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TABELA 37

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor Responsável: Silvia Renata de Oliveira Freisleben

Exercício: 2018

1. Introdução

Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2018, no qual consta as
análises de prestações de contas e atos administrativos da Administração Pública
afetos ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

Neste período todos os atos previstos pelo Tribunal de Contas do Estado foram
cumpridos pela Administração e UCCI - Unidade Central de Controle Interno, que deu
continuidade aos procedimentos de controle, visando estabelecer um caráter
preventivo e permanente no auxílio da gestão municipal e a elaboração de Relatórios
de Controle Interno, que tem por objetivo ser instrumento auxiliar a Gestão Municipal
na condução da Administração do Município.

1.1 Quadro de Pessoal

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, foi inserida na estrutura administrativa
através das Leis n° 1.972/2011e n° 1.985/2012, possuindo status de secretaria, sendo
vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo sala própria e exclusiva
para o desenvolvimento dos seus trabalhos, atuando como órgão central do Sistema de
Controle Interno.

A Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo de Afonso Cláudio conta
apenas com duas servidoras:



Número de
Servidores

Funções Nível Vínculo

01 Controladora Interno Municipal C-C-1 Efetiva em Comissão
01 Auditora Pública Interna 1-8-1 Efetiva
Total - 02

A Controladora Municipal, ocupa cargo de provimento em comissão, sendo servidora
do quadro efetivo municipal e demonstrando conhecimento sobre administração
pública, dominando conceitos relacionadas ao controle interno, conforme exigência os
art. 4° e 5° da Lei n° 1.985/2012, além de possuir nível de escolaridade superior em
Administração, com Especialização em Gestão Pública, possuindo a competência
necessária para exercer suas atribuições.

A Auditora Pública Interno, é servidora efetiva de carreira,conforme a Lei n°
1.986/2012, aprovada no Concurso Público Edital 001/2016, Edital de Convocação n°
014/2016, nomeada pelo Decreto n° 323/2016, e possui formação em Direito, OAB ES
n° 26.750, e especialização em Gestão e Finanças, com competência necessária ao
desempenho de suas responsabilidades.

Não possuímos contabilista em nosso quadro, dessa forma, nomeamos através do
Decreto nº 064/2019, um servidor com habilitação profissional contábil, com
capacidade técnica para a apreciação e comprovação da exatidão dos registros
contábeis. Assim sendo nossa manifestação quanto a as demonstrações contábeis, se
baseia na avaliação realizada por este servidor nomeado como responsável pela
análise contábil da PCA 2018.

Apesar das atuais servidoras possuírem competência técnica, entendemos que a
quantidade de integrantes é insuficiente para tamanha demanda. Convém ressaltar que
desde sua criação, há um desconhecimento da importância do setor, inclusive no que
diz respeito a remuneração da auditora, que é absolutamente inferior aos demais
cargos de nível superior da Administração, o que já foi tema de orientação ao Gestor
Municipal, através do OF UCCI N° 263/2018. Este adendo, visa apenas demonstrar a
dificuldade de reconhecimento,sendo necessário um intenso e constante trabalho de
valorização, conscientização e visibilidade, através de publicações nas redes sociais e
no site da Prefeitura, reuniões expositivas e disponibilização de apoio significativo as
demais Secretarias, por nossa parte, vislumbrando transformar essa realidade.
Necessitamos de apoio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para que
seja possível desempenhar com eficiência todas as funções, responsabilidades, e
atribuições, de nossas demandas internas e aquelas encaminhadas pelo controle
externo.



1.2. Macrocontroles

O acompanhamento de macrocontroles, são considerados de extrema relevância para
a avaliação dos resultados da gestão municipal, busca outro nível de aferição e
contribui para que fique assegurada a fiscalização do órgão público, como assim
exigem a Constituição Federal e Estadual, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei
Federal n° 4.320/64 e demais legislações, além das normas do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

1.2.1 Macrocontrole de Frota

No intuito de fornecer à Gestão Municipal um quadro pormenorizado que, englobando a
despesa geral da frota municipal e visando contribuir para a economicidade e
aprimoramento da Administração, solicitamos as secretarias, informações das
despesas com combustíveis, despesas com aquisição de peças de reposição e
manutenção da frota de veículos da Unidade Orçamentária. Segue os ofícios
expedidos a Secretaria Municipal de Saúde:

OF. UCCI Nº 0139/2018 requisitando as informações referente ao 1° trimestre.

OF. UCCI Nº 0186/2018 requisitando as informações referente ao 2° trimestre.

OF. UCCI Nº 0243/2018 requisitando as informações referente ao 3° trimestre.

OF. UCCI Nº 0269/2018 reiterando os ofícios UCCI Nº0139, Nº0186 e Nº0243
requisitando informações referente ao 1º, 2º e 3° trimestres.

OF. UCCI Nº 017/2019 requisitando as informações referente ao 4° (quarto)
trimestre.

Como as informações referentes ao 4° (quarto) trimestre, só foram encaminhadas após
o término do exercício, quando de fato finalizam os gastos, o Relatório de
Macrocontrole de Frotas só é elaborado no início do exercício de 2019, constando o
comparativo com os anos anteriores.

Com as informações prestadas pelas secretarias, verificou-se que grande parte da frota
de veículo municipais não encontram-se identificados como transporte público
municipal. Assim emitimos a Recomendação através do OF. CIRCULAR UCCI n°
004/2018, orientando a devida identificação de forma padronizada, com a afixação de
adesivo contendo o brasão do município, facilitando a fiscalização.



1.3. Elaboração e Atualização de Instruções Normativas

No intuito de incentivar as demais Secretarias, a Unidade Central de Controle Interno,
sempre faz divulgações das Instruções Normativa, bem como dedica-se em manter o
acervo do Sistema de Controle Interno – SCI sempre atualizado. Em virtude dessas
ações, atualizamos a Instrução Normativa SCI N° 002, para a sua Versão 03/2018,
bem como implementamos a IN SCI N° 008 - Versão 01/2018 e Fluxograma, conforme
demonstrado abaixo:

SCI N° 002 - Versão 03/2018 - Atualiza os procedimentos para a realização dos
trabalhos de auditorias internas, com base na adesão às Normas de Auditoria
Governamental (NAG´s) e NB ASP.

SCI N° 008 - Versão 01/2018 e Fluxograma - Dispõe sobre o Acesso à Informação
ao Cidadão, proteção e defesa dos direitos a transparência passiva, através do e-
SIC e e-OUV ou presencialmente

Visando modernizar o Manual de Rotinas Internas, a Unidade Central de Controle
Interno requisitou aos Secretários Municipais a atualização dos representantes dos
sistemas, dentre os servidores que possuíam conhecimento e proximidade com as
rotinas internas, para retratar a realidade.

Dessa forma, fizemos um intenso trabalho de apoio técnico, informando a necessidade
das alterações ou atualizações devido aos fatores organizacionais, legais e/ou
técnicos, através do Ofício (OF. UCCI N° 180/2018) e encaminhamento das Instruções
Normativas, por e-mail pessoal, diretamente a todos os representantes dos Sistemas.

Devido essas ações, foi possível elaborar e atualizar apenas as seguintes Instruções
Normativas no exercício de 2018:

STR N° 001-2015 - Versão 004/2018 - A presente atualização revogou das versões
anteriores os itens que tratavam sobre multas, tendo em vista a implementação da
IN n° 005/2018.

STR N° 005 - VERSÃO 01/2018 e Fluxograma - Dispõe exclusivamente sobre as
rotinas e procedimentos para pagamento das multas de trânsito causadas por
condutores de veículos da frota Municipal.



SFI N° 002-2014 - VERSÃO 02/2018 - Atualização devido às alterações nos valores
das modalidades de licitação, pelo Decreto Federal n° 9.412/2018, em razão da
vinculação dos incisos I e II do art. 24

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Sistema de Saúde
Pública - SSP, dispõe das Instruções Normativas:

IN SSP Nº001/2014 - Padroniza os procedimentos de Controle e Distribuição de
medicamentos em todas as Unidades de Saúde, disciplinando todo o Fluxo
desses medicamentos e garantindo a Comprovação de Utilização, bem como
assegurar a guarda e a Segurança desses fármacos na Unidade de Farmácia
Básica Municipal.

IN SSP Nº002/2014 - Padroniza as rotinas relativas ao manejo dos resíduos de
serviço de saúde, observadas suas características e riscos, no âmbito das
Unidades Municipais de Saúde, contemplando os aspectos referentes à
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte,
tratamento e disposição final, visando à proteção dos trabalhadores, a
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

IN SSP Nº003/2014 - Padroniza os procedimentos e rotinas para o transporte de
pacientes.

Entretanto, não demonstraram a necessidade ou interesse em atualizar ou elaborar
novas Instruções Normativas, o que demonstra a dificuldade de atendimento das
solicitações do Controle Interno, sendo que poucos aderiram as recomendações
quanto as atualizações e observância às normas.

1.4. Pedidos de Informações

O pedido de acesso à informação é uma demanda direcionada aos órgãos e entidades
da administração pública, realizada por qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, que
tenha por objeto um dado ou informação.

O acesso à informação pública é assegurado pela Constituição Federal, pela Lei de
Acesso a Informação e a Lei Municipal 2.020/2012, e é exercido no município através
do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), do e-SIC (Sistema eletrônico de
Informação ao Cidadão) e outros meios de comunicação, sendo de responsabilidade
da Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, que se
incumbiu de encaminhar ao setor e solicitar as providências necessárias para que o
envio das respostas, que não ultrapassassem o prazo estipulado.



O Sistema Eletrônico disponível na página inicial do Site da Prefeitura
(http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/)  e no Portal da Transparência, por meio do
qual, além de fazer o pedido de informação, será possível acompanhar o andamento e
prazo da manifestação através do número de protocolo gerado e receber a resposta da
solicitação via e-mail.

Para estimular a participação social, visando fortalecer a transparência pública e
incentivando o acesso do cidadão, a UCCI, fez um intenso trabalho de divulgação dos
meios de transparência passiva e ativa neste exercício, o que revelou-se eficaz, tendo
em vista o aumento expressivo da demanda.

Realizamos diversas publicações, tanto no site e portal municipal, quanto nas redes
sociais, objetivando promover uma administração pública mais transparente e aberta à
participação social, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública.

Além disso, no trabalho contínuo de monitoramento encaminhamos diversos ofícios
para orientar e incentivar a transparência tanto passiva, quanto ativa: OF. UCCI
118/2018 - 005061/2018 (Administração); OF. UCCI 119/2018 - 005060/2018 (Obras);
OF. UCCI 121/2018 - 005110/208 (Finanças); OF. UCCI 130/2018 - 005588/2018; OF.
UCCI 211/2018 - 010462/2018 (Administração); OF. UCCI 212/2018 - 010463/2018
(Finanças); OF. UCCI 216/2018 - 010469/2018 (Contabilidade); OF. UCCI 213/2018 -
010464/2018 (Obras); OF. UCCI 214/2018 - 010465/2018 (Licitações); OF. UCCI
215/2018 - 0010467/2018 (Compras); OF. UCCI 217/2018 - 010470/2018 (Recursos
Humanos); OF. UCCI 218/2018 - 10471/2018 (Fiscalização).



Os canais de comunicação do Serviço de Informação ao Cidadão no município de
Afonso Cláudio, são o e-SIC - Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão; o SIC
Físico - Serviço de Informação ao Cidadão; o e-mail e telefone da UCCI; ou
presencialmente diretamente nas Secretarias.

Ocorreram 56 (cinquenta e seis) solicitações de informações que foram devidamente
atendidas, sendo 10 (dez) direcionadas a Secretaria de Saúde.

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos
Pedidos recebidos geral 56
Pedidos atendidos 56
Pedidos a Secretaria Municipal de Saúde 10

Meio de entrada N° de Pedidos
Solicitações eletrônicas através do e-SIC 26
Solicitações eletrônicas através do E-mail da UCCI 6
Solicitações presenciais através do SIC Físico 9
Solicitações presenciais realizadas diretamente nas Secretarias 15
Solicitações através do telefone 0

O principal meio de entrada dos pedidos de informação é o Sistema Eletrônico - e-SIC,
entretanto após implementação da Instrução Normativa SCI n° 008/2018, e efetivo
acompanhamento das solicitações presenciais diretamente nas secretarias, verificou-se
que também é um potencial meio de entrada.

