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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO
 

 

Emitente: Controladoria Interna 

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Domingos Martins 

Gestor responsável: Júlio Maria Christ 

Exercício: 2017 

 

1. Introdução 

 

A Secretaria Geral de Controladoria Interna da Câmara elaborou o Plano Anual de 

Auditoria Interna, que foi aprovado pelo Presidente, estabelecendo o planejamento de 

ações de auditoria e demais atividades a serem realizadas pela Controladoria Interna no 

segundo semestre do exercício de 2017. 

Devido à nomeação do responsável pela unidade de controle interno ter ocorrido em 

meados de janeiro de 2017 e não haver planejamento elaborado para o exercício, o mesmo 

foi elaborado no primeiro semestre com vigência para o segundo. 

A partir do exercício de 2017, o quadro de pessoal da Controladoria Interna foi reduzido 

para um cargo, o de Secretário Geral de Controladoria. 

Durante o decorrer do exercício de 2017 e início de 2018, a Controladoria Interna avaliou 

os seguintes pontos propostos na Instrução Normativa TCEES 43/2017: 
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Objeto/Ponto de 

controle 

Processos 
Administrativ
osanalisados 

Base legal Procedimento 
Universo 

do Ponto de 

Controle 

Amostra 
Selecionada 

Código 

 

1.2.2 

Pagamento das 

obrigações 

previdenciárias 

- parte patronal 

Processo de 
despesa nº 25 e 
26 do mês 
janeiro/2017; 
Processo de 
despesa nº 28 e 
29 de 
fevereiro/2017; 
Processo de 
despesa nº 42 e 
47 de 
março/2017; 
Processo de 
despesa nº 61 e 
71 de 
abril/2017; 
Processo de 
despesa nº 29 e 
30 de 
maio/2017; 
processo de 
despesa nº 42 e 
47 de 
junho/2017 e 
processo de 
despesa nº 47 e 
48 de 
julho/2017. 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 

 Lei 9.717/1998, 

art. 1º. 

 Lei 8.212/1991 

 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. 

R$ 

196.259,43 

 

R$ 

196.259,43 

 

1.2.4 

Retenção/ 

Repasse das 

contribuições 

previdenciárias- 

parte servidor 

Processo de 
despesa nº 25 e 
26 do mês 
janeiro/2017; 
Processo de 
despesa nº 28 e 
29 de 
fevereiro/2017; 
Processo de 
despesa nº 42 e 
47 de 
março/2017; 
Processo de 
despesa nº 61 e 
71 de 
abril/2017; 
Processo de 

despesa nº 29 e 

30 de 

maio/2017; 

processo de 

despesa nº 42 e 

47 de 

junho/2017 e 

processo de 

despesa nº 47 e 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 

 Lei 9717/1998, 

art. 1º. 

 Lei 8.212/1991 

 Lei Local 

Verificar se houve a 

retenção das 

contribuições 

previdenciárias dos 

servidores e o seu 

respectivo repasse 

tempestivo ao regime de 

previdência. 

R$ 90.327,88 

 

R$ 90.327,88 
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48 de 

julho/2017; 

Folhas de 

pagamento de 

pessoal janeiro 

a julho de 

2017. 

1.2.5 

Parcelamento 

de débitos 

previdenciários 

Peças da PCA 

(balanço 

patrimonial, 

demonstrativo 

da dívida 

fundada, 

demonstração 

das variações 

patrimoniais) e 

confirmação 

interna 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 
 Lei  9717/1998 

art. 1º. 

 Lei 8.212/1991 

 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; 

e) se as parcelas estão 

sendo pagas 

tempestivamente. 

Não há 

parcelamento

s de débitos 

previdenciári

os no órgão 

Não há 

parcelamento

s de débitos 

previdenciári

os no órgão 

1.3.3 

Disponibilidade

s financeiras -  

depósito e 

aplicação 

Extratos 

bancários da 

Câmara; 

Termo de 

verificação 

das 

disponibilida

des 

financeiras da 

PCA; 

respostas dos 

bancos ao 

oficio 

(circularizaçã

o) 

 LC 101/2000, 
art. 43 c/c § 3º, 
do artigo 164 da 
CRFB/88. 

Avaliar se as 

disponibilidades 

financeiras foram 

depositadas em 

instituições financeiras 

oficiais. 

