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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Jaguaré  

Entidade: Poder Legislativo do Município de Jaguaré Estado do Espirito Santo 

Gestor Responsável: João Vanes dos Santos período 01/01/2017 a 16/11/2017 

e 13/12/2017 a 31/12/2017, Dejair de Siqueira período 17/11/2017 a 12/12/2017 

(interino). 

Exercício: Exercício Financeiro de 2017 

 

1. Introdução 

 

Cabe ressaltar, antes, que as atividades da Controladoria Interna da Câmara 

Municipal de Jaguaré encontram-se em processo de aprimoramento, posto que, 

implantada em 2012 somente no ano de 2017 foi criado o cargo de Controlador 

Geral com implantação de suas de suas instruções Normativas a partir do 

Exercício de 2017.  

 

O Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, para o exercício de 2018, aprovado 

pelo Decreto nº 071/2017 de 01 de dezembro de 2017, com finalidade de 

acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão, no 

que tange a auditorias propriamente ditas, foi criado o cargo de Controlador 

Geral para compor a Unidade Central de Controle Interno. Ainda não há cargo 

de auditor efetivo. 

 

Por outro lado, a Controladoria Interna da Câmara Municipal de Jaguaré exerceu 

efetivamente suas atividades por meio de verificação documental e processual, 

inspeções in loco e recomendações, dentre outras manifestações, além das 

auditorias realizadas sendo uma delas a pedido do Gestor. 
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A seguir apresentamos os pontos de controle que foram avaliados pelo Controle 

Interno da Câmara Municipal de Jaguaré:  

 

 

Código 

Objeto/ 
Ponto 

de 
Control

e 

Processos 
Administrativo
s Analisados 

Base 
Legal 

Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.1.2 

Despesa – 
realização 
sem prévio 
empenho 

Processos nº 402, 
439 e 491/2017 

Lei Federal 
nº 
4.320/1964, 
art. 60. 

Avaliar se foram 
realizadas despesas 
sem emissão de prévio 
empenho. 

Dispensa de licitação 
2º semestre de 2017 
-   R$ 315.586,65 

Todas as 
despesas foram 
realizadas com 
prévio empenho 
R$ 4.479,00 

1.2.1 

Registro por 
competência 
– despesas 
previdenciári
as patronais 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017 

• Federal, 
art. 167, II. 
• Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69. 
• Lei 
Federal nº 
9717/1998, 
art. 1º. 
• Lei 
Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

Avaliar se foram 
realizadas despesas 
sem emissão de prévio 
empenho. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 –  

Todas os registros 
das despesas 
previdenciárias 
patronais foram 
feitas com 
empenho.  

1.2.2 

Pagamento 
das 
obrigações 
previdenciári
as – parte 
patronal 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017 

• Constituiç
ão Federal, 
art. 40. 
• Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69. 
• Lei 
Federal nº 
9717/1998, 
art. 1º. 
• Lei 
Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

Verificar se houve o 
pagamento tempestivo 
das contribuições 
previdenciárias 
decorrentes dos 
encargos patronais da 
entidade, referentes às 
alíquotas normais e 
suplementares. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 – R$ 
390.763,72 

Todos os 
pagamentos foram 
feitos de forma 
tempestiva e no 
mês de 
competência – R$ 
390.763,72 

1.2.3 

Registro por 
competência 
– multas e 
juros por 
atraso de 
pagamento 

001/2018 -  
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017 

• Constituiç
ão Federal, 
art. 40. 
• Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69. 
• Lei 
Federal nº 
9717/1998, 
art. 1º. 
• Lei 
Federal nº 
8212/1991 

Verificar se houve o 
registro por competência 
das despesas 
orçamentárias e das 
Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) com 
multa e juros 
decorrentes do atraso no 
pagamento das 
obrigações 
previdenciárias. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 –  

Houve pagamento 
na conta demais 
fornecedores não 
especificando se 
foi juros e multas 
decorrentes de 
pagamento por 
atraso. Exercício 
anterior 
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• Lei local 
Regime de 
competência 

1.2.4 

Retenção/R
epasse das 
contribuiçõe
s 
previdenciári
as – parte 
servidor 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017 

• Constituiç
ão Federal, 
art. 40. 
• Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69. 
• Lei 
Federal nº 
9717/1998, 
art. 1º. 
• Lei 
Federal nº 
8212/1991 
Lei local 