Em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 12.527/2011, a Unidade
Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, divulga
anualmente, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação
recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os
solicitantes. O Relatório Estatístico do SIC 2018, foi publicado em 21 de dezembro de
2018 e está disponível no Portal da Transparência, no Site Municipal e no Sistema e-
SIC, apontando um expressivo acréscimo de pedidos registrados em 2018 comparado
ao exercício 2017, que obteve 33 (trinta e três) registros de participações.

1.5. Ouvidoria

Canal de comunicação da Ouvidoria disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou
agentes públicos na página inicial da Prefeitura Municipal
(www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria). Por meio dele, é possível manifestar a sua
opinião sobre os serviços prestados, noticiar ocorrência de irregularidades no âmbito
da administração municipal, bem como registrar sugestões, elogios ou reclamações.



Na página destinada ao e-OUV, link supracitado, há orientações para utilização do
sistema e forma de acompanhamento.

Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, tem suas
atribuições fixadas pelo Decreto 483/2017 e seus procedimentos regulamentados
através da Instrução Normativa SCI N° 008/2018, sendo de responsabilidade da
Unidade Central de Controle Interno.

Os cidadãos podem acioná-la por meio de reclamação, crítica, denúncia, sugestão ou
elogios à administração, permitindo uma interação ágil e direta entre gestor e



sociedade para a resolução de problemas e a busca por soluções que beneficiem a
comunidade.

Os canais de comunicação da Ouvidoria no munícipio de Afonso Cláudio, são o e-OUV
- Sistema Eletrônico de Ouvidoria; Ouvidoria Física; o e-mail e telefone da UCCI; ou
presencialmente diretamente nas Secretarias.

Ocorreram 39 (trinta e nove) manifestações que foram devidamente atendidas, sendo
09 (nove) direcionadas a Secretaria de Saúde.

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos
Pedidos recebidos geral 39
Pedidos atendidos 39
Pedidos a Secretaria Municipalde Saúde 09

Meio de entrada Número de
pedidos

Manifestações eletrônicas através do e-OUV 23
Manifestações eletrônicas através do E-mail da UCCI 8
Manifestações presenciais através da Ouvidoria Física 1
Manifestações realizadas diretamente nas Secretarias 7
Manifestações através do telefone 0

Em atendimento ao disposto no artigo 6° do Decreto 483/2017, a Unidade Central de
Controle Interno, divulga relatório contendo dados quantitativos e qualitativos relativos
às atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no exercício de 2018.O Relatório Estatístico
do OUV 2018, foi publicado em 21 de dezembro de 2018 e está disponível no Portal da
Transparência, no Site Municipal e no Sistema e-SIC, apontando um expressivo
acréscimo de pedidos registrados em 2018 comparado ao exercício 2017, que obteve
12 (doze) registros de participações.

1.6. Portal da Transparência

A Unidade Central de Controle Interno, deu continuidade ao trabalho de
monitoramento, orientação, solicitações e acompanhamento ao Portal da
Transparência. Inicialmente atualizamos os servidores responsáveis pela inclusão de
dados, através da Portaria n° 005/2018, de 04 de janeiro de 2018, que alterou a
Portaria n° 173/2017, designando-os como encarregados pela inserção das remessas
de informações, banco de dados, documentos e imagens no Portal. Apresentamos o
relatório completo da fiscalização 00060/2017-8 do TCEES, sobre Transparência Ativa,
através dos ofícios OF. UCCI 118/2018 - 005061/2018 (Administração); OF. UCCI
119/2018 - 005060/2018 (Obras); OF. UCCI 121/2018 - 005110/208 (Finanças); OF.



UCCI 130/2018 - 005588/2018 (Administração/T.I) e almejando melhorar ainda mais os
índices, fizemos a análise e orientações específicas de cada setor, enviamos ainda o
OF. UCCI 096/2018 - AR 379991360 (E&L), a empresa de software, solicitando
adequações quanto as inconsistências detectadas na funcionalidade do Portal, para
solucionar equívocos da programação. Além disso, com base no "Encontro Regional de
Orientação Técnica - Juris 2018", no curso “Transparência e Controle Interno (teoria e
prática) ”, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em parceria com o
Ministério Público Estadual, orientaram que Transparência Ativa é a divulgação das
informações independentemente de solicitações e apontaram novas exigências dos
órgãos fiscalizadores, dessa forma encaminhamos o OF. UCCI 201/2018 -
009437/2018, a Secretaria Municipal de Administração propondo a inclusão de mais
informações, além das que são exigidas. Por fim, como resultado de constante
monitoramento encaminhamos os ofícios OF. UCCI 211/2018 - 010462/2018
(Administração); OF. UCCI 212/2018 - 010463/2018 (Finanças); OF. UCCI 216/2018 -
010469/2018 (Contabilidade); OF. UCCI 213/2018 - 010464/2018 (Obras); OF. UCCI
214/2018 - 010465/2018 (Licitações); OF. UCCI 215/2018 - 0010467/2018 (Compras);
OF. UCCI 217/2018 - 010470/2018 (Recursos Humanos); OF. UCCI 218/2018 -
10471/2018 (Fiscalização), com as inconsistências verificadas no Portal da
Transparência, no que diz respeito à parte de cada Secretaria especificamente,
solicitando a adequação necessária.

O portal da transparência do Município de Afonso Cláudio passou por grandes
mudanças, por meio de novas ações e um novo formato de trabalho instituído e
coordenado pela Unidade Central de Controle Interno. Dessa forma, trabalhamos para
levar ao cidadão a informação de grandes volumes de dados de forma mais eficiente e
dinâmica nas diversas áreas da gestão, com maior clareza, fidedignidade e qualidade
na informação. E assim contribuímos para uma sociedade que acompanha, fiscaliza e
cobra um serviço público de qualidade, cada cidadão assuma essa tarefa de participar
da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro público.

1.7. Participação em Treinamentos pelos Servidores da Unidade Central de
Controle Interno

Participamos no exercício 2018, na medida do possível, quando autorizado pelo Gestor
Municipal, cursos visando o desenvolvimento profissional de cursos, palestras e
seminários pertinentes às atribuições, conforme abaixo descrito:

1) Curso “Prestações de Contas Mensais e Anuais", nos dias 09 e 10 de janeiro em
Vitória, ministrado pelo instrutor Marcelo Rodrigues da Rosa, auditor do TCEES,
através da FEST - Fundação Espírito - Santense de Tecnologia, com o objetivo de
identificar as informações e documentos necessários a completa composição da



Prestação de Contas Anual - PCA dos chefes dos poderes e demais ordenadores de
despesa, assimilando as modificações/inovações trazidas pela IN nº 43/2017 também
no que diz respeito as Prestações de Contas Mensais - PCM a serem enviadas a partir
de 2018.

2) "Encontro Regional de Orientação Técnica - Juris 2018", promovido pela Escola de
Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em parceria com o
Ministério Público do Espírito Santo e com o Instituto Federal do Espírito Santo, em
Venda Nova do Imigrante/ES:

• “Controle Interno e Acessibilidade” ministrado pelo instrutor João Estevão Silveira
Filho, presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo – TCEES, no período de 17 de julho de 2018 das
08h30 às 17h30, com carga horária de 08horas, visou avaliar o panorama
mundial e local sobre as pessoas com deficiência; caracterizando barreiras de
acordo com a legislação; avaliando os desafios encontrados pelas pessoas com
deficiência nos órgãos públicos; apresentando boas práticas sobre
acessibilidade na administração pública; identificando a responsabilidade dos
órgãos de controle externo e interno com relação ao cumprimento das normas
sobre acessibilidade; e fomentando a criação de rotinas de fiscalização por parte
do Controle Interno. E enfatizou a importância de ações efetivas por parte dos
Municípios, principalmente no que diz respeito a acessibilidade dos prédios dos
órgãos públicos (gabinete, secretarias, escolas, postos de saúde e etc), tendo
em vista que há a previsão de realização de auditoria externa, por parte do
tribunal, no intuito de verificar as ações que estão sendo providenciadas para a
adequação e garantia de acessibilidade.

• “Transparênciae Controle Interno (teoria e prática)”,ministrado pelo TCEES e
Ministério Público – MP, pelos instrutores Pedro Berger, Murilo Costa e Edilson
Barboza, no período de 18 a 20 de Julho de 2018 das 08h30 às 17h30, com
carga horária de 24 horas propiciando aos participantes o conhecimento sobre
as funções e competências, além de capacitá-los em procedimentos de
planejamento, execução e elaboração de relatórios de auditoria com foco na
exercício do controle interno, bem como a importância da transparência na
Administração Pública.

• O instrutor Pedro Berger, representante do MP, ressaltou a importância da
Transparência na Administração Pública, recorrentemente supervisionada pelo
órgão fiscalizadores, através do Portal da Transparência.

• O instrutor Edilson Barboza, Controlador Geral do Tribunal de Contas do Estado,
apresentou na prática técnicas essenciais para o planejamento e



desenvolvimento dos trabalhos e auditorias, como Plano de Ação das Atividades
de Controle Interno – PAAI; Procedimentos de Inicialização de Auditoria;
Planejamento de Auditoria; Matriz de Planejamento; Procedimentos de Auditoria;
Execução de Auditoria; Matriz de Achados; Matriz de Risco; Elaboração de
Relatório (RELUCI – Relatório e parecer conclusivo e RELACI – Relatório de
atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG); Controle da
Qualidade, reconhecendo todas as dificuldades enfrentadas pelas Controles
Internos, especificamente no que diz respeito a sobrecarga de trabalho e baixa
valorização por parte dos gestores e servidores no trabalho desempenhado pelo
Controle Interno, em uma visão inovadora como um apoiador, que desenvolve
suas atividades de forma eficiente, preventiva e eficaz na gestão.

1.8. Reuniões

A UCCI realizou diversas reuniões internas com a presença de secretários e servidores
na discussão de diversos temas, entre eles:

Andamento da Execução do Plano de Ação, através da Notificação 01216/2017
da Fiscalização-Auditoria Externa realizada no ano de 2016 pelo TCEES;
Levantamento sobre as questões relacionadas a Governança de TI;
O devido cumprimento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil, trazidas pela Lei 13.019/2014;
Sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM.

Além disso promovemos uma reunião no Tribunal de Contas do Estado com os
auditores Sr. Vinícius Del Pupo e Sr. Paulo das Neves, tirando dúvidas sobre a
execução do Plano de Ação, através da Notificação 01216/2017 da Fiscalização-
Auditoria Externa realizada no ano de 2016 pelo TCEES, juntamente do secretário
municipal de finanças, o chefe de tributos e procurador geral do município.

Vale ressaltar ainda que participamos de reuniões internas em atendimentos as
diversas secretarias municipais.

1.9. Ofícios e Pareceres Recomendatórios

Ofício 25/2018–Recomendação sobre Remessas de Atos de Pessoal - IN38
TCEES.

Ofício 29/2018–Recomendação sobre Remessas de Atos de Pessoal - IN38
TCEES.



Ofício 41/2018–Recomendação sobre Remessa Resumo de Concurso Anterior
de Atos de Pessoal - IN38 TCEES.

Ofício 42/2018–Recomendação sobre Remessa Resumo de Concurso Anterior
de Atos de Pessoal - IN38 TCEES

Ofício 50/2018–Recomendação referente a Instrução Normativa n° 37 do
TCEES

Ofício 53/2018–Recomendação referente as Resoluções 35/2018 e 36/2018 da
CIT a Secretária Municipal de Saúde

Ofício 55/2018 – Recomendação sobre as Instruções Normativas n° 39 e 43 do
TCEES, sobre a Prestação de Constas Mensal – PCM.

