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RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER 
EXECUTIVO QUE ACOMPANHA AS CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL 
EXERCÍCIO DE 2015 
 
O MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, SC, vem por meio do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, efetuar a prestação de contas relativo ao Exercício Financeiro de 2015, com 
relação à escrituração contábil efetuada nos Sistemas Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial. 
 
Considerando, o principio de um Sistema de Controle Interno integrado, alicerçado nos 
princípios da Administração Pública: Legalidade, legitimidade, economicidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiente, eficaz, efetividade e equidade; 
 
Em cumprimento ao art. 84 do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, TCE/SC, e, com base no Relatório de Controle Interno e nos resultados 
apurados em Balanço, emite o presente parecer sobre as contas anuais do Prefeito 
relativamente ao exercício de 2015. 
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NOVA POLÍTICA CONTÁBIL 
 
 

O Município de ÁGUAS FRIAS não mediu esforços para implantar a nova política 
contábil trazida pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.   
 
Um dos objetivos das NBCASP é estabelecer o tratamento contábil para ativos 
imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir 
a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem 
como suas mutações. Assim como a atualização do imobilizado, a Norma trouxe a 
questão das provisões, do reconhecimento da receita por competência, da despesa 
paga antecipadamente, do controle de estoque entre outros.   
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 
de março de 1964, e sempre que possível, as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, TCE/SC. Os lançamentos contábeis foram realizados conforme determinação 
do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE/SC e Conselho Federal de Contabilidade, 
CFC. 

 
 
 

 
 

1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 
 
1.1 PLANEJAMENTO 

A análise desse balanço possibilita a verificação quanto aos resultados e indicadores gerados 
pela Administração Pública, permitindo assim avaliação da gestão orçamentária, ou seja, o 
impacto da arrecadação e a execução da despesa pública. 
 
Sabe-se, porém, que as despesas e receitas apresentadas pelo sistema orçamentário, são 
compostas por receitas e despesas efetivas e não efetivas, sendo necessária análise dos 
demonstrativos patrimoniais, para avaliar o real impacto ao patrimônio público. 
 
A despesa, orçada na classificação até a modalidade de aplicação, foi executada por 
empenhamento, pelas modalidades de empenhos, ordinário, global e por estimativa, e 
atendendo aos seguintes estágios: empenho, liquidação e pagamento. 
 
A receita foi realizada atendendo o regime de caixa, sendo que quando um crédito vencido e 
não arrecadado, é efetivado o estágio do lançamento, sendo esse registrado em dívida ativa, 

como um direito do Município. 
 
A seguir, apresentam-se dados do 
planejamento e as análises do 
comportamento orçamentário, das 
Despesas (fixação e execução), 
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detalhados por tipo de crédito, categoria econômica e grupo de despesa e das Receitas 
(previsão atualizada e realização), detalhadas por categoria e subcategoria econômica, 
referente ao exercício de 2015. 
  
 
1.1.1 PLANO PLURIANUAL – PPA 
O Plano Plurianual do Município para os exercícios financeiros de 2014 a 2017 foi aprovado 
pelo poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.067 de 27 de agosto de 2013, e 
alterado pela Lei Municipal nº 1.108 26 de agosto de 2014. 
 
1.1.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMNETÁRIAS –LDO 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2015 foi 
aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal 1.113 de 30 de setembro de 
2014, estabelecendo as diretrizes para elaboração  do orçamento municipal. 
 
1.1.3 LEI ORÇAMENTÁRIA  MUNICIPAL – LOA 
A Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício financeiro de 2015 foi aprovada pelo 
Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.119 de 25 de novembro de 2014. 
 
