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza com adicional de 2% na alíquota do ICMS, conforme art. 82 dos 
ADCT da Constituição Federal; f) destinação de parcela de receita orçamentária a 
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, consoante 
disposto no § 5º do art. 218 da CF. 

No documento e-docs 2022-HQFRHL a SEFAZ informou a existência de vinculação de 
receitas na Lei nº 8.360/2006 – FUNSEFAZ, Lei nº 4.778/2012 – FUNCITEC e na Lei 
Complementar nº 615/2011 FUNCOP, enquadrando-se, respectivamente, nas exceções 
do item c, f, e e do parágrafo anterior. 

A partir de relatório extraído do SIGEFES, pode-se observar a ausência de vinculação de 
receita de impostos, exceto aquelas permitidas pela Constituição Federal já relatadas 
anteriormente. 

N/A N/A 
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49 

Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura e indicação de recursos: 
O inciso V do art. 167 da CF/1988 e os artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/1964, 
condicionam a existência de prévia autorização legislativa e indicação dos recursos 
correspondentes para a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais. 

A LOA 2021 autoriza no art. 6º a abertura de créditos suplementares, em atendimento ao 
§ 1º do art. 43 da Lei 4.320/1964. A partir de relatório extraído do SIGEFES, constata-se 
abertura de Créditos Adicionais no montante de R$ 3.338.869.503,86 (três bilhões, 
trezentos e oito milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e três reais e 
oitenta e seis centavos.). Não houve abertura de crédito suplementar por operações de 
créditos no exercício de 2021. 
 

N/A N/A 

50 

Créditos adicionais – decreto executivo: Conforme artigo 42 da Lei nº 4.320/1964, os 
créditos suplementares e especiais serão autorizados previamente por lei e sua abertura 
está condicionada a decreto do chefe do executivo. Visando avaliar se a totalidade dos 
créditos adicionais, especiais e suplementares, foram abertos mediante edição de 
decreto executivo, foi realizado conferência por amostragem a partir de relatório 
disponibilizado pela SEP e em consulta ao Diário Oficial, como segue: 
 
a) Créditos Especiais 

Nos termos do § 1º do art. 21 da LDO/2021, os créditos adicionais encaminhados 
pelo Poder Executivo e aprovados pela Assembleia Legislativa serão considerados 
automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva Lei, 
dispensando, dessa forma, a abertura por meio de decreto. 
 

b) Créditos Suplementares 
A partir relação de créditos adicionais fornecida pela SEP, bem como aquela obtido 
no SIGEFES, foi realizado consulta no DIO, para verificar pertinência dos valores, 
bem como, a publicidade das informações dos decretos de abertura de créditos. 
 

Ressalta-se que a abertura de crédito suplementar por meio de portaria do Secretário de 
Estado de Economia e Planejamento ocorreu por delegação prevista no § 2º do art. 22 
da LDO/2021. 

N/A N/A 

51 

Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências: Nos 
termos do art. 167, inc. VI, da CF, é vedada, sem prévia autorização legislativa, a 
transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro. 

N/A N/A 
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A LDO/2021 traz no art. 28 a possibilidade de transposição, remanejamento ou 
transferências de dotações orçamentárias na hipótese de extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades. 

Assim sendo, conforme resposta a solicitação técnica, a SEP enviou relatório informando 
que a transposição, remanejamento e transferências de recursos ocorreram somente 
com base na abertura de créditos adicionais. Dessa forma, conforme avaliação realizada 
anteriormente, fica evidenciado que não houve transposição, remanejamento e 
transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização legislativa. 

52 

Autorização legislativa para cobertura de déficit de empresas públicas, fundações 
e fundos: Conforme inciso VIII do art. 167 da Constituição Federal, é vedada a utilização 
de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou 
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, sem a respectiva autorização legislativa 
específica. Atendendo à Solicitação Técnica nº 001/2022, a SEP disponibilizou relatório 
analítico contendo os pagamentos que tiveram como beneficiários: BANESTES; 
BANDES; CETURB; CESAN; ES GAS; INOVA e APORTE FUNDO FINANCEIRO. A 
partir da listagem apresentada constata que os pagamentos não foram realizados com a 
finalidade de cobrir déficit. 

N/A N/A 

53 

Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza: Nos termos 
do inciso IX do artigo 167 da Constituição Federal, está condicionada a prévia 
autorização legislativa, a instituição de Fundos de qualquer natureza.  
Em 2021 foi criado os seguintes fundos 
a) Fundo de Proteção ao Emprego (FUNPE) pela Lei 11.247/2021, vinculado à 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);  
 

b) Fundo de Apoio Rural (FAR) pela Lei 11.300/2021, vinculado à Secretaria de Estado 
da Fazenda (SEFAZ). 

 
Ambos foram criados por Lei Estadual e possuíam autorização para o Poder Executivo 
promover as alterações no Plano Plurianual - PPA para o Quadriênio de 2020 a 2023 e 
abrir, no exercício de 2021, os créditos orçamentários adicionais necessários ao 
cumprimento das leis que os criaram. 

N/A N/A 

54 

Créditos extraordinários – abertura: No exercício de 2021, mesmo se tratando de um 
ano atípico, segundo relatório disponibilizado pela SEP, observa-se que não houve 
abertura de Créditos Extraordinários. 

N/A N/A 

55 Execução da programação financeira de desembolso: O cronograma mensal de N/A N/A 
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desembolso do Poder Executivo e as metas mensais de arrecadação da receita para o 
exercício financeiro de 2021 está estabelecido no Decreto Estadual nº 4810-R, de 
25/01/2021, em atendimento ao art. 8º da LRF. 

Para demonstrar a execução do cronograma mensal de desembolso estabelecido no 
Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, a SEFAZ apresentou relatório 
bimestral de Avaliação da Programação Financeira com a avaliação mensal dos limites 
de pagamentos por UG, cuja conclusão aponta para o cumprimento da programação 
financeira de desembolso. 