Verificar se houve a 
retenção das 
contribuições 
previdenciárias dos 
servidores e o seu 
respectivo repasse 
tempestivo ao regime de 
previdência. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 – R$ 
182.654,29 

Houve retenção 
por competência 
por parte do 
servidor – R$ 
182.654,29 

1.2.5 

Parcelament
o de débitos 
previdenciári
os 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017 

• Constituiç
ão Federal, 
art. 40. 
• Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69. 
• Lei 
Federal nº 
9717/1998, 
art. 1º. 
• Lei 
Federal nº 
8212/1991 
• Lei local 
Regime de 
competência 

Verificar se os 
parcelamentos de 
débitos previdenciários: 
a) estão sendo 
registrados como 
passivo da entidade; 
b) estão sendo 
registrados como ativo a 
receber no RPPS; 
c) se seu saldo total 
está sendo corrigido 
mensalmente, por índice 
oficial e registrado como 
passivo no ente devedor 
e como ativo no RPPS; 
d) se estão sendo 
registrados 
mensalmente os juros 
incidentes sobre o saldo 
devedor no ente devedor 
e como ativo no RPPS;  
se as parcelas estão 
sendo pagas 
tempestivamente. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 

Não houve 
parcelamento de 
débitos 
previdenciários 
para o exercício de 
envio desta 
Prestação de 
Contas  - Unidade 
Gestora Vinculada 
ao Regime Geral 
de Previdência 
Social – RGPS. 

1.2.8 

Medidas de 
cobrança – 
créditos 
previdenciári
os a receber 
e 
parcelament
os a receber 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017 

• Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000 

Avaliar se as obrigações 
previdenciárias não 
recolhidas pelas 
unidades gestoras, 
foram objeto de medidas 
de cobrança para a 
exigência das 
obrigações não 
adimplidas pelo gestor 
do RPPS e pelo Controle 
Interno. 

Auditoria anual do 
INSS período de 
janeiro a 
dezembro/2017 

As obrigações 
previdenciárias 
desta unidade 
gestora não foram 
objeto de cobrança 
para a exigência 
das obrigações 
não adimplidas 
pelo gestor do 
RPPS e do 
controle Interno, 
uma vez que, a 
mesma está 
vinculada ao 
RGPS. 

1.4.9 

Despesas 
com pessoal 
- aumento 
de despesas 
nos últimos 
180 dias do 
fim de 
mandato - 
nulidade do 
ato 

Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento 

Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 21, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram 
praticados atos que 
provocaram aumento 
das despesas com 
pessoal, expedidos nos 
cento e oitenta dias 
anteriores ao final do 
mandato do titula do 
Poder 

Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 

Houve atos que 
provocaram 
aumento da 
despesa de 
pessoal - 
Encerramento de 
mandato em 
31/12/2018 

1.4.10 
Despesas 
com pessoal 
– limite 

Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento Lei 

Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 

Avaliar se as despesas 
totais com pessoal 
excederam 95% do limite 
máximo permitido para o 

Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 

Não excederam o 
limite dos 95%. 
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prudencial – 
vedações 

art. 22, 
parágrafo 
único. 

Poder e, no caso de 
ocorrência, se as 
vedações previstas no 
artigo 22, parágrafo 
único, incisos I a V, da 
LRF foram observadas. 

1.4.11 

Despesas 
com pessoal 
- 
extrapolaçã
o do limite – 
providências 
/ medidas 
de 
contenção 

Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento  

Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 23 c/c 
Constituição 
Federal, art. 
169, §§ 3º e 
4º. 

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. 

Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 

A despesa total 
com pessoal ficou 
dentro do limite 
estabelecido na 
alínea a, inciso III 
do art. 20 – 2,96%. 

1.4.12 

Despesas 
com pessoal 
- expansão 
de despesas 
– existência 
de dotação 
orçamentári
a - 
autorização 
na LDO 

- Processo: 
0048/2016 – 
auditoria folha de 
pagamento 
período de 2012 a 
abril/2017. 
Leis de criação de 
função gratificada, 
gratificação de 
comissão, altera a 
estrutura 
administrativa, 
LOA e LDO 

Constituição 
Federal, art. 
169, § 1º 

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 
inexistências: 

Leis de criação de 
função gratificada, 
gratificação de 
comissão, altera a 
estrutura 
administrativa 

Lei nº 1.333/2017 
– Cria o Cargo; 
Lei nº 1.342/2017 
– cria função 
gratificada; 
Lei nº 1.351/2017 
– Cria cargo; 
Lei nº 1.354/2017 
– altera 
gratificação de 
comissão; 
Lei nº 1.385/2017 
– altera a 
estrutura. 