Ofício 73/2018 – Recomendações sobre o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária - RREO do 3º bimestre de 2017

Ofício 85/2018 – Recomendações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM - Questionário i-GovTI

Ofício 95/2018 – Recomendação sobre exceção de pagamento em caráter
indenizatório

Ofício 99/2018 – Recomendações sobre as Instruções Normativas n° 43 e n° 44
do TCEES

Ofício 113/2018 – Recomendações decorrentes da PCA 2017

Ofício 117/2018 – Recomendações da Confederação Nacional dos Municípios -
CNM, sobre a possibilidade de cancelamento de convênios

Ofício 120/2018 – Recomendações sobre a notificação TCEES sobre a Amunes

Ofício 122/2018 – Recomendação sobre contratação mediante processo
licitatório para eventos

Ofício 124/2018 – Recomendação de criação de Legislação para cessão de
servidores

Ofício 144/2018 – Recomendações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM - Questionário i-Educ

Ofício 145/2018 – Recomendações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM - Questionário i-Saúde

Ofício 153/2018 – Recomendações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM - Questionário i-Cidade



Ofício 154/2018 – Recomendações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM - Questionário i-Planejamento

Ofício 155/2018 – Recomendação com base na análise no Parecer Prévio da
PCA 2015

Ofício 157/2018 – Recomendações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM - Questionário i-Amb

Ofício 160/2018 – Recomendações sobre a Instrução Normativa n° 36 do
TCEES

Ofício 161/2018 – Recomendações de Despesas com Pessoal

Ofício 162/2018 – Recomendações sobre a Normativa do TCEES referente ao
Art. 42 LRF, que trata de Disponibilidade em Caixa

Ofício 163/2018 – Recomendações e Orientações sobre a LOA

Ofício 167/2018 – Recomendações dos Achados da PCA

Ofício 172/2018 – Recomendações a Comissão de Licitação sobre o Decreto
9412-2018 da União que atualiza os valores das modalidades de Licitação

Ofício 196/2018 – Recomendação sobre Atos de Pessoal - IN38 e IN45

Ofício 203/2018 – Recomendação sobre o Levantamento de Governança e TI

Ofício 205/2018 – OFICIO 205-18 - PREFEITO -Notificação TCEES - RREO e
RGF

Ofício 206/2018 – OFICIO 206-18 - PREFEITO - Recomendação Aposentados

Ofício 211/2018 – Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas da Secretaria de Administração.

Ofício 212/2018 –Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas da Secretaria de Finanças.

Ofício 213/2018 – Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas da Secretaria de Obras.



Ofício 214/2018 –Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas do Setor de Licitação.

Ofício 215/2018 –Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas do Setor de Compras.

Ofício 216/2018 – Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas do Setor de Contabilidade.

Ofício 217/2018 – Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas do Departamento de Recursos Humanos.

Ofício 218/2018 – Recomendações sobre a transparência ativa (Portal da
Transparência) e passiva (e-SIC e e-OUV) e Divulgação da IN SCI N° 008/2018,
específicas do Setor de Fiscalização.

Ofício 224/2018 – Reiterando as recomendações sobre a Instrução Normativa n°
36 do TCEES

Ofício 226/2018 – Recomendações sobre a Instrução Normativa n° 36 do
TCEES

Ofício 227/2018 – Recomendações sobre a Instrução Normativa n° 36 do
TCEES

Ofício 231/2018 – Recomendações sobre a Matriz de Saldo Contábeis (MSC)

Ofício 249/2018 – Recomendações sobre processos administrativos de
sindicância e o estágio probatório

Ofício 251/2018 – Recomendações sobre a Decisão Monocrática 00757/2018-3
e o Processo TC: 8427/2017, referente ao Relatório Resumido de Execução
Orçamentária - RREO do 4º bimestre de 2017 deste Município

Ofício 252/2018 – Recomendações sobre o termo de cooperação técnica de
movimentação financeira dos órgãos públicos ao TCEES

Ofício 255/2018 – Ato Recomendatório sobre a Acessibilidade no Município.

Ofício 258/2018 –Ato Recomendatório sobre as obrigatoriedades da Lei de
Diretrizes Orçamentárias LDO e Orçamentos LOA



Ofício 249/2018 – Recomendações sobre processos administrativos de
sindicância e o estágio probatório

Ofício 260/2018 – Recomendações sobre processos administrativos de
sindicância e o estágio probatório

Ofício 263/2018 – Recomendações no que se refere ao Levantamento de
Controle Interno

Ofício 264/2018 – Recomendações sobre o Cadastro da Dívida Pública

Ofício 266/2018 – Reiterando as recomendações dos relatórios das auditorias
2017

Ofícios 274 a 277 /2018 – Recomendações sobre o Portal da Transparência

Ofício 278/2018 – Recomendações sobre o envio mensal da Folha de
Pagamento ao CidadES

1.10. Envio de Informações para o TCEES

Tendo em vista a atribuição da Unidade Central de Controle Interno – UCCI de agir
como mediador entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a Prefeitura a
fim de facilitar a disponibilização de documentos e informações objeto de trabalho das
referidas equipes, diversas informações requeridas pelo TCE-ES nesse exercício foram
feitas diretamente a UCCI, que se incumbiu de solicitar as providências necessárias
para que o envio das respostas, que em sua maioria ocorreram por meio digital, não
ultrapassassem prazos estipulados.

1.10.1. IEGM – Índice de Efetividade De Gestão Municipal

No mês de fevereiro o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo iniciou um
trabalho de fiscalização na modalidade levantamento, sobre o Índice de Efetividade da
Gestão Municipal – IEGM do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
requisitando dessa Prefeitura, conforme ocorreu em exercícios anteriores, informações
na forma do questionário on-line relacionadas à educação, saúde, planejamento,
gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança.

Tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo,
preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas, a UCCI encaminhou
os Ofícios (N° 060 a 066/2018) para diversas Secretarias fornecendo orientações e
requisitando informações referentes aos questionários i- Amb, i-Cidades, i-Educ, i-
Fiscal, i-GovTI, i-Planejamento, i-Saúde, bem como advertindo sobre o prazo,
ressaltando todas as sanções previstas.



Além disso, solicitamos a presença dos secretários no intuito de sanar quaisquer
dúvidas e prestar esclarecimentos, salientado dificuldades e equívocos ocorridos nos
exercícios anteriores, afim de prevenir que se repetissem.Nessa oportunidade,
assinaram o Termo de Ciência, declarando o conhecimento da obrigação de inserir
informações no questionário on-line, bem como de que a veracidade e a autenticidade
das informações inseridas eram de suas responsabilidades, e que o descumprimento
de prazos estabelecidos ensejaria a adoção de sanções.

Após preenchimento por meio eletrônico no dia 20 de março, as Secretarias nos
encaminharam através de ofícios (OF ADM N° 051/2018 – OF SEMMA N° 047/2018 –
OF SEMED N° 300/2018 – OF SEMS N° 123/2018 – OF DCM N° 027/2018 – OF PLAN
104/2018 – Protocolo SMF 2787/2018) as respostas exaradas salvas em PDF com os
respectivos documentos comprobatórios para fins de controle operacional.

Por meio da análise das respostas aos questionários, ao longo do exercício, a UCCI
teceu orientações para as devidas adequações necessárias, já que este índice serve
como base para avaliações e auditorias externas do TCEES, e os resultados dessas
análises são amplamente divulgados nos meios de comunicação.

Ao identificar que alguns itens, mesmo que já cobrados anteriormente em exercícios
anteriores, ainda não haviam sido implantados, orientamos que as providências para
adequação fossem tomadas, evitando que no próximo levantamento, as respostas
permaneçam as mesmas. Assim emitimos os atos recomendatórios (OF UCCI N°
085/2018 T.I - OF UCCI N°144/2018 Educação - OF UCCI N° 145/2018 Saúde - OF
UCCI N° 153/2018 Defesa Civil - OF UCCI N° 154/2018 Planejamento - OF UCCI N°
157/2018 Meio Ambiente), apontando especificamente cada item em desacordo com o
exigido pelo TCEES, sendo necessário empenho máximo e comprometimento na
adoção das medidas.

Vale ressaltar, que o Tribunal de Constas do Estado do Espirito Santo - TCEES, por
meio de seus auditores externos, estiveram no Município, na data de 04 de maio de
2018, realizando trabalho de fiscalização, com o objetivo de validar as respostas
apresentadas no questionário, no âmbito da Educação e Saúde, demonstrando assim a
relevância do envolvimento de todos, para demonstrar progresso e efetividade na
gestão na próxima avaliação.

1.10.2. PCA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

A UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, possui
grandes responsabilidades na Prestação de Contas do Prefeito, encaminhado ao
TCEES e posteriormente encaminhado para Câmara Municipal para aprovação das
contas municipais.



Para tanto foram realizadas Auditorias Internas, para elaboração e envio por meio
eletrônico para o TCE-ES dos relatórios da UCCI – Unidade Central de Controle Interno
do Município de Afonso Cláudio, quais sejam RELACI -Relatório de Atividades do
Órgão Central de Controle Interno; RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito;  RELUCI -
Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre
as Contas dos Ordenadores de Despesas, PROEXE- Pronunciamento Expresso do
Chefe do Poder e do Chefe do Órgão Atestando; constantes na PCA – Prestação de
Conta Anual, IN n°043/2017 do Tribunal de Constas do Estado de Espírito Santo.

No RELACI -Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno, ocorreu o
relato acerca de todas as atividades desenvolvidas no setor no exercício de 2017, bem
como quanto o planejamento anual de atividades do controle interno (Plano Anual de
Auditorias Internas - PAAI) e as atividades selecionadas para avaliação na Unidade
Gestora. Além disso, ocorreu a descrição dos resultados das auditorias realizadas,
achados, constatações, conclusões, proposições, alertas efetuados e medidas de
saneamento adotadas.

No RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno sobre as Contas do Prefeito e RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do
Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de
Despesas, ocorreu a inserção dos pontos de controle para avaliação, constantes da
Tabela Referencial 1, do Anexo III, da IN TC nº 43/2017.

Além disso, a UCCI promoveu a expedição dos ofícios 005/2019; 006/2019; 007/2019;
008/2019; 009/2019; 020/2019; 027/2019; 029/2019; 033/2019, aos diversos setores
responsáveis pelas informações necessárias ao desenvolvimento dos Relatórios
Contábeis, alertando para o cumprimento dos prazos, bem como o comprometimento
com as informações prestadas.

Nomeamos através do Decreto 064/2019, 07/02/2019, servidor da Prefeitura com
formação em Contabilidade, para acompanhar toda elaboração e analisar os relatórios
contábeis integrantes desta PCA 2018.

1.11. Análises de Conformidade

Foram transportados para a tabela apenas os itens avaliados, sendo alguns analisados
como auditoria e a maioria como análises de conformidade.

A seguir apresentamos apenas os pontos de controle selecionados para análise, os
procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas na
Tabela Referencial 1.



Código
Objeto/Ponto de

Controle

Processos

Administrativos

e/ou informações

analisadas

Base Legal Procedimento
Universo do Ponto de

Controle
Amostra Selecionada

1.Itens de Abordagem Prioritária

1.1.2

Despesa

realização sem

prévio empenho

Listagem de

Liquidação/

Desconto

Listagem de

Empenhos

Portal da

Transparência.

Lei 4.320/1964,

art. 60.

Avaliar se foram

realizadas despesas

sem emissão de

prévio empenho.

Análise de Relatórios

do Sistema e de

Processos

Administrativos que

precedem a realização

de despesa, além da

publicidade dada pelo

setor contábil dos

empenhos realizados

através do Portal da

Transparência.

Através do portal da

Transparência,

analisamos na aba

Pagamentos e

Favorecidos, 111

itens realizados no

mês de Junho de

2018, comparado

com a listagem de

empenho.

1.2. Gestão Previdenciária

1.2.1

Registro por

competência -

despesas

previdenciárias

patronais

Balancete da

Despesa

Orçamentária

GFIPS

Listagem de

Liquidação do

Exercício

Portal da

Transparência

 CF/88, art.

40.

 LRF, art. 69.

 Lei

9.717/1998,

art. 1º.

 Lei

8.212/1991

 Lei Local

 Regime de

competência

Verificar se foram

realizados os

registros contábeis

orçamentários e

patrimoniais, das

despesas com

obrigações

previdenciárias,

decorrente dos

encargos patronais

da entidade

referentes às

alíquotas normais e

suplementares,

observando o

regime de

competência.