56 

Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais: 
As contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as 
dos demais poderes e órgãos do Estado, nos termos do art. 56 da LRF. Avaliando as 
demonstrações contábeis elaboradas pela SEFAZ, constata-se a consolidação das 
contas de todos os poderes e órgãos do Estado. Quanto aos demais documentos que 
compõe a prestação de contas, não houve avaliação na presente auditoria em razão dos 
documentos ainda estarem em elaboração. 

A divulgação da execução das despesas e receitas, a transparência dos instrumentos de 
planejamento, demonstrativos fiscais, prestações de contas e pareceres prévios ocorre 
por meio do Portal da Transparência do Governo do Estado 
(https://transparencia.es.gov.br/). 

Conforme acompanhamento realizado pela SECONT nos processos E-Docs 2021-
71MQP e 2021-RXVCD, os Demonstrativos do RREO e RGF relacionados nos artigos 
52, 53 e 55 da LRF, foram publicados no Diário Oficial do Estado até trinta dias após o 
encerramento do período. 

N/A N/A 

57 

Transparência na gestão – execução orçamentária: O Portal da Transparência do 
Poder Executivo do Estado atende ao disposto na legislação, divulgando as informações 
pormenorizadas que compõe a execução orçamentária e financeira no âmbito do Poder 
Executivo no primeiro dia útil subsequente à data do registro no SIGEFES. 

No dia 12/03/2021, a Controladoria Geral da União (CGU), divulgou a Escala Brasil 
Transparente – Avaliação 360°, onde o Estado recebeu nota máxima (10), ocupando o 
topo do ranking entre os 27 Estados. A análise da CGU foi realizada no período de 01 de 
abril a 31 de dezembro de 2020, e avaliou todos os Estados, as capitais e os municípios 
com mais de 50 mil habitantes. Ao todo, foram avaliados 691 entes. 

A Avaliação 360º é composta de dois blocos, sendo um para análise de quesitos de 
transparência ativa (informações publicadas nos sites oficiais e portais de transparência) 

N/A N/A 
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e outro para os quesitos de transparência passiva (respostas a pedidos de acesso à 
informação). 

A conquista da nota máxima significa que o Estado atingiu todos os requisitos avaliados, 
cumprindo em totalidade as exigências em transparência. 

58 

Transparência na gestão – prestação de contas: Conforme disposto no art. 49 da 
LRF, as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante 
todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

Em resposta a Solicitação Técnica nº 001.006/2022, a SEFAZ informou através do 
documento 2022-GQM5XN que as contas do Chefe do Poder Executivo permaneceram 
disponíveis para consulta em formato digital no seguinte endereço eletrônico: < 
https://sefaz.es.gov.br/prestacao-de-contas-do-governador> 

N/A N/A 

59 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – 
elaboração: Até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o Poder Executivo 
deverá publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, segundo 
disposto no parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. As normas gerais para 
elaboração e publicação dos demonstrativos estão previstas na LRF, enquanto o Manual 
de Demonstrativos Fiscais – MDF, 11ª edição padroniza os conceitos e modelos dos 
demonstrativos.  

Compõe o RREO, consoante artigos 52 e 53 da LRF, os seguintes demonstrativos: a) 
balanço orçamentário; b) demonstrativos da execução das receitas e despesas; c) 
demonstrativo da apuração da receita corrente líquida; d) demonstrativo das receitas e 
despesas previdenciárias; e) demonstrativo dos resultados nominal e primário; f) 
demonstrativo das despesas com juros e de restos a pagar. 

Ainda, o último bimestre deve ser acompanhado pelos demonstrativos de operações de 
crédito e despesa de capital, projeções atuarias dos regimes de previdência e da 
aplicação de recursos da alienação de ativos. 

O art. 55 da LRF determina a composição do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, 
compreendendo os seguintes demonstrativos: a) demonstrativo da apuração dos limites 
da despesa total com pessoal; b) demonstrativos das dívidas consolidada e mobiliária; c) 
demonstrativos da concessão de garantias e operações de crédito; d) demonstrativos 
das disponibilidades de caixa e da inscrição de Restos a Pagar, no último quadrimestre. 

A verificação da consistência dos demonstrativos que compõem o RGF e o RREO, nos 

N/A N/A 
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termos do inciso X do Art. 6º da Lei Complementar nº 856, de 16 de maio de 2017, 
compete a SECONT, cuja análise restringe-se a confirmar se os valores apresentados 
são fidedignos com os registrados no SIGEFES, Sistema Integrado de Gestão das 
Finanças Públicas do Espírito Santo, e que estejam de acordo com a metodologia 
proposta pelo MDF. 

Os resultados e conclusões das conferências de cada RGF e RREO são relatadas em 
Relatório de Análise dos Demonstrativos Contábeis e Fiscais – RACF, sendo emitidos 
para os demonstrativos de 2021, os RACF nº 005 a 011/2021 e 001 a 003/2022, 
concluindo-se pela conformidade com a LRF e o MDF. 

60 

Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de 
economia mista: Em consulta realizada no dia 18/04/2022, nas listas de beneficiários 
dos programas  INVEST-ES e COMPETE-ES, constante do Portal da Transparência do 
Governo do Estado (https://transparencia.es.gov.br/Comum/IncentivosFiscais) não 
constam empresas públicas ou sociedade de economia mista. 

N/A N/A 

61 

Déficit orçamentário – medidas de contenção: No item 38 desse relatório concluiu-se 
que não houve descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em 
decorrência da não realização de receitas. Portanto, não foram expedidos atos de 
limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas 
em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro 

N/A N/A 

62 

Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade: Na auditoria financeira, 
realizada no período de 07/12/2021 a 25/02/2022, com objetivo de avaliar a aderência 
das Demonstrações Contábeis Consolidadas às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, foram identificadas as seguintes constatações: 

1. Classificação incorreta de receitas 

Na análise, identificou-se seguintes receitas classificadas indevidamente nas contas 
analíticas do grupo 430000000 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos: 

a) Taxas registradas em contas contábeis de receitas de serviços: Conforme 
dispõe os artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional, as taxas podem ser 
cobradas em razão do poder de polícia ao pela utilização efetiva ou potencial de 
serviço público específico e divisível. 