 
 
 
1.1.4 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
Em cumprimento ao § único do Art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, as Audiências 
Públicas referentes ao Planejamento e avaliação das metas fiscais do Município para o 
exercício de 2015 foram realizadas nas seguintes datas: 

Especificação Local Data 

Avaliação das metas fiscais 3º 
quadrimestre 2014 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 27/02/2015 

Avaliação das metas fiscais 1º 
quadrimestre 2015, e definir e 
aprovar prioridades para LDO 
2016 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 14/05/2015 

Avaliação das metas fiscais 2º 
quadrimestre de 2015, Definir 
e aprovar prioridades da LOA 
para exercício 2016 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 18/09/2015 
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1.2 RESULTADO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
 
1.2.1 APURAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
A execução orçamentária do Município pode se demonstrada, sinteticamente da seguinte 
forma: 

Especificação Previsão - 
Autorizada 

Execução Diferenças 

Receitas 14.863.000,00 11.816.618,23 3.046.381,77 

Despesas 14.863.000,00 12.153.412,93 2.709.587,07 

Déficit da Execução  336.794,70 

 

A DESPESA ORÇAMENTÁRIA empenhada no exercício de 

2015 foi de R$ 12.153.412,93 e a RECEITA arrecadada foi 

de R$ 11.816.618,23, originando um déficit orçamentário 

de R$ 336.794,70 que representa 2,85% da Receita 

Arrecadada, sendo que o déficit orçamentário de 2015 foi 

suprido pelo saldo de superávit financeiro dos exercícios 

anteriores. 

1.2.1.1 RECEITA 
No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos 
financeiros arrecadados para fazer frente ás suas despesas. 
 
 
1.2.1.1.1 RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
As receitas por subcategoria econômica e a participação absolutamente de cada uma delas no 
montante da receita arrecadada, são assim demonstradas: 
 

Especificações 2014 Previsão atual 2015 % 

Receita Tributária 469.261,26 703.200,00 409.854,54 3,55 

Receitas de Contribuições 71.542,55 105.000,00 111.984,89 0,95 

Receita Patrimonial 152.704,57 57.300,00 157.617,21 1,36 

Receita Agropecuária  5.500,00   

Receita de Serviços 25.743,63 49.000,00 50.081,36 0,43 

Transferências Correntes 10.136.293,48 13.028.500,00 10.379.442,11 104,98 

Outras Receitas Correntes 69.747,64 126.500,00 80.108,25 0,68 

Operações de credito   620.000,00   

Alienação de Bens 0,00 118.000,00 212.500,00 1,80 

Amortização de 
Empréstimos 

33.677,14 50.000,00 27.529,17 
0,23 

Transferência de Capital 1.663.509,44 0,00 387.052,37 3,35 

Outras receitas de Capital 0,00  448,33 0,004 

TOTAL 12.622.479,71 14.863.000,00 11.816.618,23 100 
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Conforme demonstrado no quadro acima se destaca que a principal receita e mais significativa 

para o município é proveniente das Transferências Correntes. Observa-se também que no 

somatório geral das receitas arrecadadas o município atingiu 79,50% do valor previsto, 

gerando certa segurança na execução orçamentária, sendo que o valor previsto para 

arrecadação ficou bastante próximo do realizado. 

 

 
1.2.1.2 DESPESAS 
A despesa realizada no exercício de 2015 atingiu o valor de R$ 12.153.412,93, equivalente a 

73,50% das despesas fixadas atualizadas. Em relação a receita arrecadada no exercício o 

município gastou 102,85% do valor arrecadado, isso significa que para cada R$ 1,00 

arrecadado o município gastou R$ 1,03. 

 

 1.2.1.2.1 DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

No quadro abaixo demonstramos as despesas 

orçadas (incluindo as alterações orçamentárias) e as 

executadas no exercício. 