Análise dos Balancetes

mensais da despesa

orçamentária junto ao

setor contábil.

Analise das GFIP - Guia

de Recolhimento do

FGTS e de Informações

à Previdência Social

emitidas mensalmente.

Verificamos o meses

de Fevereiro/2018 e

Maio/2018.

A soma dos

Empregados/

Avulsos com o RAT,

constantes no

"Comprovante de

Declaração das

Contribuições a

Recolher à

Previdência Social",

da GFIP, foi o

devidamente

verificado no

Balancete da

Despesa dos

respectivos meses,

bem como no

evidenciado no

Portal da

Transparência na

aba "Liquidações e

Favorecidos".

1.2.2
Pagamento das

obrigações

previdenciárias -

Balancete da

Despesa

Orçamentária

 CF/88, art.

40.

 LRF, art. 69.

Verificar se houve o

pagamento

tempestivo das

Análise dos Balancetes

mensais da despesa

Orçamentária, analise

Os pagamentos das

contribuições

previdenciárias



parte patronal GFIPS

Processos

Administrativos

Listagem de

Pagamentos

Portal da

Transparência.

 Lei

9.717/1998,

art. 1º.

 Lei

8.212/1991

 Lei Local

 Regime de

competência

contribuições

previdenciárias

decorrentes dos

encargos patronais

da entidade,

referentes às

alíquotas normais e

suplementares.

dos processos

administrativos.

Analise das GFIP - Guia

de Recolhimento do

FGTS e de Informações

à Previdência Social

emitidas mensalmente.

decorrentes dos

encargos patronais

da entidade,

referentes às

alíquotas normais e

suplementares,

ocorreram

tempestivamente,

conforme observado

mensalmente nos

Balancetes, bem

como no Portal da

Transparência.

1.2.3

Registro por

competência

multas e juros

por atraso de

pagamento

Listagem de

Empenho

Balancete das

Despesas

Processos

Administrativos

 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

registro por

competência das

despesas

orçamentárias e

das Variações

Patrimoniais

Diminutivas (VPD)

com multa e juros

decorrentes do

atraso no

pagamento das

obrigações

previdenciárias.

Análise de Balancetes
mensais da despesa e
analise do balacente
mensal.

Verifica-se que

sempre ocorreu o

registro por

competência,

entretanto foi

identificado pela

Contabilidade, após

analises  da

Notificação

3573/2018, que não

ocorria a

segregação da

despesa extra-

orçamentária com o

VPD. Após foi

realizado o

Empenho estimativo

para pagamento de

eventuais multas

com INSS de serviço

de terceiro.

1.2.4

Retenção/Repas

se das

contribuições

previdenciárias-

parte servidor

Resumo Gerencial

da Folha de

Pagamento - FMS

Liquidação da

Folha

GFIP

Portal da

Transparência.

 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.

Analise dos pagamento

de servidores por

amostragem junto ao

Setor de RH. Análise

dos Balancetes

mensais da despesa

Extra Orçamentária,

analise dos processos

administrativos.

Analise das GFIP- Guia

de Recolhimento do

De um montante de

259 servidores do

Fundo Municipal da

Saúde, selecionamos

uma amostra de 5%

do total, resultando

no quantitativo de

aproximadamente

13 servidores.



FGTS e de Informações

à Previdência Social

emitidas mensalmente.

1.2.5

Parcelamento

de débitos

previdenciários

Anexo 16 - Divida

Fundada

Demonstrativo da

dívida

 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.

Anexo 16 - Divida

Fundada

Análise de

demonstrativo da

dívida.

a) Saúde não possui

parcelamento

registrado no seu

passivo, pois a

dívida está incluída

no passivo da

prefeitura.

b) Não possuímos

RPPS, motivo pelo

qual não possuímos

passivos a receber.

c) Não possuímos

RPPS

d)  Não possuímos

RPPS

e) As parcelas

referentes ao

parcelamento da

Prefeitura foram

pagas

tempestivamente.

1.2.8

Medidas de

Cobrança-

Créditos

Previdenciários

a Receber e

Parcelamentos

a Receber

Sistema de

Software
LRF

Avaliar se as

obrigações

previdenciárias não

recolhidas pelas

unidades gestoras,

foram objeto de

medidas de

cobrança para a

exigência das

obrigações não

O Município não possui

RPPS.

Não  se  aplica, por

não haver

obrigações

previdenciárias

recolhidas.



adimplidas pelo

gestor do RPPS e

pelo Controle

Interno.

1.3. Gestão Patrimonial

1.3.1

Bens em

estoque,

móveis, imóveis

e intangíveis

registro contábil

compatibilidade

com inventário.

Balanço

Patrimonial e

Balancete de

Verificação.

CRFB/88, art.

37, caput c/c

Lei 4.320/1964,

arts. 94 a 96.

Avaliar se as

demonstrações

contábeis

evidenciam a

integralidade dos

bens em estoque,

móveis, imóveis e

intangíveis em

compatibilidade

com os inventários

anuais, bem como,

as variações

decorrentes de

depreciação,

amortização ou

exaustão, e as

devidas

reavaliações.

Analisamos o Balanço

patrimonial e o

Balancete de

Verificação.

Analise de Balancetes

Contábeis.

Selecionamos todos

os saldos que estão

evidenciados no

Balanço Patrimonial

e Balancete de

Verificação.

1.3.3

Disponibilidades

financeiras

depósito e

aplicação

Fluxo de Caixa e

Extratos

Bancários

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.

Verificamos nos

extratos bancários e

fluxo de caixa se as

disponibilidades

financeiras foram

depositadas em bancos

oficiais.

Extratos bancários e

no fluxo de caixa de

3 (três) Bancos

Oficiais.

1.3.4

Disponibilidades

financeiras

depósito e

aplicação

Extratos

bancários e

Demonstrações

contábeis no

Fluxo de Caixa.

Contas correntes

e aplicações

conferidas:

Banco do Brasil:

23.387-0 -A;

23.398-6 - A;

Lei 4.320/1964,

arts. 94 a 96.

Avaliar se as

demonstrações

contábeis

evidenciam a

integralidade dos

valores depositados

em contas

correntes e

aplicações

financeiras

confrontando os

valores registrados

com os extratos

O universo do ponto de

controle é de 27 (vinte

e sete) contas

existentes, sendo 19

(dezenove) do Banco

do Brasil S/A, 2 (duas)

Banestes, e 6 (seis) da

Caixa Econômica

Federal que teve

movimentação durante

o exercício de 2018.

Amostra

selecionada: Foram

2 contas de

aplicações do

Banestes, Banco do

Brasil e Caixa

Econômica Federal,

cada, com saldo os

maiores saldos no

final do exercício,

sendo que

comparamos o Fluxo

de Caixa com



Banestes:

21.091.616 - A;

21.288.527 - A;

Caixa:

624.004-0 - A;

624.005-9 - A.

bancários no final

do exercício.

Extratos Bancários.

1.3.5

Dívida ativa e

demais créditos

tributários

conciliação do

demonstrativo

com

demonstrações

contábeis

ANEXO I B

DEMDATA

Lei 4.320/1964,

arts. 94 à 96).

Avaliar se as

demonstrações

contábeis

evidenciam a

integralidade dos

valores inscritos em

dívida ativa

tributária e não

tributária.

O Fundo de Saúde não

possui Dívida Ativa

Tributária e

NãoTributaria, como

também informado no

ANEXO I B

DEMDATA.

Relatório Fechado

Sintético da Dívida

Ativa.

1.5. Demais Atos de Gestão

1.5.1

Documentos

integrantes da

PCA

compatibilidade

com o

normativo do

TCE

Instrução

Normativa n°

043/2017 e

relatórios da

Contabilidade

referente a PCA

2018.

Decreto

064/2019.

OFÍCIOS UCCI N°

005/2019;

006/2019;

007/2019;

008/2019;

009/2019;

020/2019;

027/2019;

029/2019;

033/2019.

IN

regulamentado

ra 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.

Análise dos

documentos

integrantes dos

Relatórios da

Contabilidade em

conformidade com a IN

043/2017.

ANEXO III B

2. Itens de Abordagem Complementar

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária



2.2.10

Execução de

programas e

projetos

Balancete de

Despesa

Setor Jurídico

(Verificação se há

Lei criando

Crédito Especial

em 2018).

LOA 2018 Lei

2.231/2017).

CRFB/88, art.

167, I.

Avaliar se houve

execução de

programas ou

projetos de

governo não

incluídos na lei

orçamentária

anual.

Relatorios de

Pagamentos e

Processos

administrativos.

Conforme

demonstrado no

Balancete Analítico da

Despesa Oramentária

de dez/2018, os

programas ou

projetos de governo

estavam orçados.

2.2.18

Realização de

investimentos

plurianuais

Listagem de

Lançamentos das

Liquidações

PPA 2018 - 2021 -

Lei n° 2.231/2017

CRFB/88, art.

167, § 1º.

Avaliar se foram

iniciados

investimentos cuja

execução

ultrapasse um

exercício financeiro

sem prévia inclusão

no plano plurianual,

ou sem lei que

autorize a inclusão.

Listagem de

Lançamentos das

Liquidações

PPA 2018 - 2021 - Lei

n° 2.231/2017

Não foram iniciados

em 2018

investimentos cuja

execução ultrapasse

um exercício

financeiro sem prévia

inclusão no plano

plurianual, ou sem lei

que autorize a

inclusão.

Há uma obra que

ultrapassa o exercício

financeiro, entretanto

foi iniciada em 2017 e

há previsão na PPA.

2.2.24

Escrituração e

consolidação

das contas

públicas

Plano de Contas

no Sistema de

software

Contábil.

Setor de

Contabilidade.

LC 101/2000,

art. 50 / Norma

Brasileira de

Contabilidade

NBC TSP-EC c/c

/ NBC-T 16

Avaliar se a

escrituração e

consolidação

contábil das contas

públicas obedeceu

ao que dispõe o

artigo 50 da LRF e

as normas

brasileiras de

contabilidade

aplicadas ao setor

público.

Plano de Contas no

Sistema de software

Contábil.

Setor de

Contabilidade.

Verificou-se junto ao

setor contábil que o

plano de contas

utilizado atende as

novas normas

brasileiras de

contabilidade

aplicadas ao setor

público.



2.2.30

Despesa

realização de

despesas

irregularidades

LOA 2018 Lei

2.231/2017).

LC 101/2000,

art. 15 c/c Lei

4.320/1964,

art. 4º.

Avaliar se foram

realizadas despesas

consideradas não

autorizadas,

irregulares e lesivas

ao patrimônio

público, ilegais e/ou

ilegítimas.

LOA 2018 Lei

2.231/2017).

Todas as despesas

realizadas

contemplam o que

dispõe  LC 101/2000,

art. 15 c/c Lei

4.320/1964, art. 4º.

2.2.31
Despesa

liquidação

Portal da

Transparência.

Listagem de

Liquidações.

Processos

Administrativos.

Lei 4.320/1964,

art. 63.

Avaliar se foram

observados os pré-

requisitos

estabelecidos no

artigo 63 da Lei

Federal nº 4.320/64

para a liquidação

das despesas.

No total de 988

liquidações,

selecionamos 3

processos por mês.

Todos os pré-

requisitos

estabelecidos no

artigo 63 da Lei

Federal nº 4.320/64

para a liquidação das

despesas foram

observados nas

amostras selecionas.

2.2.32

Pagamento de

despesas sem

regular

liquidação

Listagem de

Liquidações. Lei 4.320/1964,

art. 62.

Avaliar se houve

pagamento de

despesa sem sua

regular liquidação.

Listagem de

pagamento por mês

do pagamento e

credor.

Amostra meses de

Janeiro (total 6) e

Junho (total de 11).

Não ocorreu

pagamento de

despesa sem sua

regular liquidação,

com base nas

amostras selecionada.

2.3. Gestão patrimonial

2.3.1

Passivos

contingentes

reconhecimento

de precatórios

judiciais

Setor Jurídico.

Setor de

Contabilidade.

CRFB/88, art.

100. / ei nº

4.320/64, arts.