No âmbito estadual, as taxas foram instituídas pela Lei nº 7.001, de 27 de 
dezembro de 2001, trazendo um rol com a classificação, fatos geradores e 
bases de cálculo e valores em VRTE. 

a) Ajustar a classificação contábil de 
receitas de serviços do IDAF e 
JUCEES para taxas; 
 

b) Ajustar a classificação contábil de 
receitas de venda de produção 
agrícola; 

 
c) Ajustar a classificação contábil de 

receitas de serviços da CEASA; 
 

d) A SEGER e a SEMOBI, devem 
providenciar a baixa dos saldos 
indevidos de obrigações 
conveniadas e de outras 
transferências; 
 

Em fase de elaboração do Plano 
de Ações para atendimento das 
recomendações. 
 

https://transparencia.es.gov.br/Comum/IncentivosFiscais
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Na análise da arrecadação de receitas do IDAF, apesar de tratar-se de receitas 
tributárias, está sendo incorretamente classificada como receitas de serviços. 

De forma semelhante, conforme documentação apresenta para atendimento da 
Solicitação Técnica nº 001.024/2021, as receitas da JUCEES relativas às taxas 
de registro do comércio estão sendo classificadas como receitas de serviços; 

b) Venda de produção agrícola registrada em outras receitas: Receitas de 
vendas de produtos oriundos da pesquisa, por exemplo produção experimental 
de café e de bovinos, são registras na conta contábil 499919999 - Outras 
Receitas. Contudo, há conta contábil específica para registro no grupo de 
receita 432110000 - Venda Bruta De Produtos – Consolidação; 

c) Registro de receita de serviço da CEASA como taxa de serviço: Na 
auditoria 020/2021 realizada na CEASA contatou-se o registro de receitas de 
serviços, oriundas de tarifas de estacionamento, e de estadia, bem como, 
receitas de rateio de despesas de consumo entre os cessionários e receitas 
patrimoniais, originadas de utilização de área de CEASA vem sendo registrada 
como taxas de serviços. No entanto, as receitas relacionadas anteriormente não 
se encaixam no conceito de taxa do artigo 77 do CTN, possuindo características 
e natureza jurídica de tarifa e não de tributo, ou seja, não advém de serviço 
público essencial, não há compulsoriedade na cobrança, não necessitando de 
lei para implantação e reajuste. 

2. Classificação incorreta de receitas  

Identificou-se nas contas 812210100 - Execução de obrigações conveniadas e 
outros instrumentos congêneres e 812910200 - Outras transferências e 
compromissos por credor, saldos relevantes de R$ 7.103.436.003,87 e 
6.625.914.617,22, respectivamente.  

Foram selecionadas a Secretarias de Saúde, Gestão e Recursos Humanos, 
Esportes e Lazer, Mobilidade e Infraestrutura e o Departamento de Edificações e 
Rodovias para fornecer informação sobre a composição das contas para análise dos 
controles e pertinência dos saldos. 

a) Secretaria de Estado da Saúde (SESA): Informou por meio do documento e-
docs 2022-LGWSDB que em auditoria realizada pela SECONT e em Acórdão 
emitido pelo TCE-ES, no qual foi recomendado a redução do estoque de 
convênios em 25% anualmente, sendo criado o Núcleo Especial de Prestação 
de Contas, informando ainda os resultados alcançados até setembro de 2021. 
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b) Secretaria Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER): Informou que 
não dispõe atualmente de convênios ou compromissos que envolvam repasses 
financeiros, apresentando apenas transferências efetuadas regularmente à 
empresa em processo de liquidação, qual seja, a Companhia Habitacional do 
Espírito Santo (COHAB-ES) além das empresas estatais extintas: Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola do ES, companhia integ. desenv. agric. do ES-
(CIDA), Empresa Capixaba de Turismo (EMCATUR) e Companhia de 
Desenvolvimento Urbano, que será realizado levantamento processual para a 
baixa no exercício de 2022.  

Há ainda, valores alusivos aos credores Centro de Integração Empr/Esc. 
(CIEE/ES) e Associação Universidade para Todos, cuja natureza de contrato de 
prestação de serviços não comporta o registro em contas de controles, sendo 
tais saldos também objeto de baixa no exercício de 2022 

c) Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI): Tem 
registrado na conta contábil 812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E 
COMPROMISSOS - A COMPROVAR saldo de R$ 1.190.921.193,36. Segundo 
encaminhamento E-Docs 2022-N381DC, tratam-se de transferências ao 
transporte público da Grande Vitória, tendo informado ainda que irão “buscar 
orientações para comprovar essas transferências, haja visto ser uma despesa 
obrigatória e os repasses são decenais”. 

d) Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES): 
Até o encerramento da Auditoria, as informações requeridas ao DER na 
Solicitação Técnica nº 005.024/2021 não foram encaminhadas, mesmo após ser 
concedido prorrogação de prazo e nova cobrança das informações conforme 
encaminhamento E-Docs 2021-1F187Z.  

e) Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT): A equipe de auditoria 
não obteve completamente as informações requeridas ao SESPORT através da 
Solicitação Técnica nº 008.024/2021, pois a resposta apresentada não 
compreendeu todo o saldo da conta contábil 812210102 - Convênios a 
comprovar; 

3. Inconsistências observadas nos Monitoramentos por Sistemas Informatizados: 
No decorrer do exercício de 2021, foram realizados Monitoramentos por Sistemas 
Informatizados, confrontando os inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis 
extraídos do sistema SIGA com os saldos constantes nas contas contábeis do 
SIGEFES. Resumidamente foram identificadas as inconsistências relacionada na 
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tabela a seguir, apontando a identificação da inobservância do regime de 
competência para registro de despesas, bem como, divergência entre dos 
inventários de almoxarifado, bens móveis, imóveis e intangíveis.  