 

 

 

DESPESA POR FUNÇÃO DE 
GOVERNO 

2014 Dot. Atul 15 Execut. 2015 % 
EXEC
UTAD

O 

01 – Legislativa 353.978,23 595.000,00 393.901,64 3,24 

04 – Administração 1.546.355,50 1.780.000,000 1.589.127,61 13,08 

06 – Segurança Pública 10.977,65 33.800,00 12.910,08 0,11 

08 – Assistência Social 589.334,48 1.083.700,00 635.305,42 5,23 

10 – Saúde 2.344.561,26 3.261.837,48 2.644.363,24 21,76 

12 – Educação 2.215.131,29 2.767.903,31 2.135.345,38 17,57 

13 – Cultura 25.098,74 71.000,00 34.052,18 0,28 

15 – Urbanismo 1.068.179,32 2.482.384,89 1.130.863,38 9,30 

16 – Habitação 16.000,00 190.000,00 20.000,00 0,16 

20 – Agricultura 1.662.244,32 1.471.022,36 1.308.755,01 10,77 

22 – Industria 373.528,12 372.000,00 296.620,45 2,44 

26 – Transportes 2.126.451,61 1.801.000,00 1.490.147,80 12,26 

27 – Desporto e Lazer 243.760,00 292.000,00 205.023,59 1,69 

28 – Encargos Especiais 250.833,79 295.000,00 256.997,15 2,11 

99 – Reserva de Contingência 0,00 40.000,00 0,00  

TOTAL DA DESPESA 12.826.434,3
1 

16.536.648,04 12.153.412,93 100 
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Nota-se insuficiência de arrecadação no valor de R$ 3.046.381,77, 
quando comparada a receita prevista com a executada, que reflete 
o esforço na arrecadação do Município pela gestão atual. Da 
mesma forma, observa-se economia orçamentária de R$ 
4.383.235,11, no sentido de garantir o equilíbrio das contas 
públicas do tesouro municipal, quando comparamos a despesa 
fixada com o gasto realizado. Ainda, a despesa orçamentária 
empenhada foi de R$ 12.153.412,93, e a receita arrecadada R$ 
11.816.618,23, gerando assim déficit orçamentário no valor de R$ 

336.794,70, déficit esse justificado pela despesa empenhada com base em créditos adicionais 
abertos e tendo como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior. 
 
As contas de interferências financeiras, não passam pelo sistema orçamentário, no momento 
da contabilização, porém, são demonstradas, de caráter informativo, no Balanço Orçamentário 
do Ente, representando o repasse financeiro necessário, para que a Entidade recebedora possa 
executar o seu orçamento de despesas. 
 
 
 
 

2  CUMPRIMENTO DE LIMITES 
 
A legislação estabelece limites para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os 
limites máximos para despesas com pessoal e remuneração de agentes políticos. 
 

1) Balanço Anual 
Consolidado 

Conferidos 

2) Resultado Orçamentário Déficit R$ 336.794,70 
3) LIMITES PARÂMETRO MÍNIMO REALIZADO 
3.1) Saúde 15,00% 16,52% 
3.2) Ensino 25,00% 28,63% 
3.3) FUNDEB  60,00% 99,12% 

95,00% 99,12% 
3.4) Despesas com pessoal PARÂMETRO MÁXIMO REALIZADO 
a) Município 60,00% 50,93% 

b) Poder Executivo 54,00% 47,92% 

c) Poder Legislativo 6,00% 3,01% 

3.5 L.C. Nº 131/2009 e dec 
7.185/2010 

CUMPRIU 
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3 E-SFINGE 
 

 
Os esfinges de todos os bimestres de 2015 foram encaminhados. 
 
 

4 ENVIO RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO 
 

 
Os relatórios bimestrais do Controle interno foram enviados no prazo ao Tribunal de 
Contas, eles evidenciavam o resultado orçamentário, financeiro, contratações, câmara 
entre outros itens relacionados no relatório. 
 
 

5  ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 
 

 
O Poder Legislativo Municipal no desempenho das suas funções de legislar, fiscalizar e 
julgar consumiu R$ 393.901,64 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e um reais 
e sessenta e quatro centavos) do orçamento da despesa, em porcentagem 3,24% do 
orçamento geral. Realizou 48 sessões ordinárias e não realizou sessões extraordinária, 
discutiu e votou 32 Projetos de Leis do Executivo e 01 Projetos de Lei do Legislativo, 
votou 36 indicações, 01 Resolução, e 07 requerimentos.  
 