67 e 105 c/c

Norma

Brasileira de

Contabilidade

NBC-TSP 03.

Avaliar se os

precatórios judiciais

e demais passivos

contingentes estão

sendo devidamente

reconhecidos e

evidenciados no

balanço

patrimonial.

Não há precatórios

judiciais no Fundo de

Saúde informados

pela Procuradoria.

Não há precatórios

judiciais no Fundo de

Saúde informados

pela Procuradoria.



2.3.2

Dívida pública

precatórios

pagamento

Setor Jurídico.

Setor de

Contabilidade.

CRFB/88, art.

100 c/c Lei

4.320/64, art.

67.

Avaliar se os

precatórios judiciais

estão sendo objeto

de pagamento,

obedecidas as

regras de liquidez

estabelecidas na

CRFB/88.

Não há precatórios

judiciais no Fundo de

Saúde informados

pela Procuradoria.

Não há precatórios

judiciais no Fundo de

Saúde informados

pela Procuradoria.

2.4. Limites constitucionais e legais

2.4.3

Dívida pública

originalmente

superior ao

limite redução

do valor

excedente

Sistema de

Software.
Resolução nº

40/2001 do

Senado

Federal, art. 4º,

inciso I.

Avaliar se a dívida

consolidada líquida

do

Estado/Município,

no final do

exercício de 2001,

excedia os limites

estabelecidos nos

incisos I e II, do

artigo 3º, da

Resolução nº

40/2001 do Senado

Federal,

respectivamente e,

em caso positivo,

verificar se o valor

excedente está

sendo reduzido à

razão de 1/15 (um

quinze avos) por

exercício.

Sistema de Software. A Saúde não possui

divida Pública.

2.5. Gestão Previdenciária

2.5.2

Base de cálculo

de

contribuições -

RPPS

Legislação

Previdenciária do

regime Geral de

previdência

CF/88, art. 40.

LRF, art. 69. Lei

9717/1998 art.

1º.

Verificar a

existência de uma

base de

contribuição

regulamentada no

ente e se

contribuições

previdenciárias

estão sendo

calculadas e retidas

respeitando essa

base de cálculo.

Legislação

Previdenciária do

regime Geral de

previdência

Base de Calculo

reputa a Legislação

Previdenciária do

Regime Geral de

previdência.



2.5.5

Guia de

recolhimento de

contribuições

previdenciárias

O Município não

possui RPPS.

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.

O Município não possui

RPPS.

O Município não

possui RPPS.

2.5.7
Servidores

cedidos

O Município não

possui RPPS.

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.

O Município não possui

RPPS.

O Município não

possui RPPS.

2.5.10

Parcelamento

de débitos

previdenciários

Autorização

Legal

O Município não

possui RPPS

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.

O Município não possui

RPPS.

Não se aplica, pois

no regime geral não

exige.

Foi realizado através

de negociação.

2.5.22

Contabilização

da amortização

do déficit

atuarial

Termo de Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado sob o
n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de

Empenho

000185/2019.

MCASP e

Portaria MPS

403/2008, art.

17.

Verificar se houve a

correta

contabilização dos

repasses das

amortizações do

déficit ao RPPS pela

Unidade Gestora

devedora, bem

como do

reconhecimento da

receita pelo RPPS

em conta específica

do plano de contas.

O Município não possui

RPPS.

Balancete de Despesa

(BALEXOD)

Verificou-se que no
Balancete de
Despesa que o
município
empenhou, liquidou
e pagou em 2018,
aposentadorias e
pensões pertinentes
à previdência
municipal.

O município não

possui atualmente

RPPS, entretanto

arca com despesas

previdenciárias

pertinentes à

servidores

municipais do

extinto  Instituto de

Assistência dos

Servidores de

Afonso Cláudio



IASAF, conforme

disposto na Lei

1.528/1999,

momento em que

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social.

2.5.26 Censo Atuarial

Termo de Citação
01320/2018-1 -
Processo
01078/2019 de
15/01/2019 -
Protocolado sob o
n°
03746/2018-6.

Processo n°
476/2019.

Autorização de
Empenho
000185/2019.

Art. 8° do Decreto

nº 487/2017.

(Censo)

Lei Federal

10.887/2004,

art. 3º.

Portaria MPS

403/2008,

art.12.

Verificar se o ente

realiza censo

atuarial de todos

servidores ativos,

aposentados e

pensionistas, com a

atualização de

todos os dados

cadastrais

necessários para

manutenção de

base de dados

adequada.

Art. 8° do Decreto  nº
487/2017.

Censo 2017.

O município não

possui atualmente

RPPS, entretanto

arca com despesas

previdenciárias

pertinentes à

servidores

municipais do

extinto  Instituto de

Assistência dos

Servidores de

Afonso Cláudio

IASAF, conforme

disposto na Lei

1.528/1999,

momento em que

tornou-se optante

do Regime Geral de

Previdência Social,

que foram

convocados para o

Censo 2017.

2.5.37
Registro de

Admissões

Instrução

Normativa TC n°

38/2016.

Extrato das

Remessas -

Relatório gerado

eletronicamente

pelo sistema

CidadES.

OF. UCCI N°

025/2018 -

001014/2018;

OF. UCCI N°

029/2018 -

001236/2018;

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.

Extrato das Remessas -

Relatório gerado

eletronicamente pelo

sistema CidadES.

Remessa Edital -

Concluída 19/04/2018

Remessa Concurso

Homologado -

Concluída em

20/09/2018

Remessa Atualização

do Concurso -

Processada com

impedimento em

Identificação das

Remessas:

EDT00001

COH00001

ATC 00002

ADM00001



OF. UCCI N°

041/2018 -

001628/2018;

OF. UCCI N°

042/2018 -

001629/2018;

OF. UCCI N°

045/2018 -

001738/2018;

OF. UCCI N°

092/2018 -

004148/2018;

OF. UCCI N°

196/2018 -

009028/2018.

InstruçãoNormati

va TC n° 45/2018

13/12/2018

Remessa Admissão -

Homologada

parcialmente em

06/11/2018

Instrução Normativa TC

n° 38/2016.

Instrução Normativa TC

n° 45/2018.

2.6. Demais atos de Gestão

2.6.1

Pessoal

função de

confiança e

cargos em

comissão

Legislação

Municipal

Relação de

Comissionados -

Dez 2018 do FMS,

disponibilizado

pelo Recursos

Humanos.

CRFB/88, 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.

Lei 1.437/1997

Artigos 12 da Lei

1773/2007

Função de

Confiança:

FMS - 0

Cargo

Comissionado:

FMS - 13

2.6.2

Pessoal

função de

confiança e

cargos em

comissão

Legislação

Municipal

Relação de

Comissionados -

Dez 2018 do FMS,

disponibilizado

pelo Recursos

Humanos.

OF UCCI N°

113/2018 -

OF UCCI N°

Legislação

específica do

órgão.

Nos órgãos que

dispõem de lei

específica

disciplinando

condições e

percentual mínimo

dos cargos em

comissão a serem

preenchidos por

servidores de

carreira avaliar se a

legislação

específica está

Lei 1.437/1997

Lei 1773/2007

Atos Recomendatórios:

OF UCCI N° 113/2018 -

OF UCCI N° 167/2018 -

A Procuradoria Geral

do Município, sobre a

necessidade de

elaboração de lei

específica

disciplinando os

percentuais mínimos.

O Município não

dispõe de legislação

específica

disciplinando as

condições e

percentuais mínimos

dos cargos em

comissão a serem

preenchidos por

servidores de

carreira.

A título de



167/2018

OF. PG N°

07/2019

sendo observada. verificação,

selecionamos como

amostra os cargos

de CC-1. Dos 18

existentes, 11 são

preenchidos por

servidores efetivos

de carreira.

2.6.3

Pessoal

contratação por

tempo

determinado

Auditoria Interna

em Contratação

por Tempo

Determinado

(PRA) - OS SCI N°

004/2018.

PAAI 2018 -

Decretos N°

540/2017 e

149/2018.

Lei Municipal n°

1.727/2006 e

artigos 15 e 16 da

Lei Municipal n°

7.773/2007.

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.

Inspeção nos

processos,

selecionados por

amostragem. Foram

selecionados processos

que representam 5%

do Universo de ponto

de controle, ou seja, de

220 processos de

contratação

temporária

formalizados no

primeiro semestre,

foram selecionados 11,

de Secretarias

aleatórias.

Devido ao Plano

amostral, não foram

selecionado

processos na

Secretaria de Saúde.

2.6.4 Pessoal teto

Verificação

Documental.

Portal da

Transparência.

Listagem dos 20

Maiores Salários -

1° Semestre 2018.

Software do

Recursos

Humanos.

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.

Informação prestada

pela Chefe do

Departamento de

Recursos Humanos

através da listagem dos

20 maiores Salários em

Relatório gerado pelo

sistema de software

referente ao 1°

semestre de 2018.

Comparação dos 20

maiores salários dos

servidores, com o

salário do Prefeito

Municipal, que de

Janeiro a Junho foi

de R$14.785,68

(quatorze mil

setecentos e oitenta

e cinco e sessenta e

oito centavos) e de

Julho a Dezembro

R$15.229,25 (quinze

mil duzentos e vinte

e nove reais e vinte

e cinco centavos).

2.6.6

Dispensa e

inexigibilidade

de licitação.

Auditoria Interna

em  Dispensa ou

Inexigibilidade de

Licitação  (PRA) -

Lei 8.666/93,

arts. 24, 25 e

26.

Avaliar se as

contratações por

dispensa ou

inexigibilidade de

Através do Plano

Amostral foram

selecionados por

amostragem processos

Dispensa de
Licitação - Na
totalidade de 25
(vinte e cinco)
processos de



1.2. Constatações e proposições

OS SCI N°

003/2018.

PAAI 2018 -

Decretos N°

540/2017 e

149/2018.

Relação de

Dispensa e de

Inexigibilidade

realizadas no 1°

semestre de

2018.

Processos

Administrativos:

14917/2018 -

Dispensa

005/2018;

4284/2018 -

Dispensa

015/2018.

Instrução

Normativa SCL N°

001/2014.

licitação

observaram as

disposições

contidas nos artigos

24 a 26 da Lei de

Licitações.

específicos para

análise, e foi

determinado o ponto

de partida de toda

amostra, o qual

documenta os

procedimentos

envolvidos na

utilização das técnicas,

determinando o

universo do ponto de

controle e o critério de

seleção da amostra.

Assim, com base nas

Relações de Dispensas

e de Inexigibilidades

realizadas no 1°

semestre de 2018,

apresentada pelo

Setores de Compras e

de Licitações e

Contratos, totalizaram

23 (vinte e três)

processos de dispensa

do Fundo de Saúde,

sendo auditado o total

de 2 (dois) processos,

conforme seleção de

amostra.

dispensa da
Prefeitura Municipal
e 23 (vinte e três)
processos de
dispensa do Fundo
Municipal de Saúde,
totalizam 48
(quarenta e oito)
processos, que
aplicando 10%,
desse total, resultou
na analise de 4
(quatro) processos
auditados, sendo os
2 (dois) de maiores
valores de cada
Unidade Gestora.

Inexigibilidade -

segundo o critério

adotado para a

seleção de

amostras, não foram

apontados

processos da

Secretaria de Saúde.

Código Achados Proposições/ Alertas Situação

1. Itens de Abordagem Prioritária

1.Itens de Abordagem Prioritária

1.1.2

Não foram realizadas

despesas sem emissão de

prévio empenho no mês de

junho de 2018.

Sem recomendações. Atendido.

1.2. Gestão Previdenciária



1.2.1

Foram realizados os

registros contábeis

orçamentários e

patrimoniais, das despesas

com obrigações

previdenciárias, decorrente

dos encargos patronais da

entidade referentes às

alíquotas normais e

suplementares, observando

o regime de competência.

Sem recomendações. Atendido.

1.2.2

Os pagamentos das

contribuições

previdenciárias decorrentes

dos encargos patronais da

entidade, referentes às

alíquotas normais e

suplementares, ocorreram

tempestivamente.

Sem recomendações. Atendido.

1.2.3

Anteriormente, eram pagos

em conjunto, como receita

extra-orçamentárias.