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

LOA 

Houve dotação 
suficiente e dentro 
dos limites 
estabelecidos na 
Lei Orçamentária 
Anual 

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

LDO. 

As despesas foram 
autorizadas 
conforme 
estabelecido na 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

1.4.13 

Poder 
Legislativo 
Municipal – 
despesa 
com folha 
de 
pagamento 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório de 
empenhos da 
contabilidade com 
o resumo geral 
anual da folha de 
pagamento. 

Constituição 
Federal, art. 
29-A, § 1º 

Avaliar se o gasto total 
com a folha de 
pagamento da Câmara 
Municipal não 
ultrapassou setenta por 
cento dos recursos 
financeiros recebidos a 
título de transferência de 
duodécimos no 
exercício. 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório de 
empenhos da 
contabilidade com 
o resumo geral 
anual da folha de 
pagamento, 
período de janeiro a 
dezembro de 2017. 
- 70% do 
duodécimo: R$ 
2.555.000,00 

Média dos gastos 
de R$ 
2.033.370,54 
montante 
correspondente a 
aproximadament
e 56% - período 
de janeiro a 
dezembro/2017. 

 

1.5.2 
Segregaçã
o de 
funções 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Atos Normativos. 

Constituiçã
o Federal, 
art. 37 

Avaliar se foi 
observado o princípio 
da segregação de 
funções nas 
atividades de 
autorização, 
aprovação, execução, 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Atos Normativos. 

Todas as 
atividades da 
estrutura 
administrativa da 
Câmara foram 
realizadas por 
segregação de 
função conforme 
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controle e 
contabilização das 
operações. 

determinações em 
leis especificas, 
decretos e 
portarias. 

2.5.1 

Retenção de 
impostos, 
contribuiçõe
s sociais e 
previdenciári
as 

Processo: 
001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017. 
Demonstrativo da 
dívida flutuante. 

Lei 
Complement
ar Federal 
nº 116/2003, 
art. 6º; 
Decreto 
Federal nº 
3.000/1999; 
Lei Federal 
nº 
8.212/1991; 
Lei Local. 

Avaliar se foram 
realizadas as retenções 
na fonte e o devido 
recolhimento, de 
impostos, contribuições 
sociais e contribuições 
previdenciárias, devidas 
pelas pessoas jurídicas 
contratadas pela 
administração pública. 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017. 
Demonstrativo da 
dívida flutuante – 
período de janeiro a 
dezembro/2017. 

Todas as 
retenções de 
imposto, 
contribuições 
sociais e 
previdenciárias 
foram retidas de 
acordo com a Lei. 

2.5.4 

Alíquota de 
contribuição 
– 
recolhiment
o 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017. 

Constituição 
Federal, art. 
40;  
Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69; 
Lei Federal 
9.717/1998, 
arts. 1º e 3º 

Verificar se os descontos 
previdenciários e as 
contribuições patronais 
estão obedecendo as 
alíquotas de contribuição 
estabelecidas conforme 
a legislação. 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017. 

Dentro do 
estabelecido. 

2.5.5 

Guia de 
recolhiment
o de 
contribuiçõe
s 
previdenciári
as 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017. 

Constituição 
Federal, art. 
40;  
Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69; 
Lei Federal 
9.717/1998, 
art. 1º 

Verificar a existência de 
emissão de guia de 
recolhimento das 
contribuições 
previdenciárias devidas 
ao RPPS, nas unidades 
gestoras 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017. 

Regime Geral 

2.5.10 

Parcelament
o de débitos 
previdenciári
os – 
autorização 
legal 

001/2018 – 
Auditoria referente 
obrigações 
patronais do 
exercício 
financeiro de 2017. 

Constituição 
Federal, art. 
40;  
Lei 
Complement
ar Federal 
nº 101/2000, 
art. 69; 
Lei Federal 
9.717/1998, 
art. 1º 
ON MPS-
SPS nº 
02/2009, art. 
36, § 1º. 

Verificar se os acordos 
de parcelamento tiveram 
autorização legislativa 
por se tratar de dívida 
fundada 

001/2018 – Auditoria 
referente obrigações 
patronais do 
exercício financeiro 
de 2017. 

Não houve 
parcelamento de 
débitos 
previdenciários. 