R$ 

4.037.444,18 

R$ 

4.037.444,18 

1.3.4    Lei 4.320/1964, Avaliar se as R$ R$ 
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Disponibilidade

s financeiras -  

depósito e 

aplicação 

Extratos 

bancários da 

Câmara; Peças 

da PCA 

(Termo de 

verificação das 

disponibilidade

s financeiras da 

PCA, Balanço 

financeiro, 

Demonstrativo 

de fluxo de 

caixa, 

Demonstração 

das variações 

patrimoniais); 

Correspondênc

ia dos bancos 

(circularização) 

 

arts. 94 a 96 demonstrações contábeis 

evidenciam  a 

integralidade  dos 

valores depositados em 

contas correntes e 

aplicações financeiras 

confrontando os valores 

registrados com os 

extratos bancários no 

final do exercício. 

4.037.444,18 4.037.444,18 

1.4.6 

Despesas com 

pessoal -  

abrangência. 

Relatório de 

liquidações 

emitido no 

sistema 

eletrônico de 

contabilidade; 

Relatório de 

Gestão Fiscal. 

 

 

 LC 101/2000, 

art. 18. 

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. 

R$ 

2.164.013,11 

R$ 

2.164.013,11 

1.4.7 
Despesas com 

pessoal - limite 

Relatório de 

Gestão Fiscal 

– 

Demonstrativo 

de despesa 

com pessoal 

do 1º e 2º 

semestre de 

2017 

 LC 101/2000, 

arts. 19 e 20. 

Avaliar se os limites 

de despesas com 

pessoal estabelecidos 

nos artigos 19 e 20 LRF 

foram observados. 

R$ 

2.164.013,11 

R$ 

2.164.013,11 

1.4.10 

 

Despesas com 

Pessoal - limite 

prudencial –  

vedações. 

Relatório de 

Gestão Fiscal 

– 

Demonstrativ

o de despesa 

com pessoal 

do 1º e 2º 

semestre de 

2017 

 LC 101/2000, 

art. 22, parágrafo 

único 

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 

R$ 

2.164.013,11 

R$ 

2.164.013,11 
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único, incisos I a V, 

da LRF foram 

observadas. 

1.4.11 

Despesas com 

pessoal -  

extrapolação do 

limite – 

providências/me

didas de 

contenção 

Relatório de 

Gestão Fiscal 

– 

Demonstrativ

o de despesa 

com pessoal 

do 1º e 2º 

semestre de 

2017 

 LC 101/2000, 

art. 23 c/c 

CRFB/88, 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. 

R$ 

2.164.013,11 

R$ 

2.164.013,11 

1.4.13 

Poder  

Legislativo 

Municipal -  

despesa com 

folha de 

pagamento 

Listagem de 

liquidações 

anuais; 

Demonstrativo 

de aplicação de 

gasto de 

pessoal do 

Legislativo 
 

 CRFB/88, 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. 

R$ 

1.792.418,46 

R$ 

1.792.418,46 

1.4.17 

Despesas com 

pessoal – 

subsídio dos 

vereadores -  

fixação 

 

 

Lei Municipal 

nº 2762/2016 

e Lei Estadual 

nº 

10.317/2014 

 CRFB/88, art. 

29, inciso VI. 

Avaliar se a fixação do 

subsídio dos Vereadores 

atendeu o disposto no 

artigo 29, inciso VI, da 

CRFB/88, 

especialmente os 

limites máximos nele 

fixados e a fixação de 

uma legislatura para 

outra. 

R$  

737.100,00 

 

R$  

737.100,00 

 

1.4.18 

Despesas com 

pessoal – 

subsídio dos 

vereadores -  

pagamento 

Folha de 
pagamento 
(FOLRGP) e 
listagem de 
liquidações 

 CRFB/88, art. 

29, inciso VI. 

Avaliar se o pagamento 

dos subsídios aos 

vereadores obedeceu 

aos limites fixados no 

artigo 29, inciso VI, da 

CRFB/88. 

R$  

737.100,00 

 

R$  

737.100,00 

 

1.4.19 

Despesas com 

pessoal -  

remuneração 

vereadores 

Folha de 

pagamento 

(FOLRGP), 

listagem de 

liquidações, 

Relatório 

Resumido da 

Execução 

Orçamentária 

 CRFB/88, art. 

29, inciso VII. 

Avaliar se o total da 

despesa com a 

remuneração dos 

Vereadores ultrapassou 

o montante de cinco 

por cento da receita do 

Município. 