A partir de quando foi

identificado, após analises

da Notificação 3573/2018,

foi realizado o Empenho

estimativo para pagamento

de eventuais multas com

INSS de serviço de terceiro.

189/2018.

Que seja realizado 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.

Atendido.

1.2.4

Ocorreram as retenções

das contribuições

previdenciárias dos

servidores selecionados na

amostra.

Sem recomendações. Atendido.

1.2.5

Saúde não tem

parcelamento registrado no

seu passivo, pois a dívida

está incluída no passivo da

prefeitura.

Sem recomendações. Não se aplica.



1.2.8

Não  se  aplica,   por  não

haver obrigações

previdenciárias recolhidas.

Não se aplica. Não se aplica.

1.3. Gestão Patrimonial

1.3.1

Analisado parcialmente.

Estão compatíveis as

demonstrações contábeis.

Não avaliamos os

inventários anuais, bem

como, as variações

decorrentes de

depreciação, amortização

ou exaustão, e as devidas

reavaliações.

Sem recomendações. Atendido.

1.3.3

A movimentação financeira

é feita nos bancos oficiais

(Banco do Brasil, Banestes e

Caixa Econômica Federal).

Sem recomendações. Atendido.

1.3.4

As disponibilidades

financeiras estão

evidenciadas nas

demonstrações contábeis,

conforme observamos no

Fluxo de Caixa, em Conta

Corrente e Aplicação. Os

saldos das demonstrações

contábeis conferem

integralmente com os

extratos bancários.

Sem recomendações. Atendido.

1.3.5

O Fundo de Saúde de

Afonso Claudio não se

enquadra no que tange o

arquivo DEMDATA,

conforme Anexo III dessa

instrução, solicitado como

peça constante da PCA

2018, visto que o Fundo de

Saúde não possui Divida

Sem recomendações. Não se aplica.



Ativa Tributaria e Não

Tributaria.

1.5. Demais Atos de Gestão

1.5.1

Todos os documentos

integrantes da PCA seguem

as normativas estabelecidas

na IN 43 do TCEES e demais

legislação pertinentes a

matéria.

A UCCI promoveu a

expedição dos ofícios

005/2019; 006/2019;

007/2019; 008/2019;

009/2019; 020/2019;

027/2019; 029/2019;

033/2019,  aos diversos

setores responsáveis

pelas informações

necessárias ao

desenvolvimento dos

Relatórios Contábeis,

alertando para o

cumprimento dos prazos,

bem como o

comprometimento com

as informações

prestadas.

Nomeamos através do

Decreto 064/2019,

07/02/2019, servidor da

Prefeitura com formação

em Contabilidade, para

analisar os relatórios

contábeis integrantes

desta PCA. Este

acompanhou a

elaboração de todos os

relatórios.

Atendido.

2. Itens de Abordagem Complementar

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária



2.2.10

Conforme demonstrado no

Balancete Analítico da

Despesa Oramentária de

dez/2018, os programas

ou projetos de governo

estavam orçados.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.18

Não foram iniciados em

2018 investimentos cuja

execução ultrapasse um

exercício financeiro sem

prévia inclusão no plano

plurianual, ou sem lei que

autorize a inclusão.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.24

Verificou-se junto ao setor

contábil que o plano de

contas utilizado atende as

novas normas brasileiras

de contabilidade aplicadas

ao setor público.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.30

Todas as despesas

realizadas contemplam o

que dispõe  LC 101/2000,

art. 15 c/c Lei 4.320/1964,

art. 4º.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.31

Todos os pré-requisitos

estabelecidos no artigo 63

da Lei Federal nº 4.320/64

para a liquidação das

despesas foram observados

nas amostras selecionas.

Sem recomendações. Atendido.

2.2.32

Não ocorreu pagamento de

despesa sem sua regular

liquidação, com base nas

amostras selecionada.

Sem recomendações. Atendido.

2.3. Gestão patrimonial



2.3.1

Não há precatório Judicial

informado pela

Procuradoria referente ao

Fundo Municipal de Saúde.

Sem recomendações. Atendido.

2.3.2

Não há precatório Judicial

informado pela

Procuradoria referente ao

Fundo Municipal de Saúde.

Sem recomendações. Atendido.

2.4. Limites constitucionais e legais

2.4.3
A Saúde não possui divida

Pública.
Sem recomendações. Não se aplica.

2.5. Gestão Previdenciária

2.5.2

Base de Calculo reputa a

Legislação Previdenciária

do regime Geral de

previdência.

Sem recomendações. Não se aplica.

2.5.5
O Município não possui

RPPS.
Não se aplica. Não se aplica.

2.5.7
O Município não possui

RPPS.
Não se aplica. Não se aplica.

2.5.10
O Município não possui

RPPS.
Não se aplica. Não se aplica.



2.5.22

O município não possui

atualmente RPPS.

Entretanto arca com

despesas previdenciárias

pertinentes à servidores

municipais do extinto

Instituto de Assistência dos

Servidores de Afonso

Cláudio IASAF, conforme

disposto na Lei 1.528/1999,

momento em que tornou-

se optante do Regime Geral

de Previdência Social.

Constatou-se que até o
momento não há
reconhecimento contábil
no passivo não circulante
do município, nas rubricas
provisões matemáticas a
longo prazo, do valor
pertinente à reserva
previdenciária.

Anteriormente ao Termo
de Citação 01320/2018-1,
protocolado sob o n°
01078/2019 em
15/01/2019, não atentou-
se ao presente item, tendo
em vista que o
procedimento remetia aos
órgãos que possuíssem
RPPS.

Dessa forma, presumimos
que tal obrigatoriedade
atingiria apenas Municípios
possuidores de Institutos
de Previdência Próprios,
haja vista que o objetivo
principal da elaboração de
uma provisão matemática
previdenciária, é a de
realizar uma previsão dos
valores a serem suportados
com os benefícios que
serão concedidos
futuramente, bem como
traçar metas para suportar
tais despesas, o que não
acontece no Município,

1- Recomendamos a
contratação dos serviços
do profissional
denominado Atuário.

2- Recomendamos ao
Setor de Contabilidade
que após contratação,
ocorra o
acompanhamento dos
serviços realizados,
verificando a
manutenção do equilíbrio
financeiro e atuarial no
ente, verificando se
houve a correta
contabilização dos
repasses das
amortizações do déficit
ao RPPS pela Unidade
Gestora devedora, bem
como do reconhecimento
da receita pelo RPPS em
conta específica do plano
de contas.

1- O processo Licitatório encontra-se em fase de Empenho.

2- Em andamento.



haja vista que desde o ano
de 1999, este tornou-se
optante do Regime Geral
de Previdência Social,
através da Lei 1.528/1999,
sendo que desde tal data
não se inclui em folha
nenhum beneficiário para
receber diretamente dos
cofres municipais, o que faz
com que o número de
beneficiários  nesta
situação  somente
diminua,  culminando no
futuro  com a não
existência de qualquer
beneficiário recebendo dos
cofres municipais.

Assim, após a citação
recebida por este município
percebemos a
obrigatoriedade de tal
providência e buscamos
junto a alguns Institutos de
Previdência existentes no
Estado, informações de
qual procedimento deveria
ser tomado para a devida
adequação.

Verificou-se então que a
Provisão deve ser realizada
por um profissional
denominado Atuário, e que
esse profissional não é
facilmente encontrado no
Estado.

Diante de tal situação, no
intuito de realizar um
processo com a maior
celeridade possível e
atendendo aos princípios
da legalidade, igualdade,
impessoalidade e
publicidade, o Município
deu inicio ao processo
Licitatório para essa
contratação, sendo que
referido procedimento
inclusive já foi deflagrado e
está em fase de empenho.



2.5.26

O município não possui

atualmente RPPS,

entretanto arca com

despesas previdenciárias

pertinentes à servidores

municipais do extinto

Instituto de Assistência dos

Servidores de Afonso

Cláudio IASAF, conforme

disposto na Lei 1.528/1999,

momento em que tornou-

se optante do Regime Geral

de Previdência Social.

No exercício de 2017,

ocorreu o  censo de todos

servidores municipais,

ativos, aposentados e

pensionistas, conforme

regras estabelecidas no

Decreto Nº 487/2017, 14

de setembro de 2017.

Entre eles os pensionistas e

aposentados, assegurados

pelo município,

compareceram à Prefeitura

Municipal de Afonso

Cláudio, no período

estipulado conforme

cronograma, e

apresentaram a

documentação necessária

para comprovação de vida

e conseqüente manutenção

do benefício.

Verificou-se que não foi

realizado no exercício de

2018 qualquer tipo de

atualização de dados

cadastrais através de

recadastramento.

Tendo em vista que o

Censo é qüinqüenal,

orientamos a Secretaria

de Administração c/c o

Departamento de

Recursos Humanos, que

realizem anualmente, a

atualização dos dados

cadastrais dos

aposentados e

pensionistas necessários

para manutenção de

base de dados adequada,

conforme Lei Federal

10.887/2004, art. 3º;

Portaria MPS 403/2008,

art. 12.

Dessa forma os

beneficiários que não

comparecerem, poderão

ter o pagamento do

beneficio interrompido

até que o segurado faça a

devida atualização

cadastral obrigatória,

tendo em vista a

assunção das obrigações

através da Lei Municipal

1.528/1999, mantendo

assim a base de dados

adequada e fidedigna.

Em andamento.



2.5.37

Constatou-se que as

"Remessas Edital e

Concurso Homologado" já

estão concluídas no

Sistema CidadES.

Por sua vez, a "Remessa

Atualização de Concurso"

encontra-se processada

com Impedimento e a

"Remessa Admissão" está

homologada parcialmente,

tendo em vista que o

concurso foi prorrogado e

ainda está em andamento.

A Instrução Normativa TC

n° 45/2018, de 10 de julho

de 2018, prorrogou o prazo

previsto no parágrafo único

do art. 34 da IN TC N°

38/2016, até 30 de abril de

2019.

A UCCI vem

monitorando

assiduamente o

andamento do

encaminhamento das

remessas, editando

diversos atos

recomendatórios aos

setores responsáveis,

como  OF. UCCI N°

025/2018 ;  OF. UCCI N°

029/2018;  OF. UCCI N°

041/2018;  OF. UCCI N°

042/2018;  OF. UCCI N°

045/2018;  OF. UCCI N°

092/2018;  OF. UCCI N°

196/2018.

Embora recomendado e reiterado diversas vezes,

constatamos a morosidade no envio das remessas

remanescentes.

Aguardando adoção de providências.

Em Andamento.

2.6. Demais atos de Gestão

2.6.1

Constatou-se que grande

parte dos cargos em

comissão da estrutura

administrativa, não

contemplam atribuições, o

que prejudica a análise da

efetiva atribuição do cargo

em questão.

Além disso, verificou-se que

a nomenclatura dos cargos

em comissão, não

condizem com suas

funções.

O exemplo mais evidente,

trata-se de dois cargos de

"Chefe Seção Auditoria

Controle Avaliação",

constante na relação de

comissionados de

Que sejam promovidas as

devidas alterações legais,

a fim de constar as

atribuições dos cargos

em comissão e sejam

atualizadas as

nomenclaturas dos

cargos existentes de

Direção Chefia ou

Assessoramento  de

acordo com suas

atribuições .

Em andamento



dezembro de 2018, do

Fundo Municipal de Saúde,

uma vez que os únicos

servidores que

desempenham essas

atividades são as duas

servidoras da Unidade

Central de Controle

Interno.

2.6.2

O Município não dispõe de

legislação específica

disciplinando as condições

e percentuais mínimos dos

cargos em comissão a

serem preenchidos por

servidores de carreira.

A UCCI recomendou

através dos ofícios:

OF UCCI N° 113/2018

OF UCCI N° 167/2018

O Procurador Geral, através

do OF. PG N° 07/2019,

informou que o projeto

está sendo elaborado, mas

até o momento não foi

encaminhado a Câmara de

Vereadores.

Reiteramos que seja

editada norma,

regulamentando os

critérios para as

nomeações e condições

de preenchimento dos

cargos em comissão.

Aguardando adoção de providências.