 
 
 
 
 

6 DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 
7.185/2010  

 
A transparência da gestão fiscal, entendida como a produção e divulgação sistemática de 
informações, é um dos pilares em que se assenta a Lei Complementar n° 101/2000.  
 
Para assegurar essa transparência a Lei Complementar n° 131/2009 acrescentou dispositivos a 
referida Lei a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, referentes à receita e à despesa, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como definiu prazos para a 
implantação. 
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Apresenta-se a seguir, demonstração do cumprimento dos itens relacionados a Lei 
Complementar 131/2009 e do Decreto Federal 7.185/2010: 
 
 

Quanto a forma 
Disponibilização de informações de todas as unidades municipais (art. 2°, § 1°, do Decreto 
Federal n° 7.185/2010) 
 

 

 
Disponibilização até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil municipal (art. 
2°, § 2°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010) 
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Disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público na Internet, sem 
exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso (art. 2°, § 2°, III, 
do Decreto Federal n° 7.185/2010) 

 
Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados (art. 4°, II, do Decreto 
Federal n° 7.185/2010) 

 
 

QUANTO AO CONTEÚDO DA DESPESA 

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento 
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b) o número do empenho 

 
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, 
natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto 
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d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de 
operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento 
de pessoal e de benefícios previdenciários 

 
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando 
for o caso, com o número do correspondente processo 
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f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC 
Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
CEP: 89.843-000 
Telefone: (49) 3332-0019 

 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS 

 

RECEITA 
a) previsão 

 
b) lançamento   A PARTIR DE 2015, CONFORME EXEIGÊNCIA DO TCE/SC 
c) arrecadação   

 
 
 
7 DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE 
SANTA CATARINA 
 
Os Conselhos Municipais são considerados órgãos públicos que contribuem de forma 
significativa na execução de políticas públicas setoriais.  
 
Podem ser de natureza obrigatória ou discricionária, ou seja, os de criação obrigatória são 
exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, 
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assessoramento, supervisora e executiva; enquanto que os discricionários são decorrentes de 
legislação municipal.  

 
O artigo 20, § 2º da Resolução n. TC – 16/94, alterado pelo 
artigo 1º da Resolução n. TC 077/2013, de 29 de abril de 
2013 exige a remessa dos pareceres dos conselhos 
obrigatórios, juntamente com a prestação de contas anual, 
quais sejam:  
 
a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb, previsto no art. 24, da Lei Federal n.º 
11.494, de 20 de junho de 2007. 

b) Conselho Municipal de Saúde, previsto no art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal n.º 8.142, de 
28 de dezembro de 1990;  
c) Conselho Municipal dos Diretitos da Infância e do Adolescente, previsto no art. 88, inciso II 
da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de junho de 1990; 
d) Conselho Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16, inciso IV, da Lei Federal n.º 
8.742, de 07 de dezembro de 1993;  
e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, previsto no art. 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 
16 de junho de 2009;  
f) Conselho Municipal do Idoso, previsto no art. 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 
1994. 
 

 
7.1 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB) O 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb está previsto no artigo 
24 da Lei Federal n.º 44.494, de 20 de junho de 2007.  
Referido órgão tem a função de acompanhar a correta aplicação dos recursos do Fundeb e do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), bem como supervisionar o censo 
escolar anual. O Conselho Municipal do Fundeb é autônomo, não é subordinado ao Poder 
Executivo e seus membros não são remunerados.  
 