R$  

737.100,00 

 

R$  

737.100,00 
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do Poder 

Executivo 
 

1.4.20 

 

Poder 

Legislativo 

Municipal - 

despesa total 

 

Balancete 

analítico da 

receita 

orçamentária 

do Poder 

Executivo e 

Balancete da 

Execução 

Orçamentária 

da Despesa que 

compõe a PCA 

2017 

 

 CRFB/88, art. 

29- A. 

Avaliar se o total da 

despesa do Poder 

Legislativo Municipal, 

incluídos os subsídios 

dos Vereadores e 

excluídos os gastos 

com inativos, 

ultrapassou os 

percentuais definidos 

pelo artigo 29-A   da   

CRFB/88,   relativos   

ao somatório da receita 

tributária e das 

transferências previstas 

no § 5o do art. 153 e 

nos arts. 158 e 159, 

efetivamente       

realizadas        no 

exercício anterior. 

R$ 

2.621.548,12 

R$ 

2.621.548,12 

1.5.1 

Documentos 

integrantes 

da PCA - 

compatibilid

ade com o 

normativo 

do TCE 

Rol de 

documentos 

das Contas 

de Mesas 

Diretoras de 

Câmaras 

Municipais 

constante do 

Anexo III da 

IN 43/2017 

com exceção 

do arquivo 

PROEXE 

 IN 
regulamentadora 
da remessa de 
prestação de 
contas 

Avaliar de os 

documentos integrantes 

da PCA estão em 

conformidade com o 

requerido no anexo 

correspondente da IN 

regulamentadora da 

remessa de prestação de 

contas. 

43 arquivos 42 arquivos 

2.2.13 

Créditos 

adicionais -  

autorização 

legislativa para 

abertura 

Demonstrativ

o de créditos 

adicionais da 

PCA 

(DEMCAD), 

Lei 

Orçamentária 

para 2017, 

Leis 

autorizativas 

de crédito 

adicional 

 CRFB/88, art. 

167, inciso V, 

c/c art. 43 da 

Lei nº 

4.320/64. 

Avaliar se houve 

abertura de crédito 

adicional suplementar 

ou especial sem prévia 

autorização legislativa e 

sem indicação dos 

recursos 

correspondentes. 

R$ 

1.485.000,00 

R$ 

1.485.000,00 

2.2.18  Demonstrativ  CRFB/88, art. Avaliar se foram R$ R$ 
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Realização de 

investimentos 

plurianuais 

o da Despesa 167, § 1º. iniciados investimentos 

cuja execução 

ultrapasse um exercício 

financeiro sem prévia 

inclusão no plano 

plurianual, ou sem lei 

que autorize a inclusão. 

2.621.548,12 2.621.548,12 

2.2.28 

Pagamento de 

passivos - 

ordem 

cronológica das 

exigibilidades 

Liquidações 

de janeiro a 6 

de julho de 

2017  

 Lei 8.666/1993, 

arts. 5º e 92, c/c 

CRFB/88, art. 

37. 

Avaliar se os passivos 

estão sendo pagos em 

ordem cronológica de 

suas exigibilidades. 

R$ 

1.260.526,94 

 

R$ 

1.260.526,94 

 

2.5.4 

 

Alíquota de 

contribuição - 

Recolhimento 

Folha de 

pagamento de 

janeiro a julho 

de 2017 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 

 Lei 9717/1998, 

arts. 1º e 3º. 

Verificar se os 

descontos 

previdenciários e as 

contribuições patronais 

estão obedecendo às 

alíquotas de 

contribuições 

estabelecidas conforme 

a legislação. 

R$ 

291.134,14  

 

R$  

219.671,90  

 

 

2.5.5 

Guia de 

recolhimento 

de 

contribuições 

previdenciárias 

Processo de 
despesa nº 25  
do mês 
janeiro/2017; 
Processo de 
despesa nº 28 
de 
fevereiro/2017; 
Processo de 
despesa nº 47 
de março/2017; 
Processo de 
despesa nº 71 
de abril/2017; 
Processo de 
despesa nº 29 
de maio/2017; 
processo de 
despesa nº 42 
de junho/2017 
e processo de 
despesa nº 48 
de julho/2017. 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 

 Lei 

9717/1998, 

art. 1º. 