2.6.3

A legislação Municipal está

em conformidade com o

inciso IX, art. 37, da

CRFB/88, determinado que

as contratações sejam

destinadas a necessidade

temporária e de

excepcional interesse

público.

Sem recomendações. Não se aplica.

2.6.4

Com base na listagem dos

20 maiores Salários do 1°

semestre do exercício,

detectou-se que a servidora

Denise Silveira da Cruz,

Matricula 006080, Cargo

Emitimos o OF. UCCI N°

036/2019, de

20/03/2019, requisitando

esclarecimentos e

recomendando que  o

teto remuneratório dos

Em andamento.



MEDICO ESF - EST, excedeu

o subsídio mensal do

Prefeito Municipal, no mês

de março, analisando

através do Portal da

Transparência constatamos

que no 2° semestre

também ocorreu nos meses

de agosto, setembro,

outubro.

Março:

Salário Bruto R$22.221,63

Salário Líquido R$16.523,76

Agosto:

Salário Bruto R$24.122,08

Salário Líquido R$17.901,59

Setembro:

Salário Bruto R$21.788,52

Salário Líquido R$16.209,76

Outubro:

Salário Bruto R$21.788,52

Salário Líquido R$16.209,76

servidores públicos

vinculados ao órgão

obedeça ao disposto no

artigo 37, inciso XI, da

CRFB/88.

Em resposta, a Chefe do

Departamento de

Recursos Humanos, no

OF. RH 018/2019,

informou que a servidora

entrou em exercício em

06/03/2017, com um

padrão salarial T2-I-1, no

mês de junho de 2017.

Este padrão foi alterado

por um equivoco no

sistema de software para

T1-I-1. Posteriormente,

quando este erro foi

descoberto pelo Setor de

RH, providenciaram de

imediato o acerto do

padrão, juntamente com

os valores de diferença,

pagando a servidora o

valor devido, no mês de

março de 2018. Informou

ainda, que foi contatado,

que a servidora não

estaria recebendo o valor

de 60% de gratificação

estipulado pela Lei n°

1.773/2007, art. 55 e

novamente o setor,

calculou o valor devido e

providenciou o

pagamento do mesmo

em três parcelas (agosto,

setembro, outubro).

2.6.6

1)  Processo 4284/2018 -

Ausência de justificativa do

pedido pela Secretaria de

Saúde e falta de

planejamento da compra,

podendo caracterizar em

1) pedidos de

contratação devem ser

motivados e justificados,

contemplando as razões

de fato e de direito que

fundamentam a

Aguardando adoção de providências.



2. Auditorias e outros procedimentos realizados

No exercício em analise, foi necessário alterar o planejamento, que era focado em
outros sistemas que demonstravam maiores riscos, entretanto devido a implementação
da Instrução Normativa TC n° 43/2017, foi necessário a alteração do PAAI - Plano

fracionamento de despesa.

2) Processo 14917/2018 -

Não há achados específicos

referente a este processo.

3) Constatou-se como um

achado geral, uma grande

quantidade de processos

motivados  de forma direta

por dispensa de licitação no

1º semestre/2018.

Mediante a relação

entregue pelo Setor de

Compras, nesta auditoria,

entre os meses de janeiro a

junho/2018 foram

solicitadas 23 (vinte e três)

pela UG Fundo Municipal

de Saúde.

demanda dos produtos

ou do serviço que se

pretende contratar,

apontando claramente os

benefícios a serem

alcançados pela

contratação, ressaltando

que a justificativa deve,

por meio de argumentos

concretos, demonstrar

que a aquisição encontra-

se plenamente adequada

ao seu objetivo, além de

evidenciar que o objeto

da compra direta seria a

melhor (ou única)

solução capaz de

satisfazer as

necessidades do setor.

2) Sem recomendações.

3) Elaborar um ato

recomendatório a todas

as Secretarias reforçando

os elementos e as

condições, os objetivos e

a finalidade da

contratação direta por

dispensa de licitação.

Reiteramos o OF. Nº

180/2018 recomendando

a criação ou atualização

de um Instrução

Normativa específica,

tendo em vista que a

existente envolve vários

temas.



Anual de Auditoria Interna 2018, Decreto nº 540/2017, publicado em dezembro/2017,
pelo Decreto n° 149/2018, considerando a extensa lista de exigências do TCEES, na
Tabela Referencial I, do Anexo III, que nos condicionou a avaliar os Sistemas ali
definidos e sobrecarregou nosso setor, dificultando a realização de auditorias nos
demais sistemas.

São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas
de Auditoria Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao
Setor Público (NB ASP), dessa forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a
execução dos procedimentos definidos na Instrução Normativa SCI n° 002/2012 -
Versão 03/2018 - Decreto n° 239/2018 - Fluxograma, com base no PAAI 2018, Decreto
nº 149/2018, que contempla os itens dispostos na Tabela Referencial, constantes na
Instrução Normativa n° 43/2017, bem como no Acompanhamento Subsequente a
Auditoria Externa do TCEES, através das  Ordens de Serviços N° 001/2018 - Cadastro
Imobiliário; OS N° 002/2018 - Requisição de Parcelamento e Cobrança Administrativa;
OS N° 003/2018 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; OS N° 004/2018 -
Contratação por Tempo Determinado. Seguem abaixo os trabalhos realizados:

Código Achados Proposição/Alertas Situação

PAS - Projeto de Acompanhamento Subsequente - Acompanhamento da Fiscalização-Auditoria Externa

Temática de Receitas Públicas do TCEES - Cadastramento Imobiliário.

STB -
PAS
OS n°
001/18
7.1

Verificou-se que no Achado 2.3, da auditoria
externa, que trata sobre o Cadastro
Imobiliário não Fidedigno, o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo apontou
que o número total de unidades imobiliárias
autônomas constantes do cadastro
imobiliário do município é menor que o
número de domicílios particulares
permanentes urbanos, levantado pelo IBGE
quando da realização do Censo Demográfico
de 2010.

Dessa forma, questionamos se os
responsáveis pelo Cadastramento iniciaram a
utilização dos dados analíticos levantados
pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, e,
a partir do planejamento com base em tais
dados, efetuam ações de recadastramento
para conferir maior fidedignidade ao cadastro
imobiliário do município.

Em resposta, o representante do sistema
informou que os dados analíticos levantados
pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010,
referentes ao número de domicílios
particulares permanentes urbanos, são
utilizados de forma eventual para efeito de

Em verificação, constatamos que devido
a recente nomeação do Diretor de
Tributos Municipais, através do Decreto
n° 314/2018, de 09 de novembro, o setor
está sendo reestruturado para
adequações necessárias no
cadastramento imobiliário e atualização e
efetividade da Instrução Normativa.

Orientamos servidores sobre a
importância de desempenhar os
procedimentos conforme as
determinações da Instrução Normativa e
das recomendações do TCEES.

Recomendamos a reavaliação da
Instrução Normativa atual e atualização,
para determinar procedimentos mais
específicos quanto a utilização dos dados
analíticos levantados pelo IBGE no Censo
Demográfico para auxiliar nas ações de
atualização do cadastramento.

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.



comparação entre as duas bases.

Demonstrando assim, a ausência de rotina de
atualização de dados cadastrais e não
realização de recadastramento geral de
contribuintes.

STB -
PAS
OS n°
001/18
7.2

A Lei Municipal nº 2229/2017 foi aprovada, e
em seu artigo 3°, acresceu na Lei Municipal n°
1.437/97 os artigos 7°- B e 7°- C, imputando a
Seção de Tributação, as atribuições de
organizar e manter cadastro de contribuintes.
Entretanto, o Representante do Sistema
informou que a Lei não cita especificamente
o setor de Cadastro Imobiliário, em
divergência com a Proposta de
Encaminhamento do TCEES no Achado 2.3,
que era estabelecer, no organograma do
Poder Executivo Municipal, um setor
responsável pela gerência e atualização do
cadastro imobiliário e viabilizar
economicamente sua implementação

Com a recente nomeação do Diretor de
Tributos, responsável, entre outras
atribuições, pela organização do setor,
caso entenda necessário, solicitar
novamente a alteração da Lei Municipal
nº 2229/2017, incluindo o Setor de
Cadastro Imobiliário, ligado a Seção de
Tributação de forma mais explicita. Mas é
um preciosismo exacerbado, o que de
fato demonstra-se importante é exercer
as atribuições conforme orientações do
TCEES.

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.

STB -
PAS
OS n°
001/18
7.3

No Item 11 do Checklist, questionamos se foi
implementado programa de fiscalização e
atuação de forma coercitiva, com a lavratura
dos respectivos autos de infração, para
atestar o cumprimento quanto à
comunicação por parte dos contribuintes, no
prazo determinado, sobre fatos ou
circunstâncias que venham a alterar a
unidade imobiliária, para fins de atualização
cadastral?

Em resposta, o Representante do Sistema
informou que não existe programa, mas a sua
implementação é necessária já que o Setor
de Fiscalização está incluído na parceria
institucional conforme item 2 do checklist.

Conforme definido no Plano de Ação, no item
o que será feito , nos comprometemos a

lavrar autos de infração para atestar o
cumprimento quanto à comunicação por
parte dos contribuintes, atuando de forma
mais coercitiva, sobre fatos ou circunstâncias
que venham a alterar a unidade imobiliária,
para fins de atualização cadastral.

Constatamos que até o momento a ação não
foi providenciada, já que foi informado que a
ação é necessária .

Que seja implantado e implementado
programa de fiscalização e atuação de
forma coercitiva, com a lavratura dos
respectivos autos de infração, para
atestar o cumprimento quanto à
comunicação por parte dos contribuintes,
no prazo determinado, sobre fatos ou
circunstâncias que venham a alterar a
unidade imobiliária, para fins de
atualização cadastral.

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.

STB -
PAS
OS n°

Quanto aos procedimentos de controle
através de consulta periódica a imagens
áreas do território do município publicadas

Criar procedimento de consulta periódica
a imagens áreas do território do
município publicadas na internet, e

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento



001/18
7.4

na internet, e registro das mesmas, para
orientar ações de recadastramento
imobiliário, apontaram que os recursos são
usados esporadicamente para confrontar
com o cadastro existente.

A utilização esporádica não garante
fidedignidade ao cadastro imobiliário. Seria
necessário criar rotinas, através de Instrução
Normativa, para esse tipo de ação, para
garantir um acompanhamento mais efetivo.

registro das mesmas, para orientar ações
de recadastramento imobiliário,
conforme já pactuado com o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.

Código Achados Proposição/Alertas Situação

PAS - Projeto de Acompanhamento Subsequente - Acompanhamento da Fiscalização-Auditoria Externa

Temática de Receitas Públicas do TCEES - Requisição de Parcelamento e Cobrança Administrativa.

STB -
PAS
OS n°
002/18
6.1

Desconhecimento funcional da Instrução
Normativa. Embora a Instrução Normativa
estabeleça os procedimentos, inclusive
descrevendo a documentação exigidas, para
algumas das rotinas, verificou-se nas
respostas do checklist, que em diversos
questionamentos, o representante do
sistema apontou como "não possui
conhecimento".

Orientar servidores sobre a importância
de desempenhar os procedimentos
conforme as determinações da Instrução
Normativa e das recomendações do
TCEES.

Proporcionar capacitação aos servidores
do setor, para compreenderem e
aplicarem as normas existentes.

O Diretor de Tributos Municipais
providenciar atualização das Instruções
Normativas, urgentemente.

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.

STB -
PAS
OS n°
002/18
6.2

Embora o cadastro municipal de
contribuintes seja importante ferramenta a
ser utilizada no processo de cobrança de
créditos inscritos em Dívida Ativa, o mesmo
não se encontra adequadamente atualizado.

Nas resposta do checklist, constatou-se que
apesar de existir cadastro informatizado, há
necessidade de regularização e um intenso
trabalho de atualização.

Recomenda-se que sejam empreendidos
meios necessários para revisão dos
procedimentos com a finalidade de
atualizar o cadastro de contribuintes,
exercer efetiva cobrança, e evitar a
ocorrência de prescrições de créditos em
função do esgotamento do qüinqüênio
legal para cobrança, de modo a impedir
dano ao erário, bem como reforçar os
controles internos do setor.