No entanto, deverá ser criado por lei específica municipal, e sua composição deve obedecer ao 
que prescreve o art. 24, § 1º, IV e § 2º da Lei n.º 11.494/2007:  

 
Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência 
e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos 
governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 
conselhos instituídos especificamente para esse fim. § 1o Os conselhos serão criados 
por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados 
os seguintes critérios de composição: [....] 
IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo: a) 2 (dois) 
representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da 
Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; b) 1 (um) 
representante dos professores da educação básica pública; c) 1 (um) representante 
dos diretores das escolas básicas públicas; d) 1 (um) representante dos servidores 
técnico administrativos das escolas básicas públicas; e) 2 (dois) representantes dos 
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pais de alunos da educação básica pública; f) 2 (dois) representantes dos estudantes 
da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas. § 2o Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando 
houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 
(um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990, indicados por seus pares.  
 

 
O Parecer do Conselho Municipal do FUNDEB foi encaminhado juntamente com esse 
relatório e indica que as respectivas contas foram aprovadas. 
 
 
7.2 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Conselho Municipal de Saúde (CMS) O Conselho Municipal de Saúde – CMS está previsto no 
art. 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.  
 
Trata-se de um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle da 
execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do poder executivo municipal. 
 
Compõe-se, conforme prescreve a terceira diretriz da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 
2012:  
a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;  
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de Saúde;  
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem 
fins lucrativos.  
 
O Parecer do Conselho Municipal de SAÚDE  foi encaminhado juntamente com esse relatório 
e  indica que as respectivas contas foram aprovadas. 

 
7.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 
A Constituição Federal trata do dever da família, da sociedade e do Estado, em caráter 
prioritário, em assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos, conforme pode ser 
constatado em seu artigo 227:  
 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.  

 
Nessa linha foi promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e trata sobre a proteção integral desses.  
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A referida Lei prevê em seu artigo 88, incisos II e IV, a criação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e a manutenção de fundo especial, respectivamente. Esse 
fundo, no caso dos Municípios, deve ser criado por lei municipal, obedecendo ao disposto no 
artigo 167, IX da Constituição Federal e artigo 74 da Lei nº 4.320/64.  
 
O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das 
ações relacionadas à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.  
 
 
O Parecer do Conselho Municipal DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE foi 
encaminhado juntamente com esse relatório e indica que as respectivas contas foram 
aprovadas. 
 
 
7.4  DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 
 
A receita do referido Fundo deve ser vinculada aos seus objetivos e sua finalidade, sendo que a 
forma de aplicação dos recursos é determinada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  
 
Isto é operacionalizado através da aprovação de seu Plano de Aplicação feita anualmente, em 
consonância com o Plano de Ação elaborado anteriormente também pelo referido Conselho, 
de acordo com o artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005. 
 
No caso do Município de Águas Frias a despesa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente foi de R$ 11.260,65, representa 0,09%  do total da despesa realizada pela 
Prefeitura Municipal. 
 
A remuneração dos Conselheiros Tutelares foi paga com recursos da Departamento de 
Assistência Social. 
 
Esta sendo encaminhado juntamente com esse relatório os seguintes documentos: 
 
1) A nominata e os atos de posse dos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 
 
2) O Plano de Ação referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
FIA, em consonância com o disposto no artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da 
Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005;  
 
3) O Plano de Aplicação dos recursos do FIA, em consonância com o disposto no artigo 260, § 
2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 
2005;  
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7.5 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)  
 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social está previsto no art. 16, inciso IV da Lei Federal n.º 
8.742, de 07 de dezembro de 1993.  
 
Citado órgão tem a competência de acompanhar a execução da política de assistência social, e 
seus membros não são remunerados. No entanto, conforme parágrafo único do art. 16 da Lei 
n.º 8.742/93 as despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do 
governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições devem ser 
custeadas pelo órgão gestor da Assistência Social.  
 
 
O Parecer do Conselho Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL foi encaminhado juntamente com 
esse relatório e indica que as respectivas contas foram aprovadas. 
 