Verificar a existência de 

emissão de guia de 

recolhimento das 

contribuições 

previdenciárias devidas 

ao RPPS, nas unidades 

gestoras. 

R$ 46.878,28 

 

R$ 46.878,28 

 

2.5.7 
Servidores 

cedidos 

Declaração 

do 

ordenador 

de despesas 

sobre 

repasse de 

contribuiçõe

s de 

servidor 

cedido 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 

 Lei 

9717/1998, 

art. 1º. 

 ON MPS-SPS 

02/2009, 

art.32, I, II e 

III. 

Verificar se o RPPS é 

cientificado 

formalmente ou é parte 

do contrato/termo de 

cessão de servidores. 

Não há 

servidores 

cedidos no 

órgão 

Não há 

servidores 

cedidos no 

órgão 
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(DELCEDI)

; 

Relatório de 

relação de 

servidores 

cedidos 

emitido pelo 

Sistema de 

Folha; 

Arquivos 

FOLRPP e 

FOLRGP 

constante na 

PCA. 

2.5.10 

Parcelamento 

de débitos 

previdenciário - 

autorização 

Legal 

Peças da PCA 
(balanço 
patrimonial, 
demonstrativo 
da dívida 
fundada, 
demonstração 
das variações 
patrimoniais) e 
confirmação 
interna 

 CF/88, art. 40. 

 LRF, art. 69. 

 Lei 

9717/1998, 

art. 1º. 

 ON MPS-SPS 

02/2009, art. 

36, § 1º. 

Verificar se os acordos 

de parcelamentos 

tiveram autorização 

legislativa por se tratar 

de dívida fundada. 

Não há 

parcelamento 

previdenciári

o 

Não há 

parcelamento 

previdenciári

o 

2.5.37 
Registro de 

Admissões 

Relatório de 

admissões no 

ano de 2017 do 

sistema de 

Folha 

 CF/88, art. 71, 

III e IN TC nº 

38/2016 

Verificar se as 

admissões de servidores 

efetivos estão sendo 

encaminhadas ao TCE 

para fins de registro. 

Não houve 

admissão de 

servidor 

efetivo em 

2017 

Não houve 

admissão de 

servidor 

efetivo em 

2017 

2.6.3 

Pessoal – 

contratação por 

tempo 

determinado 

Legislação 

municipal e 

resolução 

referente a 

contratação por 

tempo 

determinado na 

Câmara 

 CRFB/88, art. 

37, inciso IX. 

Avaliar a legislação 

específica do órgão 

disciplinando a 

contratação por tempo 

determinado observando 

se as contratações 

destinam-se ao 

atendimento de 

necessidade temporária 

e de excepcional 

interesse público. 

Não há 

legislação no 

órgão 

disciplinando 

a contratação 

temporária na 

câmara 

Não há 

legislação no 

órgão 

disciplinando 

a contratação 

temporária na 

câmara 

2.6.4 Pessoal - teto 

Relatório dos 

maiores 

salários brutos 

de janeiro a 

julho/2017 

emitido pelo 

sistema de 

Folha 

 

 CRFB/88, 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. 

R$ 

986.288,81 

 

R$ 

339.215,41 
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2.6.5 

Realização      de 
despesas sem 
previsão em lei 
específica. 

Relatório 

Sintético da 

folha de 

pagamento de 

janeiro a 

dezembro de 

2017; 

arquivos 

FOLRPP e 

FOLRGP 

 CRFB/88, art. 

37, caput. 

Avaliar se houve 

pagamento de despesas 

com subsídios, 

vencimentos,  vantagens 

pecuniárias e jetons não 

autorizados por lei 

específica. 

R$            

1.791.685,46  

 

R$            

1.791.685,46  

 

 

Durante as atividades da Controladoria Interna, foram avaliados ainda, por amostragem, os 

seguintes pontos não abordados na Tabela Referencial 1 da Instrução Normativa do 

TCEES: 

 

 
Objeto/Ponto de 

controle 

Processos 
Administrativ
os analisados 

Base legal Procedimento 
Universo 

do Ponto de 

Controle 

Amostra 
Selecionada 

Código 

 

3.1.1 

Nomeação de 

servidores – 

autorização e 

documentos 

exigidos pela 

legislação 

Documentos da 
nomeação da 
amostra 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007 

Verificar se as 

nomeações ocorreram 

por ato do Presidente e 

se foram apresentados 

todos os documentos 

exigidos pela legislação. 