2.6.1 

Pessoal – 
função de 
confiança e 
cargos em 
comissão 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Lei especifica, 
decretos e 
portarias 

Constituição 
Federal, art. 
37, inciso V. 

Avaliar se as funções de 
confiança estão sendo 
exercidas 
exclusivamente por 
servidores ocupantes de 
cargo efetivo e se os 
cargos em comissão 
destinam-se apenas às 
atribuições de direção, 
chefia e 
assessoramento. 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Lei especifica, 
decretos e portarias. 

Estão sendo 
exercidas 
conforme 
determinações de 
Lei especifica, 
decretos e 
portarias. 

2.6.4 
Pessoal – 
teto 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório geral da 
Folha de 

Constituição 
Federal, art. 
37, inciso XI 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos 
servidores públicos 
vinculados ao órgão 
obedeceu ao disposto no 
artigo 37, inciso XI, da 
CRFB/88 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Relatório geral da 
Folha de pagamento 

Até a presente 
data de envio 
desta prestação de 
contas nenhum 
servidor atingiu ao 
estabelecido no 
inciso XI, do artigo 
37 da CF/88. 
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pagamento –
período janeiro a 
dezembro/2017. 

–período janeiro a 
dezembro/2017. 

2.6.5 

Realização 
de despesas 
sem 
previsão em 
lei 
específica 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
Leis especificas 

Constituição 
Federal, art. 
37, caput. 

Avaliar se houve 
pagamento de despesas 
com subsídios, 
vencimentos, vantagens 
pecuniárias e jetons não 
autorizados por lei 
específica. 

- Processo: 
0048/2016 - 
Auditoria folha de 
pagamento – 
período 2012 a 
abril/2017. 
- Leis especificas 

Todos 
pagamentos com 
subsídios, 
vencimentos, 
vantagens e 
demais 
gratificações foram 
autorizados 
mediante Leis 
especificas. 

2.6.6. 

Dispensa e 
inexigibilida
de de 
licitação 

Processos nº 402, 
439 e 491/2017 

Lei Federal 
nº 
8.666/1993, 
arts. 24, 25 e 
26. 

Avaliar se as 
contratações por 
dispensa ou 
inexigibilidade de 
licitação observaram as 
disposições contidas nos 
artigos 24 a 26 da Lei de 
Licitações. 

Dispensa de licitação 
2º semestre de 2017 
-   R$ 315.586,65 

Todos estavam de 
acordo com a lei 
de licitações. 

 
 
 
 

 

2 . Auditorias e outros procedimentos realizados 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

1.1.2 Processos faltando 
informações quanto a nota da 
pagamento e numeração de 
páginas. 

Recomendação para anexar a 
nota de pagamento e proceder 
com a numeração das páginas. 

Cumpriu 

1.2.1 As despesas previdenciárias 
foram realizadas com prévio 
empenho. 

- Atendida 

1.2.2 Os pagamentos foram 
realizados de forma 
tempestivas dentro do mês de 
competência. 

Recomendação para anexar a 
nota de pagamento junto com a 
guia de recolhimento e 
pagamento no mês de 
novembro/2011. 

Cumpriu 

1.2.3 Classificação da despesa em 
conta contábil em desacordo. 

Recomendação para adequação 
as normas de contabilidade para 
uma melhor contabilização das 
contas. 

Cumpriu 

1.2.4 Todas as retenções por parte 
do servidor foram recolhidas e 
pagas 

- Atendida 

1.2.5 Não houve parcelamento de 
débito previdenciário 

- Atendida 

1.2.8 O pagamento das obrigações 
previdenciárias não foi motivo 
de cobrança. 

- Atendida 

"~fs:@@~.
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1.4.9 Teve aumento com despesa 
de pessoal dentro do limite 
previsto em lei. Encerramento 
de mandato em 31/12/2018. 

- Atendida 

1.4.10 Dentro do limite dos 95%. - Atendida 
1.4.11 Despesa total com pessoal 

dentro do limite – média de 
2,96% 

- Atendida 

1.4.13 Todas as despesas foram 
realizadas com prévio 
empenho. 

- Atendida 

1.5.2 As atividades do legislativo 
municipal foram realizadas 
conforme segregação de 
função de cada servidor. 

- Atendida 

2.5.1 Todas as retenções foram 
retidas de acordo com a Lei. 

- Atendida 

2.5.4 Os descontos previdenciários 
e as obrigações patronais 
estão de acordo com as 
alíquotas previstas em lei. 

- Atendida 

2.5.5 Todos os pagamentos foram 
realizados conforme as guias 
de recolhimento.  

- Atendida 

2.5.10 Não houve parcelamento de 
débitos previdenciários. 

- Atendida 

2.6.1 As funções de confiança 
estão sendo exercidas pela 
maioria de servidores efetivos 
com exceção de 2 ou 3 
comissionados. 