 
7.6 CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CMAE)  
 
O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está previsto no artigo 18 da Lei Federal n.º 
11.947, de 16 de junho de 2009:  
 

Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no 
âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de 
Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, 
permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da 
seguinte forma: I - 1 (um) representante indicado pelo Poder 
Executivo do respectivo ente federado; II - 2 (dois) representantes 
das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, 
indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem 
escolhidos por meio de assembleia específica; III - 2 (dois) 
representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos 
Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, 
escolhidos por meio de assembleia específica; IV - 2 (dois) 
representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos 
em assembleia específica. § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos 
membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida 
nos incisos deste artigo. § 2o Cada membro titular do CAE terá 1 (um) 
suplente do mesmo segmento representado. § 3o Os membros terão 
mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo 
com a indicação dos seus respectivos segmentos. § 4o A presidência 
e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos 
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo. § 5o O 
exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço 
público relevante, não remunerado. § 6 o Caberá aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a composição do 
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seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho 
Deliberativo do FNDE. 

 
 
O Parecer do Conselho Municipal de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR foi encaminhado juntamente 
com esse relatório e indica que as respectivas contas foram aprovadas. 
 
 
7.7 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (OU DA PESSOA IDOSA OU DOS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA)  
 
 
O Conselho Municipal do Idoso está previsto no artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de 
janeiro de 1994. Suas competências estão previstas no artigo 7º da mesma lei, na redação 
dada pela Lei n.º 10.741/2003:  
 

Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 
Municipais do Idoso, previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 
1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos 
nesta Lei.  

 
 

 
O Parecer do Conselho Municipal DO IDOSO (OU DA PESSOA IDOSA OU DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA) foi encaminhado juntamente com esse relatório e indica que as respectivas 
contas foram aprovadas. 
 
 
 

8 PARECER CONCLUSIVO 
 

Considerando, que foram feitas recomendações nas áreas, contábil, financeira, setor 
de compras e setor administrativo e que o resultado da Auditoria Interna revelou 
apenas irregularidades e falhas de ordem formal sem prejuízos ao erário; 
 
Considerando que o executivo acata as recomendações e providencia as mudanças 
evitando futuras falhas; 
 
Considerando, as medidas determinadas pelo Prefeito Municipal no sentido de que o 
Controle Interno notifique os servidores responsáveis pelas falhas e promova reuniões 
com o objetivo de ajustar normas de controle, tirar dúvidas e elevar o nível de 
consciência da importância do Sistema de Controle Interno no cumprimento dos 
princípios que regem a administração pública; 
 
Considerando, as medidas que serão adotadas para corrigir e prevenir novas 
irregularidades e falhas da mesma natureza; 
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Considerando, que o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO pode ser 
entendida como satisfatória; 
 
Considerando, que as metas físicas e financeiras na execução das ações financiadas 
com recursos ordinários também pode ser entendida como satisfatória; 
 
Considerando, o resultado financeiro superavitário em atendimento ao principio do 
equilíbrio de caixa, inclusive por fontes de recursos; 
 
Considerando, as medidas efetivas adotadas para cobrança dos créditos inscritos em 
divida ativa; 
 
Considerando, o cumprimento dos gastos mínimos com saúde e ensino; 
 
Considerando, a observância aos limites de gastos com pessoal e de endividamento; 
 
Considerando, a observância aos limites e condições imposta pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
Considerando, o cumprimento dos princípios fundamentais da contabilidade na 
execução orçamentária, financeira e patrimonial; e 
 
Considerando, que a abertura de créditos adicionais atendeu ao principio da legalidade 
e as normas constitucionais e legais vigentes, 
 
 
O CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS CONCLUI POR RECONHECER 
COMO ADEQUADA AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2015 EXPRESSAS NO BALANÇO 
GERAL, E SATISFATORIO OS CONTROLES INTERNOS PRATICADOS COM VISTAS A 
PREVINIR ERROS, FALHAS, ILEGALIDADES, FRAUDES E DESPERDICIOS. 
  
 
 
 
ÁGUAS FRIAS, 27 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO DAGA 
Técnico em Controle Interno 