25 

nomeações  
5 nomeações 

3.1.2 

Pagamento de 

vantagens e 

benefícios a 

servidores - 

concessão 

Folha de 
pagamento de 
janeiro a julho 
de 2017 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007; 

 Lei Federal nº 

4.266/1963. 

 

Verificar se as 

gratificações, auxílios e 

benefícios concedidos 

aos servidores ocorreram 

conforme requisitos da 

legislação. 

R$ 

155.742,68 

 

R$ 

147.622,90 

 

3.1.3 
Prestação de 

serviço 

extraordinário 

Processo de 
serviço 
extraordinário 
de janeiro a 
julho de 2017 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007 

Verificar se a prestação 

de serviço extraordinário 

ocorre conforme 

legislação. 

R$ 1.744,31 R$ 1.744,31 
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3.1.4 

Descontos em 

folha de 

pagamento - 

legalidade 

Ficha funcional 
dos servidores 
selecionados 
na amostra 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007 

Verificar se os descontos 

ocorridos em folha de 

pagamento, exceto os 

definidos pela legislação, 

são autorizados pelos 

servidores e se 

correspondem ao 

permitido por Lei. 

R$ 59.328,09 

ou 29 

 

R$ 4.664,82 

ou 6 

3.1.5 
Controle de 

frequência de 

servidores 

Registro de 
ponto da 
amostra 
selecionada 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007 

Verificar se há controle 

de frequência efetivo dos 

servidores e se o mesmo 

é considerado para fins 

de cálculo da folha de 

pagamento. 

247 registros 

de frequência 

6 registro de 

frequência 

3.1.6 

Folha de 

pagamento – 

inclusões e 

exclusões 

Atos de 
nomeações e 
exonerações da 
amostra 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007 

Verificar se as inclusões 

e exclusões na folha de 

pagamento ocorreram em 

virtude de nomeações e 

exonerações emitidas 

pelo Presidente. 

48 atos 10 atos 

3.1.7 

Folha de 

pagamento – 

vencimentos e 

subsídios 

Folha de 
pagamento de 
janeiro a julho 
de 2017 

 Lei Municipal nº 

2169/2009 - 

Plano de cargos 

e salários do 

Poder 

Legislativo; 

 Lei Municipal 

2759/2016 – 

Cargos 

comissionados;  

 Lei Municipal 

2162/2016 - Fixa 

subsidio dos  

vereadores 

Verificar se os valores 

pagos a título de 

vencimento e/ou subsídio 

na folha de pagamento 

correspondem aos 

valores estipulados na 

legislação 

R$ 

848.383,19 

 

R$ 

848.383,19 

 

3.1.8 

Folha de 

pagamento – 

revisão anual 

geral 

Folha de 
pagamento de 
junho de 2017 

 Lei Municipal 

2793/2017 

Verificar se todos os 

servidores receberam o 

reajuste geral e se o 

mesmo foi concedido 

conforme lei de 

concessão. 

R$ 6.611,48 R$ 6.611,48 
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3.1.9 
Folha de 

pagamento – 

mínimo 

Folha de 
pagamento de 
janeiro a julho 
de 2017 

 Art. 7º, IV e art. 

39, §3º da 

Constituição 

Federal; 

 Sumula 

vinculante nº 16 

do STF; 

 Parecer Consulta 

TCEES TC-

004/2004 

Verificar na folha de 

pagamento da Câmara se 

há servidores recebendo 

valor inferior ao salário 

mínimo 

R$ 

986.288,81 

 

R$ 60.483,46 

 

3.1.10 

Folha de 

pagamento – 

quantitativo de 

servidores 

Folha de 
pagamento de 
janeiro a julho 
de 2017; 
listagem de 
servidores 
ativos no 
órgão. 

 Lei 

Complementar 

Municipal nº 

4/2007 

Verificar se os servidores 

na folha de pagamento 

correspondem aos 

servidores em exercício 

no órgão. 

R$ 

986.288,81 

 

R$ 

986.288,81 

 

3.1.11 

Folha de 

pagamento – 

valores 

recebidos 

Folha de 
pagamento de 
janeiro a julho 
de 2017; 
Processos de 
pagamento nº  
8 a 12 de 
janeiro/2017; 
nº 16, 17 e 19 
de fevereiro de 
2017; nº24, 25, 
27 e 28 de 
março/2017; nº 
41, 42,44, 45, 
46 e 47 de abril 
/2017; nº 17, 
18, 20, 21 e 22 
de maio/2017; 
nº 25, 26, 28, 
29, 30, 31 e 32 
de junho/2017; 
nº 40, 41, 43, 
44, 45 e 46 de 
julho/2017. 