 

Foram emanadas recomendações nos próprios Relatórios de Monitoramento às 
Unidades Gestoras para regularização das pendências constatadas. 

 

63 

1. Evidenciação de resultados – consolidação: Segundo disposto no inc. III do art. 
50 da LRF, as demonstrações contábeis compreenderão conjuntamente as 
transações e movimentações de cada entidade da administração direta, autárquica, 
fundacional e empresa estatal dependente, devendo ser excluídas, conforme § 1º do 
referido artigo, as operações intragovernamentais. 

A SEFAZ classifica apenas a Centrais de Abastecimento do Espirito Santo S/A 
(CEASA) como empresa estatal dependente para fins de consolidação das 
demonstrações contábeis do Estado. Contudo, a Companhia Estadual de 
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB) tem 
recebido recursos do Estado de forma contínua, evidenciando sua condição de 
dependência econômica. 

Segundo informações relatadas no Relatório de Auditoria nº 010/2021, a CETURB 
tem regularmente utilizado recursos do Governo Estado, não tendo equilíbrio 
econômico para manter os investimentos sem aporte de recursos, conforme quadro 
apresentado na Manifestação Técnica CGOV/SECONT nº 007/2021: 

Para corroborar com o desequilíbrio econômico-financeiro, no Relatório de Auditoria 
010/2021, foi identificado no momento da elaboração dos trabalhos de auditoria, 

a) Considerar a CETURB como 
empresa estatal dependente, 
avaliando periodicamente a 
continuidade ou não de sua 
manutenção como dependente. 
 

b) Efetuar os registros contábeis, 
referenciando o número do processo 
instruído com a memória de cálculo 
dos valores registrados e os 
possíveis ajustes; 
 

c) Regularizar as diferenças 
apresentadas, conciliando os saldos 
contábeis com as informações 
extraídas do SIT; 
 

d) Efetuar os registros contábeis da 
dívida ativa, respeitando a 

Em fase de elaboração do Plano 
de Ações para atendimento das 
recomendações. 
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contas em atraso no montante de R$ 5,8 (cinco milhões e oitocentos mil reais), bem 
como, o reconhecimento no exercício de 2020 de juros e multas no valor de 
aproximadamente R$ 1.95 (um milhão e novecentos e cinquenta mil reais). 

Analisando as informações recebidas para avaliar o ponto de controle constante na 
Instrução Normativa TCE-ES nº 68, de 08 de dezembro de 2020, Anexo II 3.1, item 
63, sobre a consolidação das demonstrações contábeis, constatou-se que a partir do 
encerramento da concessão do Terminal Rodoviário de Vitória, a sua administração 
retornou ao Estado. Entretanto, apesar das receitas geradas serem repassadas à 
CETURB, os custos com limpeza, conservação e vigilância são pagos pela SEMOBI. 
Conforme Balancete de 12/2021, a Rodoviária de Vitória gerou o montante de R$ 
3.580.584,64 de receitas para a CETURB, enquanto os custos pagos pela SEMOBI 
totalizam R$ 1.425.743,71. 

Com base na análise dos documentos contábeis e financeiros encaminhados pela 
CETURB e relatórios extraídos do SIGEFES, referente ao exercício de 2021, fica 
demonstrado a dependência econômica e financeira, conforme artigo 2, inciso III c/c 
50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, gerando a necessidade da inclusão das 
informações contábeis da companhia na consolidação das demonstrações contábeis 
elaboradas pela Secretaria da Fazenda, assim como, nos demonstrativos do RREO 
e RGF. 

Evidenciada a situação que requer adoção de providências imediatas para reparar, 
mitigar, bem como, evitar maiores prejuízos à instituição auditada, assim como, à 
prestação de contas do Governador, foi emitida Nota de Auditoria nº 001 – OSA 
024/2021, sendo recomendado: 

 Inclusão da CETURB na Consolidação das Demonstrações Contábeis; 

 Avaliação da inclusão das informações da CETURB nos demonstrativos do 
RREO e RGF já publicados; 

 Considerar a CETURB como empresa estatal dependente para o exercício 
de 2021, avaliando periodicamente a continuidade ou não de sua 
manutenção como dependente. 

A SEFAZ sugeriu a edição de decreto regulamentando os procedimentos para a 
transição de empresa estatal independente para dependente. Contudo, considerando a 
recorrência de aportes do Governo na CETURB, se faz necessário adoção de 
providências urgentes. 

autonomia financeira e patrimonial 
das entidades detentoras desses 
créditos, conforme estabelece a 
legislação instituidora do órgão da 
Administração Indireta, bem como as 
normas brasileiras de contabilidade. 
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2. Divergência entre o montante da Dívida Ativa (tributária e Não tributária) 
extraída do Sistema de Informações Tributárias – SIT e o constante do sistema 
contábil do Estado (UG – Encargos Gerais – 800102) e/ou 
Autarquias/Fundações: Observou-se divergência entre o montante das certidões 
de dívida Ativa – CDA (s) extraídas do SIT, na condição de exigíveis, e o controle 
contábil do Estado (consolidado): 

Dívida ativa tributária/não tributária: 

 Contas de curto prazo:         112510500 – 112610100      R$        47.564.117,00 
 Contas de longo prazo: 121110401/402 – 121110501      R$ 28.213.727.028,99 
 Total registrado na contabilidade:                        R$ 28.261.291.145,99 
 Valor total das CDA (s) exigíveis extraídas do SIT:           R$ 28.259.420.632,32 
 Diferença a menor de:                    R$          1.870.513,67 
 
Constata-se que o sistema de informações tributárias da SEFAZ - SIT não apresenta 
adequadamente ao longo dos anos à contabilidade, informações detalhadas 
referentes a movimentação, incluindo o parcelamento, estoque e a situação da 
dívida ativa ao final dos exercícios (exigíveis, exigibilidade suspensa, garantido por 
penhora, fiança), considerando a titularidade dos créditos inscritos na UG – 
Encargos Gerais, responsável pelo controle dos créditos originados pelos órgãos da 
administração direta dos Poderes do Estado, em separado dos créditos atribuídos às 
demais entidades da administração indireta, que possuem autonomia administrativa 
e patrimonial. 

