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ANEXO ÚNICO
PLANO DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2013
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MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25% dos recursos recebidos
no decorrer do exercício, provenientes de Impostos e demais transferências em despesas com a
Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino, no quadrimestre ou semestre.
Aplicação Legal dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Acompanhar a aplicação dos recursos recebidos do Fundeb pelo Município, (mínimo de 60%), no
pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede Pública, no quadrimestre ou semestre.
Acompanhar a aplicação dos saldos dos recursos recebidos do Fundeb não utilizados pelo Município
no decorrer do exercício de 2012 (máximo de até 5%/Ano), a ser utilizado até o final do 1º trimestre
do exercício de 2013 no pagamento de despesas com ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública.
Parecer emitido pelo Conselho de Controle Social do Fundeb sobre as contas do exercício de 2012
Tomar ciência sobre o Parecer emitido pelo Conselho de Controle Social do Fundeb sobre as Contas
do Fundo inerentes ao exercício de 2012.
Aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Acompanhar a evolução da aplicação no decorrer de 2013 dos recursos oriundos de transferências
efetuadas pelo FNDE e demais Órgãos de Governo e seus saldos, efetuada em despesas realizadas
com Educação.
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (recursos recebidos do FNDE)
Verificar o envio ao FNDE por parte da Divisão de prestação de Contas do Município, da documentação comprovante de prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município no decorrer do
exercício de 2012. Prazo: até o dia 28/02/2013
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (recursos recebidos do FNDE)
Verificar o envio da prestação de Contas dos recursos recebidos pelo Município no decorrer do exercício de 2012, para análise e emissão de parecer conclusivo por parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS. Prazo: até o dia 28/02/2013
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Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (recursos recebidos do FNDE)
Verificar o envio ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), por parte do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar (CAE) do processo de Prestação de Contas dos recursos recebidos no decorrer do exercício anterior para a Merenda Escolar (PNAE). Prazo: até o dia 31/03/2013
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE
Verificar e avaliar o envio via internet, ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dos dados do
Município pertinentes Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE referente ao exercício de 2012. Prazo: 30/04/2013
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADOS NA SAÚDE
Acompanhar a aplicação dos recursos recebidos pelo Município no decorrer do exercicio em curso, provenientes de
Impostos e demais transferências em despesas com ações e serviços públicos efetivamente realizadas com Saúde
(Mínimo de 15%), no quadrimestre ou semestre.
Audiência Pública Trimestral da Saúde
Tomar ciência do Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas inerentes ao exercício de 2012, e
do exercício em curso.
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS
Verificar o envio via internet ao Ministério da Saúde/Datasus dos dados do Município pertinentes ao SIOPS com as
informações do exercício de 2012.
Verificar o envio via internet ao Ministério da Saúde/Datasus dos dados do Município pertinentes ao SIOPS com as
informações dos bimestres do exercicio em curso.
Acompanhamento dos Creditos Suplementares.
Acompanhar as suplementações orçamentárias realizadas no decorrer do Exercício e avaliar de acordo com os limites
estabelecidos na Lei de Orçamento.
ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Avaliar o índice obtido para as Despesas com Pessoal do Município apurado ao final do exercício de 2012, em observância ao limite estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Acompanhar a evolução do índice apresentado para as Despesas com Pessoal do Município apurado ao final do semestre ou quadrimestre do exercício em curso, em observância ao limite estabelecido na Lei Complementar nº
101/2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
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RESTOS A PAGAR
Avaliar o resultado apurado inerente aos saldos de restos a pagar ao final do exercício de 2012, em observância aos
limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Dívida Ativa
Avaliar a arrecadação da Dívida Ativa Inscrita no exercício anterior, verificando o cumprimento das medidas de recuperação, evidenciando 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.
Renúncia de Receitas
Acompanhar junto ao Departamento competente, como estão sendo cumpridas as determinações previstas na Lei
Complementar nº 101/00 para os casos de Renúncia de receitas concedidas pelo Município.
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Avaliar o resultado apurado inerente aos saldos da Dívida Consolidada Líquida ao final do exercício de 2012, em observância aos limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
RESULTADO NOMINAL
Avaliar o Resultado Nominal apurado ao final do exercício de 2012, em observância aos limites estabelecidos pela Lei
Complementar 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
RESULTADO PRIMÁRIO
Avaliar o Resultado Primário apurado ao final do exercício de 2012, em observância aos limites estabelecidos pela Lei
Complementar 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Avaliar o resultado apurado com as Operações de Crédito realizadas pela Administração tomando por base os valores
apresentados em 31/12/2012, verificando os limites estabelecidos pela Legislação pertinente, e o disposto na Lei Complementar 101/2000.
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Avaliar o resultado apurado com as Disponibilidades de Caixa, tomando-se por base os saldos em 31/12/2012, verificando os limites estabelecidos na Lei Complementar 101/2000 e demais Legislação pertinente.
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
Avaliar o resultado apurado com a Alienação de Ativos e a Aplicação dos recursos pela Administração, tomando-se por