- Atendida 

2.6.4 Até a presente data nenhum 
servidor atingiu o teto 
remuneratório. 

- Atendida 

2.6.5 Os pagamentos com 
subsídios, vencimentos, 
vantagens pecuniárias e 
demais vantagens foram 
autorizados por lei específica 

- Atendida 

2.6.6 As dispensas de licitações 
seguiram as determinações 
da lei de licitações e contratos 

- Atendida 

 

 

- Processo nº 001/2018 – auditoria INSS obrigações patronais e 

previdenciárias: após análise e conferencia de valores ficou evidente que não 
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houve dano ao erário, pois todas as despesas foram empenhadas, liquidadas e 

pagas dentro da competência confrontando com os relatórios de envio de SEFIP, 

as pequenas divergências já foram saneadas através de recomendações 

relatadas na tabela acima. 

 

- Processo nº 0048/2016 – auditoria folha de pagamento período de 

abril/2012 a abril/2017 dos diversos servidores ocupantes de cargo efetivo:  

 

Os itens analisados pela tabela referencial 1 e demonstrado também neste 

relatório não causaram dano ao erário e estão de acordo com os limites 

constitucionais e legais. Quanto as demais inconsistências encontradas na Folha 

de pagamento, foi solicitado ao Setor de Recursos Humanos que fizesse todas 

as correções por meio de recomendações onde as mesmas foram atendidas. O 

processo ainda se encontra em tramitação nesta Casa de Leis para apuração 

dos achados de possíveis irregularidades e decisão do Gestor. 

 

- Foram expedidas algumas recomendações para acerto de tramite interno nos 

processos de dispensa de licitação, sendo acatados pelos servidores notificados 

sanando as inconsistências e ainda recomendações das auditorias realizadas. 

 

Também foram realizadas outras atividades elencadas abaixo: 

 

- Foram realizados cursos de capacitação com no mínimo 16 horas aulas. 

 

- Foi de responsabilidade da Controladoria também lançar as informações do 

Portal da Transparência seguindo as orientações do Acordão do Tribunal de 

Contas do Estado do Espirito Santo para cumprimento da Lei de Acesso a 

Informação na parte administrativa e legislativa dando ampla divulgação das  

 

 

informações. Com o intuito de aperfeiçoar a transparência nesta Casa foi 

colocado no orçamento para 2018 a restruturação do site. 
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- Foram elaboradas Instruções Normativas da Câmara Municipal desvinculando-

as do Executivo Municipal e orientando os servidores quanto aos procedimentos 

adotados para o cumprimento das mesmas.  

 

- Os relatórios analisados no RELUCI foram para conferencia no fechamento do 

Exercício Financeiro de 2017, não sendo realizado auditoria conforme indicação 

de procedimento no ponto de controle, visto que está controladoria possui 

apenas 01 (uma) servidora para realizar todas as atividades de Controle Interno, 

e que no momento não há em seu quadro de efetivo Auditor de Controle Interno 

para suprir a demanda.  

 

 

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos 

instaurados na UG. 

 

1 – Tomadas de Contas Especiais 

 

Até a presente data não houve nenhuma Tomada de Contas Especial para a 

apuração de irregularidades 

 

2 – Procedimentos Administrativos Instaurados 

 

Foram abertos procedimentos administrativos: 

 

PAD Multas de Trânsito: 

Processo: 002/2017 

Descrição do caso: multas de transito 

Data da Instauração: 15/02/2017 

Decisão: pendente de decisão 

 

PAD Diária: 
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Processo: 04397/2015 

Descrição do caso: devolução de diária 

Data da Instauração: 05/01/2017 

Valor do Débito: R$ 2.888,55 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos). 

 

 

Decisão: Sanado - a servidora está devolvendo o valor que foi pago com a diária 

em valores corrigido. 

 

 

 

Jaguaré/ES, 20 de março de 2018. 

 

 

Leidiane Morello 

Controlador Geral 
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