A dificuldade em obter informações detalhadas e padronizadas extraídas do SIT e 
destinadas à contabilidade e órgãos de controle é real. Como exemplo, no presente 
trabalho, as informações encaminhadas pelo setor responsável do SIT à equipe de 
auditoria relativas ao estoque da dívida em, 31 de dezembro de 2021, não 
evidenciaram, analiticamente, o órgão/entidade titular do crédito de cada CDA objeto 
de inscrição e/ou movimentação relativo a dívida ativa, diferente de anos anteriores. 

Nesse sentido, a CI/GEARC/SEFAZ N° 010/2022 apresentou as informações 
consolidadas para fins de exame pela equipe, impossibilitando a aferição dos 
valores registrados na contabilidade das entidades e as CDA (s) exigíveis das quais 
são titulares. 

Além das divergências entre os valores apresentados pela gerência responsável 
pelo SIT e o sistema contábil do Estado, observaram-se na contabilidade da UG – 
Encargos Gerais – 800102 valores expressivos registrados em, 31/12/2021, em 
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contas contábeis de controle denominadas diferenças não identificadas no estoque 
da dívida ativa (Tributária – c\c 799911600 (R$ 1.132.579.747,65, não tributária – c\c 
799911400 (R$ 3.544.029,72) e no estoque de crédito tributário a receber – c\c 
799911500 (R$ 212.514.700,34). 

Essas diferenças supostamente decorrem de inconsistências entre as informações 
prestadas periodicamente pela gerência responsável pelo SIT à contabilidade, no 
entanto os registros contábeis não fazem referência ao número do processo e/ou 
documento que possibilite identificar as razões dessa divergência, memória de 
cálculo, e a autorização para a realização desses registros. 

3. Divergência entre o saldo das contas contábeis referentes a créditos 
tributários parcelados e as informações extraídas do SIT: Constatou-se 
divergência entre os saldos das contas contábeis 112117000 (R$ 42.615.547,85) e  
121110170 (R$ 808.405.575,85) - Créditos tributários parcelados de curto e longo 
prazo e a posição das dívidas ativas objeto de parcelamento, a que se refere a 
CI/GEARC/SEFAZ/N ° 010/2022.  

As informações constantes da CI em questão, extraídas do Sistema de informações 
tributárias – SIT, indicam o valor de R$ 624.169.938,50, enquanto que a 
contabilidade aponta um valor excedente de R$ 226.851.185,20. 

64 

Dívida ativa e demais créditos tributários – cancelamento: Os exames efetuados em 
procedimentos de baixas/cancelamento de CDA (s) ao longo do exercício de 2021, por 
força de decisão judicial ou de ofício pela administração, revelam a presença de decisão 
judicial e/ou de justificativa fundamentada pela SEFAZ, após os trâmites e manifestação 
dos agentes públicos dos setores competentes, e autorização do Secretário de Estado 
da Fazenda. 

NA N/A 

65 

Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada: Integram a dívida 
consolidada para apuração dos limites, os precatórios não pagos durante a execução do 
orçamento em que houverem sido incluídos, segundo disposto no art. 30, § 7º da LRF. 

Por meio do encaminhamento E-Docs 2022-5089Z8, a SEFAZ informou que não restou 
precatórios não pagos no exercício de 2021. 

N/A N/A 

66 

Dívida pública – evidenciação no RGF após a aplicação da redução de 1/15 do 
excedente:  A regra de transição criada pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001 
para o ente da federação, que no final do exercício de 2001 excedeu ao limite previsto 
no art. 3º, encontra-se encerrada. 

N/A N/A 

67 Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – N/A N/A 
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redução do valor excedente: A Dívida Consolidada Líquida do Estado se manteve 
abaixo do limite previsto no artigo 3º, da Resolução nº 40 do Senado Federal, de 
20/12/2001, conforme avaliado no item 19 do presente relatório. 

68 

Operação de crédito com instituição financeira controlada: O artigo 36 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal veda a realização de operação de crédito entre um ente da 
Federação e uma instituição financeira estatal por ele controlada, na qualidade de 
beneficiário do empréstimo. 

Na relação apresentada pela SEFAZ através do documento E-Docs 2022-KGQ1BD, não 
consta contratação de operação de crédito com instituição financeira controlada pelo 
Estado no exercício de 2021. 

Como forma de confirmar as informações repassadas, foi solicitado às instituições 
financeiras controladas pelo Estado do Espírito Santo, através dos Diretores-Presidentes 
das, Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo S/A – BANDES, informações sobre a contratação de operação de crédito 
com o Estado do Espírito Santo na qualidade de beneficiário do empréstimo no exercício 
de 2021. Enquanto o BANDES respondeu que não houve operações de crédito com o 
Estado, o BANESTES não respondeu até o encerramento da auditoria. 

N/A N/A 

69 

Operação de crédito – Concessão de Garantia ao Estado por instituição financeira 
controlada: Nos termos do art. 17 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal é 
vedada a contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado 
por instituição financeira por ele controlada. A LRF traz no art. 29, inciso IV a definição de 
concessão de garantia da seguinte forma: “compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada”.  

A SEFAZ apresentou através do documento E-Docs 2022-KGQ1BD relação de garantias 
prestadas ao Estado, na qual constata-se não haver instituição por ele controlada. 
Solicitou-se ainda aos Diretores-Presidentes das instituições financeiras controladas pelo 
Estado do Espírito Santo, Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, informações acerca de concessão 
de garantia ao Estado por estas instituições. Enquanto o BANDES respondeu 
negativamente quando a prestação de garantia ao Estado, o BANESTES não se 
manifestou até a conclusão dos trabalhos de auditoria. 