base os valores apresentados em 31/12/2012, avaliando sua conformidade perante a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais Legislação pertinente.
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GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Avaliar o resultado apurado com Garantias e Contra garantias de Valores realizados pela Administração em 2012, considerando sua posição em 31/12/2012, verificando-se os limites estabelecidos na Lei Complementar 101/2000 e demais
Legislação pertinente.
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Avaliar o resultado apurado com as Receitas e Despesas Previdenciárias, tomando-se por base os valores apresentados em 31/12/2012, conforme dispõe a Lei Complementar 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
Acompanhar as publicações dos demonstrativos pertinentes ao RREO relativos ao 6º Bimestre do exercício de 2012.
Acompanhar as publicações dos demonstrativos pertinentes ao RREO relativos aos bimestres do exercício de 2013.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
Acompanhar as publicações dos demonstrativos pertinentes ao Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, relativos
ao 2º Semestre ou 3º quadrimestre do exercício de 2012.
Acompanhar as publicações dos demonstrativos pertinentes ao Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, relativos
aos semestres ou quadrimestres do exercício de 2013.
Implantação do Sistema Informatizado de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira - (Transparência LC nº 131/2009).
Acompanhar os procedimentos de implantação no Sistema Informatizado do Município das medidas necessárias à
disponibilização em meio eletrônico de acesso público, em tempo real e no prazo estabelecido, das informações pormenorizadas s/ a Execução Orçamentária e Financeira, conforme Lei Complementar nº 131/09.
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
INSS
Acompanhar e confirmar o recolhimento mensal do INSS devido pelo Município.
PASEP
Acompanhar e confirmar o recolhimento mensal do PASEP devido pelo Município.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Acompanhar se as transferências de valores pertinentes às obrigações devidas pelo Município para o Regime Próprio
de Previdência Social estão sendo realizadas de acordo com o prazo estabelecido na Lei Municipal.
Realização do Calculo Atuarial com procedimentos de adquação aos resultados.
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INFORMAÇÕES A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO
Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN
Relatório de Gestão Fiscal
Verificar se foi enviado via internet, à Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio do sítio da Caixa Econômica Federal o banco de dados do Município referente ao RGF, contendo as informações referentes aos quadrimestres ou
semestres do exercício em curso.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Verificar se foi enviado via internet, à Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio do sítio da Caixa Econômica Federal o banco de dados do Município referente ao RREO, contendo as informações dos bimestres do exercício em
curso.
Cadastro das Operações de Crédito (COC)
Verificar se foi enviado via internet, à Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio do sítio da Caixa Econômica Federal o banco de dados do Município referente ao COC, contendo as informações do exercício de 2012.
Declaração de Débitos e Crédito s Tributários Federais – DCTF
Verificar se foi enviado mensalmente à Receita Federal pelo Departamento competente, as informações de débitos e
créditos Tributários Federais.
Prestação de contas Anual do Exercício Financeiro de 2012
Acompanhar as providências para elaboração e o envio (c/protocolo) ao Tribunal de Contas do Estado, do processo
contendo a prestação de contas anual da Prefeitura, pertinente ao exercício financeiro de 2012, conforme Instrução
Normativa emanada daquele Tribunal.
Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
Acompanhar o envio à Receita Federal pelo Departamento competente, das informações da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte pertinentes ao ano calendário/2012.
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS
Verificar se foi enviada à Caixa Econômica Federal a declaração RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, relativa
ao exercício de 2012.
TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA DE VEREADORES
Repasse de “Suprimentos” à Câmara Municipal
Avaliar mensalmente se o repasse efetuado ao Poder Legislativo no decorrer do exercício de 2013 observou o prazo
máximo estabelecido pela Constituição Federal.
Avaliar se o total dos repasses efetuados ao Poder Legislativo no decorrer do Exercício de 2012 atendeu os limites
estabelecidos no artigo 29 – A da Constituição Federal
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CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - SIAFI
Acompanhar a situação do Município no Subsistema CAUC, integrado ao SIAFI (Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal), verificando pendências e orientando os Departamentos competentes para a regularização das mesmas.
ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Disponibilizar as Legislações Municipais recentes na página do Município na internet, dando acesso à população em
geral.
Verificar o encaminhamento bimestral do SIAPC ao TCE-RS.
Registro da legalidade dos Benefícios concedidos pelo RPPS com as informações inseridas no SAPIEM.
Registro das Admissões de Pessoal inseridas no SIAPES.
Exame nos lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência local
Exame da cobrança da dívida ativa e dos títulos executivos emitidos pelo TCE
Exame da execução da folha de pagamento
Exame da manutenção da frota de veículos e equipamentos
Exame do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais
Exame dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor
Manifestação sobre a legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, por processo seletivo público e mediante contratação por tempo determinado

Morrinhos do Sul, 04 de janeiro de 2013.

____________________
Rubineia Hendler Carlos

_______________________
Levi Borges Behenck

___________________________
Helenilton Cardoso de Matos