Consistência de 

dados 

Confrontar dados da folha 

de pagamento com 

valores recebidos pelos 

servidores. 

R$ 

986.288,81 

 

R$ 

986.288,81 

 

3.1.12 
Folha de 

pagamento – 

cálculos 

Folha de 
pagamento de 
março e maio 
de 2017 

Consistência de 

dados 

Realizar os recálculos da 

folha de pagamento e 

confrontar com a folha 

para verificar sua 

consistência. 

R$ 

986.288,81 

 

R$ 

276.181,52 
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3.1.13 

Retenção/Repa

sse das 

contribuições 

de imposto de 

renda dos 

servidores 

Folha de 
pagamento de 
janeiro a julho 
de 2017; 
Processos de 
pagamento de 
Imposto de 
Renda de 
janeiro a julho 
de 2017. 

 Art. 158, I, da 

Constituição 

Federal; 

 Art. 7º da Lei 

Federal 7713/88; 

 Decreto 3000/99. 

Verificar se foram 

realizadas as retenções 

referentes ao imposto de 

renda e se as mesmas 

foram repassadas 

tempestivamente. 

R$ 41.152,36 R$ 41.152,36 

3.1.14 

Envio da 

Declaração de 

Imposto de 

Renda Retido 

na Fonte – Dirf, 

da Relação 

Anual de 

Informações 

Sociais – Rais e 

Guia de 

Recolhimento 

do FGTS e de 

Informações à 

Previdência 

Social – Gfip  - 

prazo legal 

Comprovante 
de envio da 
DIRF 2017, 
RAIS 2017 e 
os processos de 
envio de GFIP 
de janeiro a 
julho de 2017 

 Instrução 

normativa RFB 

nº 1671/2016; 

 Decreto nº 

76.900, de 

23/12/75; 

 Portaria Ministro 

de Estado do 

Trabalho – MTB 

nº 1.464/2016; 

 Lei Federal 

8.212/91 e 

alterações 

posteriores. 

Verificar se a Dirf, Rais e 

Gfip estão sendo enviados 

no prazo legal. 

9 

documentos 

9 

documentos 

3.1.15 

Rotinas e 

procedimentos 

- instituição e 

atualização 

Instrução 
normativa 
SGA nº 
02/2014 – 
versão 2 da 
Câmara 

Instrução normativa 

SGA nº 02/2014 – 

versão 2 da Câmara 

Verificar se a instrução 

normativa instituída está 

sendo obedecida e se há 

necessidade de instituir 

novas instruções 

referentes a 

procedimentos 

específicos.  

Uma 

Instrução 

Normativa 

Uma 

Instrução 

Normativa 

 

A Controladoria Interna realizou ainda procedimentos rotineiros e preventivos, com o 

objetivo de acompanhar e melhorar a eficiência e eficácia dos controles internos 

implantados. No decorrer do ano de 2017, a Controladoria realizou ainda as seguintes 

atividades: 

- visitas preventivas nas unidades para acompanhar os trabalhos administrativos e dirimir 

dúvidas sobre procedimentos de controle adotados e possibilidade de melhorá-los; 

- comunicação às unidades executoras sobre manifestações e recomendações emitidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES; 
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- atualização da instrução normativa referente à concessão de diárias juntamente com a 

Contabilidade; 

- participação direta no processo de planejamento e acompanhamento da elaboração do 

Plano Plurianual e da Lei Orçamentária referente ao que compete a Câmara Municipal; 

- acompanhamento mensal do índice de gastos com pessoal da Câmara; 

- acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal no 

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e o envio da prestação de contas mensal e anual 

ao TCEES; 

- participação em cursos e capacitações técnicas para aprimorar as atividades 

desenvolvidas.  

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 

 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

2.2.28 Não obediência à ordem 

cronológica de pagamentos 

Cumprimento da Instrução 

Normativa SCO nº 6/2013 que 

trata da programação financeira e 

aborda ordem de pagamentos, 

elaboração e publicação da ordem 

cronológica de pagamentos, 

orientação sobre liquidação de 

despesas e títulos comprobatórios 

da despesa necessários para o 

pagamento. 