N/A N/A 

70 

Operação de crédito – Descumprimento das regras de vedações: Considerando o 
vencimento do prazo para cumprimento da regra de transição para redução da Dívida 
Consolidada Líquida, bem como, que o Estado não apresentou Dívida Consolidada 
Líquida superior ao limite estabelecido no inciso I, do artigo 3º, Resolução nº 40 do 

N/A N/A 
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Senado Federal de 20/12/2001, no exercício de 2001 e nos exercícios subsequentes, o 
presente ponto de controle perdeu o objeto. 

71 

Operação de crédito – vedações: Relativamente às vedações tratadas o art. 5º da 
Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, a partir das informações prestadas pela 
SEFAZ constatou-se: 

• Inciso I: recebimento de dividendos das empresas controladas/coligadas: BANESTES 
S.A no importe de R$ 99.817.579,76 e CIA GAS ES no importe de R$9.893.388,39; 

• Inciso II: Apesar de não serem localizados registros do SIGEFES referente às 
operações mencionadas, essa análise deverá ser realizada em cada Unidade Gestora 
pela respectiva Unidade Executora de Controle Interno – UECI; 

• Inciso III: Análise deverá ser realizada pela UECI de cada Unidade Gestora, quando 
da emissão do Relatório e Parecer da Unidade Executora de Controle Interno – 
RELUCI;  

• Incisos IV: O Estado realiza periodicamente revisão do Programa de Reestruturação e 
de Ajuste Fiscal e em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional emite Termo de 
Entendimento Técnico; 

• Incisos V: A SEFAZ encaminhou relação de alterações na legislação tributária através 
do documento E-Docs 2022-02JLF6, constatando-se que as isenções foram 
autorizadas em lei estadual específica; 

• Inciso VI: Através do documento E-Docs 2022-ZGHF96, o setor NUPETRO da SEFAZ 
informou desconhecer qualquer cessão de direitos, prestação de garantias ou 
captação de recursos vinculados a royalties, participações especiais e compensações 
financeiras no resultado de exploração de petróleo e gás natural; 

• Inciso VII: Não há no âmbito do Estado cessão fluxo de recebimentos relativos aos 
direitos creditórios da dívida ativa. 

N/A N/A 

72 

Operação de crédito – despesas de capital: Segundo dispõe o inciso III do art. 167 da 
Constituição Federal de 1988, é vedada a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas aquelas autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta. Denominada Regra de Ouro, a proibição visa 
evitar o endividamento do ente público para a realização de despesas corrente, como 
pagamento de funcionários, despesas administrativas e juros. 

Constata-se o cumprimento da regra de ouro, com as Receitas de Operações de Crédito 
em montante inferior a execução de Despesas de Capital, a partir da análise do Anexo IX 

N/A N/A 
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- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital do RREO 
do 6º bimestre de 2021. 

73 

Operação de crédito – limite global: Consoante o disposto no inciso I do art. 7° da 
Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, o limite anual para contratação de operações 
de crédito corresponde ao percentual de 16% da receita corrente líquida. 

No exercício de 2021, o percentual apurado no Anexo IV - Demonstrativo das Operações 
de Crédito do RGF, referente 3º quadrimestre de 2021, foi de 1,25%. 

N/A N/A 

74 

Operação de crédito – limite para amortizações, juros e demais encargos: O inciso 
II, do art. 7° da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, fixa para as operações de 
crédito, o limite de 11,5% da receita corrente líquida para o comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a 
valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar. 

A projeção apurada pela SEFAZ até o exercício de 2048, relativo ao comprometimento 
anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive 
relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, 
manteve-se abaixo do limite estabelecido. 

N/A N/A 

75 

Operação de crédito – condições estabelecidas para concessão de garantias pelo 
Estado a operações de crédito interna e externa: Os entes poderão conceder garantia 
em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto no artigo 40 da 
LRF, as normas de contratação de operação de crédito prevista no art. 32 e, no caso da 
União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. 

Assim, exigiu-se contragarantia de igual valor ao BANDES, conforme avaliado no item i, 
observou-se o limite saldo global das garantias concedidas pelo Estado, nos termos 
analisado no item j a seguir. 

N/A N/A 

76 

Operação de crédito – exigências para a concessão de garantias e contragarantias: 
A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, em seu art. 18, estabelece que para a 
concessão de garantia pelo Estado à operação de crédito interna e externa exigirá o 
oferecimento de contragarantias, em valor igual ou superior ao da garantia a ser 
concedida e a adimplência do tomador relativamente a suas obrigações para com o 
garantidor e as entidades por ele controladas.  

Conforme documento E-Docs 2022-KGQ1BD encaminhado pela SEFAZ, o BANDES 
concedeu as receitas do fluxo de recebimento de principal, juros e encargos de 
operações de crédito oriundos de mutuários como contragarantia ao Estado em 

N/A N/A 
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operação de crédito entre o BID e BANDES de igual valor. 

77 

Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite: O art. 9º 
da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 determina que o saldo global das garantias 
concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 
22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.  

Na análise do Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do 
RGF, observa-se garantia concedida no valor de R$ 50.443.123,91, correspondendo a 
0,27% da Receita Corrente Líquida, portanto, inferior ao limite de 22% da Receita 
Corrente Líquida previsto no artigo 9º da Resolução 43/2001 do Senado Federal. 

N/A N/A 

78 

Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas: Segundo o art. 20 da 
Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, os contratos relativos a operações de crédito 
externas não podem conter qualquer cláusula de natureza política, atentatória à 
soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras e que 
implique compensação automática de débitos e créditos. Analisando os contratos do BID 
nº 4933/OC-BR e 4741/OC-BR constante no documento E-Docs 2022-KGQ1BD 
encaminhado pela SEFAZ, não se observa cláusulas com conteúdo vedados. 

N/A N/A 

79 

Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para 
contratação: O art. 38 da LRF estabelece exigências para a realização de operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária, dentre elas, a realização somente a 
partir do décimo dia do início do exercício, a completa liquidação, com juros e outros 
encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano, e ainda, a vedação de 
realização, se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta 
substituir. 

Na relação de operações de crédito constante no documento E-Docs 2022-KGQ1BD, 
não se observa contratação de operação de crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício de 2021. 

N/A N/A 

80 

Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações: Nos 
termos do inciso IV do art. 38 da LRF, é vedada a realização operações de crédito por 
antecipação de receita, enquanto existir operação anterior da mesma natureza não 
integralmente resgatada, bem como no último ano de mandato do chefe do Poder 
Executivo. 

Na relação de operações de crédito constante no documento E-Docs 2022-KGQ1BD, 

N/A N/A 
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não se observa contratação de operação de crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício de 2021. 

81 

Base de cálculo de contribuições – RPPS: A definição da incidência de contribuição 
previdenciária sobre subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 
quaisquer outras vantagens, excluídas as parcelas de caráter indenizatório, foi 
estabelecida no art. art. 48 da Lei 282/2004, conforme análise da Legislação Estadual, 
observa-se a existência de uma base de contribuição previdenciária regulamentada no 
RPPS. No entanto, não foram efetuados testes nas folhas de pagamentos, para verificar 
se os cálculos estão sendo efetuados em obediência à base instituída. 

N/A N/A 

82 

Alíquota de contribuição – Fixação: Conforme previsão do artigo 149 § 1º da 
Constituição Federal, os Estados e os Municípios instituirão contribuição cobradas dos 
seus servidores, que não serão inferiores a cobrada para o custeio dos servidores 
efetivos da União. 

No Estado do Espírito Santo, o artigo 40 a Lei Complementar nº 282/2004 prevê o 
percentual de 14% (quatorze por cento), a ser deduzido da folha de pagamento do 
segurado ativo, incidente sobre a totalidade da base de contribuição, ou seja, no mesmo 
patamar previsto para cobrança dos servidores efetivos da União, obedecendo assim, a 
previsão Constitucional  

Com relação a legislação Estadual, a Lei Complementar nº 282/2004, prevê no artigo 40, 
o mesmo patamar previsto para cobrança dos servidores efetivos da União, obedecendo 
a previsão Constitucional. Neste sentido, a contribuição descontada dos servidores 
efetivos do Estado do Espírito Santo está condizente com alteração promovida pela 
Emenda Constitucional de nº 103/2019.  

Com relação aos militares, a Lei Federal nº 13.954/2020, estabeleceu alíquotas de 9,5% 
a partir do exercício de 2020 e 10,5% a partir 2021, estando ambas as condizentes com 
as últimas alterações na Constituição Federal. 

N/A N/A 

83 

Controle informatizado e individualizado das contribuições dos servidores do ente:  
Conforme determina o inciso VII do art. 1º da Lei Federal Nº 9.717/1988, os regimes 
próprios de previdências deverão manter registro contábil individualizados das 
contribuições dos servidores e dos entes estatais. 

O auditado informou, bem como demonstrou que o Instituto mantém individualizadas as 
contribuições dos segurados do RPPS, contendo as informações mínimas exigidas pelo 

N/A N/A 
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Ministério da Previdência Social. Tal informação foi confirmada por meio de amostragem. 

84 

Disponibilização do registro individualizado ao segurado: Nos termos dos incisos VI 
e VII do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/1988, os entes públicos gestores do Instituto de 
Previdência dos servidores devem dar pleno acesso das informações constantes do 
registro individualizado aos seus segurados. 

Foi questionada a Coordenadora de Unidade de Controle, sobre a disponibilização do 
link de acesso, com as principiais informações ao segurado, recomendado ao IPAJM no 
Relatório de Auditoria nº 006/2021. 

Em resposta, foi encaminhado o plano de ação, informando que o módulo de 
arrecadação se encontra em implantação, aguardando a finalização dos acertos nos 
relatórios de alimentação das informações. Portanto, devidos aos ajustes no sistema, 
ainda não estão sendo disponibilizados aos servidores, as   informações   constantes dos 
seus registros individualizados. 

N/A N/A 

86 

Censo Atuarial: Foi publicada a Portaria nº 04-R, de 09 de março de 2021, 
estabelecendo a obrigatoriedade dos Poderes e órgãos autônomos que compõem a 
administração pública estadual, promoverem o envio de informações atualizadas dos 
respectivos servidores e membros, vinculados ao ES-PREVIDÊNCIA e ao SISTEMA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES e de seus respectivos dependentes, conforme 
exigências da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.  

Vale ressaltar que, no que tange aos segurados Ativos do Poder Executivo Estadual, a 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), instituiu o Censo 
Bianual, por meio da Portaria nº 22-R/2017, voltado aos servidores ativos efetivos, civis e 
militares e os beneficiários de pensão especial, pensão judicial e complementação de 
aposentadoria custeada pelo Erário. Diante do exposto, ficou demonstrando a 
implantação das diretrizes para a realização do censo atuarial de todos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas. 

N/A N/A 

88 

Hipóteses Atuariais – Eleição conjunta: Conforme art. 5º da Portaria MPS nº 
403/2008, o ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela 
elaboração da avaliação atuarial, devem eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, 
demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de 
segurados, bem como de seus dependentes para o dimensionamento dos compromissos 
futuros do PPPS, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos na 
Portaria. 