Resolvido. Planilha da ordem 

cronológica elaborada e 

publicada, porém em fase de 

acertos. 

2.6.5 Instituição de gratificação especial 

com fixação de remuneração por 

meio de Resolução 

Edição e votação de lei específica 

para instituir a remuneração da 

gratificação no âmbito da Câmara 

Comunicado ao gestor. 

3.1.1 Falta de documentação exigida 

para nomeação de servidores 

comissionados 

Providenciar imediatamente a 

documentação faltante e 

elaboração de instrução normativa 

específica para admissão de 

servidores. 

Documentação 

providenciada. Elaboração da 

instrução em andamento. 

3.1.3 Falhas no processo de concessão e 

cálculo de serviço extraordinário 

Realizar os ajustes necessários 

para adoção de divisor compatível 

com a carga horária, adotar 

cálculos e controles mais precisos 

e eficientes, especialmente o de 

registro de frequência, para fins de 

Resolvido 
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pagamento de serviço 

extraordinário. 

Recomendar o planejamento de 

suas atividades a fim de obedecer 

ao limite diário de serviço 

extraordinário, e nos casos em que 

ocorrer apresentar justificativa. 

Permitir a realização de serviço 

extraordinário apenas em situações 

excepcionais ou temporárias. 

Providenciar, com o 

acompanhamento do jurídico, 

medidas administrativas para 

apurar a responsabilidade e o 

ressarcimento ao Erário dos 

valores pagos à maior. Expedir ato 

normativo regulamentando os 

critérios para realização de serviço 

extraordinário. 

3.1.2 Ausência de avaliação de 

desempenho para concessão de 

avanço padrão para servidores de 

provimento efetivo 

 

Visto que a Administração 

regulamentou o sistema de 

avaliação de desempenho, 

recomenda-se a efetiva realização 

anual de avaliações de 

desempenho dos servidores 

efetivos e a adoção de mecanismos 

que ofereçam o fortalecimento e o 

aprimoramento das ferramentas de 

controle para fins de avanço 

padrão e a observância à 

legislação. Esta recomendação será 

monitorada regularmente, podendo 

ser solicitada a qualquer momento 

pela Controladoria. 

 

Em monitoramento 

3.1.2 Falta de documentação para o 

beneficio de salário-família 

 

Providenciar imediatamente o 

termo de responsabilidade a ser 

assinado por todos os beneficiários 

de salário-família. E, junto a 

Secretaria Geral Administrativa e 

Legislativa com auxílio do 

Controle Interno, formule e edite, 

até o final do ano, instrução 

normativa sobre os procedimentos 

e documentos necessários para 

concessão de benefícios e 

vantagens no âmbito da Câmara. 

Resolvido. Elaboração da 

instrução em andamento 

3.1.5 Incoerências no registro de ponto Orientar os servidores sobre o Resolvido. 
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dos servidores 

 

cumprimento do registro de ponto 

nos horários determinados, 

acompanhando o registro regular 

dos servidores e criando controle 

eficiente sobre as ausências dos 

servidores. 

3.1.15 Falta de rotinas formalizadas no 

setor 

 

Formulação e edição, com o 

auxílio do Controle interno, de 

instruções normativas sobre os 

principais procedimentos 

realizados pela unidade. 

Em andamento. 

 

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

instaurados na UG
 

 

Conforme apontado no item 2, código 3.1.3, foram encontradas falhas no processo de 

concessão de serviço extraordinário. Tais falhas resultaram no pagamento a maior em 

serviço extraordinário e Administração realizou procedimento administrativo para 

verificação. Apurou-se o valor total de R$ 312,20 pagos a maior e o mesmo foi ressarcido 

dentro do ano de 2017. 

 
 

Processo 

Administrativo 

Descrição do caso 

de dano apurado 

Data de 

Instauração 

Data de 
Encaminhamento ao 

TCE 

Valor de 

Débito 

Situação do débito 

 

N º7/2017 

Valores pagos a maior 

em serviço 

extraordinário 

25/10/2017 
Dispensado de envio 

ao TCE 
312,20 Quitado 

 

Domingos Martins/ES, 20 de março de 2018. 
 
 

 

DIANA EFFGEN WAIANDT 

Secretária Geral de Controladoria 

Matrícula 444 
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