Diante das informações repassadas pela Unidade de Controle, conclui-se, que há 

N/A N/A 
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participação conjunta do Estado do Espirito Santo nas definições técnicas dos 
parâmetros adequados às características da massa de segurados. 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 

 

48 

 

 

APÊNDICE C – Resumo das Ações de Controle realizadas 

Ação de Controle Unidade 
Avaliada 

Nº do 
Documento Nº Processo Responsáveis pela elaboração 

Auditoria Financeira para avaliar a aderência das Demonstrações Contábeis às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público SEFAZ 

Rel. Auditoria 
nº 024/2021 2021-SFFC3 

Ademar Andreatta 
Denisio Pereira de Assis 
Giovani Loss Pugnal - Coordenação 

Auditoria para avaliação dos Limites constitucionais e legais - Saúde SESA Rel. Auditoria 
nº 001/2022 2022-V64JS Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut 

Giovani Loss Pugnal - Coordenação 

Auditoria nos Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA) e na Gestão 
fiscal, financeira e orçamentária. SEP 

Rel. Auditoria 
nº 003/2022 2022-56HH5 

Flavio Augusto Cora Rocha  
Vaner Corrêa Simões Junior  
Giovani Loss Pugnal - Coordenação 

Auditoria para avaliação da Gestão Previdenciária PAJM Rel. Auditoria 
nº 005/2022 2022-BSW03 Denisio Pereira de Assis 

Giovani Loss Pugnal - Coordenação 

Auditoria para avaliação da Gestão fiscal, financeira e orçamentária; Gestão 
Patrimonial; e Limites constitucionais e legais. SEFAZ Rel. Auditoria 

nº 006/2022 2022-13Z90 
Ademar Andreatta 
Marco Antônio Pereira Amaral 
Giovani Loss Pugnal - Coordenação 

Auditoria para avaliação dos Limites constitucionais e legais - Educação SEDU Rel. Auditoria 
nº 007/2022 2022-XSMJB Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut 

Giovani Loss Pugnal - Coordenação 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. DIO/ES RMSI CGOV  

nº 003/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
estabelecidas para o exercício de 2021 pelo Decreto nº. 4810-R de 25/01/2021 
– 1º bimestre 

SEFAZ RMSI CGOV  
nº 004/2021 

2021-9NGF1 Ademar Andreatta 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. RTV-ES RMSI CGOV  

nº 005/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. SCM RMSI CGOV  

nº 006/2021 2021-CZS77 Ademar Andreatta 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. VG-ES 

RMSI CGOV  
nº 007/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. CASA CIVIL RMSI CGOV  

nº 008/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 
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Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – fevereiro de 2021. SEG 

RMSI CGOV  
nº 009/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. SEGER RMSI CGOV  

nº 010/2021 2021-CZS77 Ademar Andreatta 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. IPAJM RMSI CGOV  

nº 011/2021 2021-CZS77 Ademar Andreatta 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. 

SECOM RMSI CGOV  
nº 012/2021 

2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. VG-ES RMSI CGOV  

nº 013/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
estabelecidas para o exercício de 2021 pelo Decreto nº. 4810-R de 25/01/2021 
– 2º bimestre 

SEFAZ RMSI CGOV  
nº 014/2021 2021-9NGF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – abril de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 015/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – maio  de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 016/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – junho  de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 017/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. SETUR RMSI CGOV  

nº 018/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. SESPORT RMSI CGOV  

nº 019/2021 2021-CZS77 Denisio Pereira de Assis 

Monitoramento do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação SEFAZ RMSI CGOV  
nº 020/2021 2021-9NGF1 Giovani Loss Pugnal 
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estabelecidas para o exercício de 2021 pelo Decreto nº. 4810-R de 25/01/2021 
– 3º bimestre 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – julho de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 021/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
estabelecidas para o exercício de 2021 pelo Decreto nº. 4810-R de 25/01/2021 
– 4º bimestre 

SEFAZ RMSI CGOV  
nº 022/2021 2021-9NGF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – agosto de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 023/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. 

IJSN RMSI CGOV  
nº 024/2021 

2021-CZS77 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento para avaliação da aplicação das normas e controles contábeis a 
partir da análise de saldos, movimentos e registros no SIGEFES. ARSP RMSI CGOV  

nº 025/2021 2021-CZS77 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – setembro de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 026/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – outubro de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 027/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
estabelecidas para o exercício de 2021 pelo Decreto nº. 4810-R de 25/01/2021 
– 5º bimestre 

SEFAZ RMSI CGOV  
nº 028/2021 2021-9NGF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – novembro de 2021. SEG RMSI CGOV  

nº 029/2021 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Monitoramento do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
estabelecidas para o exercício de 2021 pelo Decreto nº. 4810-R de 25/01/2021 
– 6º bimestre 

SEFAZ RMSI CGOV  
nº 001/2022 2021-9NGF1 Ademar Andreatta 
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Acompanhamento da arrecadação e da despesa com ações em serviços de 
saúde, tendo em vista a Pandemia da COVID-19 – dezembro de 2021. SEG 

RMSI CGOV  
nº 002/2022 2021-K8WF1 Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 1º bimestre de 
2021 

SEFAZ RACF CGOV  
nº 005/2021 2021-RXVCD Ademar Andreatta 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 1º quadrimestre de 2021 SEFAZ RACF CGOV  

nº 006/2021 2021-71MQP Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 2º bimestre de 
2021 

SEFAZ RACF CGOV  
nº 007/2021 2021-RXVCD Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 3º bimestre de 
2021 

SEFAZ RACF CGOV  
nº 008/2021 2021-RXVCD Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 2º quadrimestre de 2021 SEFAZ 

RACF CGOV  
nº 009/2021 2021-71MQP Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 4º bimestre de 
2021 

SEFAZ RACF CGOV  
nº 010/2021 2021-RXVCD Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 5º bimestre de 
2021 

SEFAZ RACF CGOV  
nº 011/2021 2021-RXVCD Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 3º quadrimestre de 2021 SEFAZ RACF CGOV  

nº 001/2022 2021-71MQP Giovani Loss Pugnal 

Acompanhamento e verificação da consistência das informações apresentadas 
no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 6º bimestre de 
2021 

SEFAZ RACF CGOV  
nº 002/2022 2021-RXVCD Giovani Loss Pugnal 
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Análise das informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis 
Consolidadas do Exercício de 2021, SEFAZ 

RACF CGOV  
nº 004/2022  2022-ZB0FJ Giovani Loss Pugnal 
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