Vale ressaltar que o controle deve ser
distribuído nos vários segmentos do
serviço público, assim, é função de cada
setor fiscalizar as ações referentes a
execução dos programas afetos à sua
área de responsabilidade e zelar pela
observância das normas legais

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.

STB -
PAS
OS n°
002/18
6.3

Observa-se que não ocorreu avanços
significativos quanto a cobrança judicial ou
extrajudicial da dívida ativa, evidenciando a
ausência de ajuizamento de processos de
execução fiscal e sequer atualização de
normativo próprio regulamentando e
estabelecendo rotina de envio de créditos
tributários inscritos em dívida ativa para

Ressalta-se novamente que o controle
deve ser distribuído nos vários
segmentos do serviço público, assim, é
função de cada setor fiscalizar as ações
referentes a execução dos programas
afetos à sua área de responsabilidade e
zelar pela observância das normas legais.
Dessa forma, recomenda-se que seja

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.



cobrança.

Com a nomeação do Diretor de Tributos
Municipais, e levantamento da situação
atual, já foi possível verificar diversas
inconsistências, como ausência de requisitos
legais na inscrição em dívida ativa, prescrição,
forma de calcular os juros de mora
exorbitante, não conferindo certeza e
liquidez ao título executivo, o que prejudica a
recuperação administrativa da dívida ativa e
a cobrança efetiva.

Constatou-se que não há controle da
legalidade dos créditos tributários e fiscais;
não há controle adequado de cobranças
administrativas e judiciais; não há controle
sobre o prazo prescricional; não há controle
através de relatórios gerenciais.

elaborado um controle efetivo  e habitual
sobre a dívida ativa. Após finalização do
levantamento por parte do Diretor de
Tributos, cancelamentos justificados
detalhadamente (precaução necessária
para evitar renúncia de receita,
submetidas às regras da LRF - LC
101/2000), certeza e liquidez (evitando
excesso de exação), para a devida e
efetiva cobrança.

STB -
PAS
OS n°
002/18
6.4

Após realizado o Achado, verificou-se que a
ação tomada não surtiu o efeito esperado,
restringindo ainda mais o parcelamento dos
débitos. Assim, há necessidade de nova
alteração legal.

Além disso, como demonstrado através das
respostas do checklist, nenhum dos
procedimentos estipulados na Instrução
Normativa STB vigente, estão sendo
desenvolvidas.

Recomendamos novamente a alteração
da Lei para adequação do Achado e
posterior atualização da Instrução
Normativa.

Encerrada da
Auditoria -
Monitoramento
permanente do
cumprimento
do Plano de
Ação.

Código Achados Proposição/Alertas Situação

PRA - Projeto Regular de Auditoria Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.

SCL -
PRA
OS n°
003/18
6.1

Consta o parecer jurídico que deferiu o
pedido e se fundamentou no inciso II do art.
24 da 8.666/93. Entretanto, o Secretário de
Agricultura indicou apenas o local que seria
destinado o objeto, sem justificar a
necessidade, o porquê da compra, quais
benefícios.

Os pedidos de contratação devem ser

motivados e justificados, contemplando

as razões de fato e de direito que

fundamentam a demanda dos produtos

ou do serviço que se pretende contratar,

apontando claramente os benefícios a

serem alcançados pela contratação,

ressaltando que a justificativa deve, por

meio de argumentos concretos,

demonstrar que a aquisição encontra-se

plenamente adequada ao seu objetivo,

além de evidenciar que o objeto da

compra direta seria a melhor (ou única)

solução capaz de satisfazer as

necessidades do setor;

Objetivando a criação de normas

inerentes aos pedidos de dispensa, nessa

Encerrado
Encaminhado
para a
Secretaria
responsável
para
providências.



oportunidade reiteramos o ofício UCCI

OF. Nº 180/2018, do dia 13 de julho de

2018, enviado ao representante do

Sistema de Compras, Licitações e

Contratos, propomos a criação de uma

Instrução Normativa específica para as

compras realizadas por dispensas e

inexigibilidades de licitação, tendo em

vista que a Instrução Normativa SCL Nº

001/2014 dispõe sobre as rotinas e os

procedimentos de controle a serem

observados na geração de gastos através

de compras e contratações de obras ou

serviços, com ou sem processo licitatório,

envolvendo vários temas em uma única

instrução normativa.

SCL -
PRA
OS n°
003/18
6.2

Discordância entre a finalidade da
contratação e a instrução processual. A
solicitação, bem como os documentos da
empresa juntados ao processo, deduz a uma
contratação por inexigibilidade de licitação.
Portanto o parecer jurídico se fundamenta no
artigo 24, inciso II, por dispensa de licitação,
em razão do valor do contrato, anexando
cópias de notas fiscais da empresa em
prestação de serviços com outros municípios,
como comprovantes da vantajosidade do
preço praticado, com base no artigo 26,
inciso III.

Observância e maior atenção por parte

do setor em suas orientações e

manifestações, em especial nos

processos de contratação motivados pela

própria procuradoria, bem como as

futuras contratações deste objeto

orientamos fazer um estudo, observando

a base legal dos demais incisos do artigo

24 e o artigo 25 da Lei de Licitações.

Encerrado
Encaminhado
para a
Secretaria
responsável
para
providências.

SCL -
PRA
OS n°
003/18
6.3

Ausência de justificativa do pedido pela
Secretaria de Saúde e falta de planejamento
da compra, podendo caracterizar em
fracionamento de despesa. Dispõe na
justificativa da despesa, do pedido de
contratação, sobre a aquisição de material de
consumo médico cirúrgico, que será
destinado ao mutirão dermatológico - PAD -
Programa de Atendimento Dermatológico em
Serra Pelada, que será realizado nos dias 13,
14 e 15 de abril, do corrente ano.Verifica-se
que não há justificativa para a contratação,
consta o evento e o dia que utilizará o
material, sem relatar as características do
evento, quais serviços são prestados, quais
benefícios a população, a quanto tempo é
realizado, a previsão do público para
atendimento, fundamentando a quantidade
de material solicitado, causando a
inobservância ao art.26 da Lei 8666/93.

Os pedidos de contratação devem ser

motivados e justificados, contemplando

as razões de fato e de direito que

fundamentam a demanda dos produtos

ou do serviço que se pretende contratar,

apontando claramente os benefícios a

serem alcançados pela contratação,

ressaltando que a justificativa deve, por

meio de argumentos concretos,

demonstrar que a aquisição encontra-se

plenamente adequada ao seu objetivo,

além de evidenciar que o objeto da

compra direta seria a melhor (ou única)

solução capaz de satisfazer as

necessidades do setor. Bem como, maior

responsabilidade na condução dos

processos de compras, em especial as

compras diretas, observando as regras

trazidas pela Legislação Federal e normas

Encerrado
Encaminhado
para a
Secretaria
responsável
para
providências.



internas. Ressaltamos ainda que toda

compra pública deve ser planejada. Ex: Se

há previsão de uma compra idêntica ou

da mesma natureza no decorrer do

exercício, principalmente materiais de

uso contínuo, por que não inicialmente

fazer um procedimento licitatório?!

Objetivando a criação de normas

inerentes aos pedidos de dispensa, nessa

oportunidade reiteramos o ofício UCCI

OF. Nº 180/2018 do dia 13 de julho de

2018 enviado ao representante do

Sistema de Compras, Licitações e

Contratos, propomos a criação de uma

Instrução Normativa específica para as

compras realizadas  por dispensas e

inexigibilidades de licitação, tendo em

vista que a Instrução Normativa SCL Nº

001/2014 dispõe sobre as rotinas e os

procedimentos de controle a serem

observados na geração de gastos através

de compras e contratações de obras ou

serviços, com ou sem processo licitatório,

envolvendo vários temas em uma única

instrução normativa.

SCL -
PRA
OS n°
003/18
6.4.1

Grande quantidade de processos motivados
de forma direta por dispensa de licitação no
1º semestre/2018.

Elaborar um ato recomendatório a todas

as Secretarias reforçando os elementos e

as condições, os objetivos e a finalidade

da contratação direta por dispensa de

licitação;

Nesta oportunidade, estamos reiteramos

o ofício UCCI OF.Nº 180/2018 do dia 13

de julho de 2018 ao representante do

Sistema de Compras, Licitações e

Contratos, com ênfase a recomendação

para elaboração de Instrução Normativa

específica para as contratações diretas,

possibilitando criar procedimentos e

normas internas para maior eficácia e

controle das contratações.

Encerrado
Encaminhado
para a
Secretaria
responsável
para
providências.

SCL -
PRA
OS n°
003/18
6.4.2

Inobservância aos procedimentos instituídos
na Instrução Normativa SCL Nº 001/2014 -
Verifica-se em todos os processos auditados,
tanto de dispensa, quanto de inexigibilidade
de Licitação não observaram aos
procedimentos instituídos na Instrução

Recomendamos a alteração do item que
trata sobre a abrangência da Instrução
Normativa, apenas destinada ao Poder
Executivo e ao Fundo Municipal de Saúde
e reiteramos mais uma vez o ofício UCCI
OF.Nº 180/2018 do dia 13 de julho de

Encerrado
Encaminhado
para a
Secretaria
responsável
para



Normativa SCL Nº 001/2014, a tramitação e o
manuseio dos processos são totalmente
divergentes com a Instrução Normativa.

2018 ao representante do Sistema de
Compras, Licitações e Contratos,
propondo a criação de uma Instrução
Normativa específica para as compras
realizadas por dispensas e
inexigibilidades de licitação, tendo em
vista que a Instrução Normativa SCL Nº
001/2014 dispõe sobre as rotinas e os
procedimentos de controle a serem
observados na geração de gastos através
de compras e contratações de obras ou
serviços, com ou sem processo licitatório,
envolvendo vários temas em uma única
instrução normativa.
A partir das novas regras, as mesmas
deverão ser aprimoradas e divulgadas
entre as secretarias, disciplinando a
formação, autuação, organização,
manuseio, tramitação e o arquivamento
dos processos administrativos.

providências.

Código Achados Código Achados

PRA - Projeto Regular de Auditoria Pessoal - Contratação por Tempo Determinado

SRH -
PRA
OS n°
004/18
6.1

Embora devidamente tipificado em lei, nota-se
que nos Pareceres da Procuradoria, em alguns
casos, a fundamentação é genérica nos artigos
1° e 2°da Lei Municipal n° 1.727/06, e no artigo
28 da Lei Municipal 1.886/2010, em outras
circunstâncias, apenas cita da Lei n°
1.727/2006, sem especificar em qual artigo ou
inciso que trata da hipótese que realmente
justifica a contratação.

Incluir no parecer jurídico a
fundamentação exata que justifica a
contratação temporária,
demonstrando a necessidade e
interesse público, conforme disposto
na legislação.

Encerrado
Encaminhado para
a Secretaria
responsável para
providências.

SRH -
PRA
OS n°
004/18
6.2

Não foi verificado nos processos selecionados
nenhum acréscimo da temporariedade, todos
obedecendo os períodos que se destinavam.
Entretanto, verifica-se que em todos os
exercícios há essa demanda que considera a
variação expressiva de matrículas, sendo
possível realizar um planejamento mais
específico, evitando este alto índice de
contratação temporária.

Além disso, há a previsão de contratação
quando ocorrer a possibilidade de
comprometimento do ano letivo escolar, por
absoluta falta de professores concursados que
supram as necessidades do quadro de docente
da rede municipal de ensino, no entanto há
concurso vigente com aprovados que estão em
cadastro de reserva, que poderiam suprir essas
necessidades e embora seja observado a lista
de aprovados para realizar as contratações,
seria mais adequado convocá-los caso seja
indispensável a contratação em todos os
exercícios, pois demonstra dessa forma que há

Proceder o planejamento, para de
fato verificar a necessidade de
contratação para o cargo, que
anualmente demonstra necessidade
para suprir essa carência,
procedendo a nomeação dos
concursados, caso seja
recorrentemente e constante.

Encerrado
Encaminhado para
a Secretaria
responsável para
providências.



a necessidade da criação deste cargo
específico.

SRH -
PRA
OS n°
004/18
6.3

Ausência de hipótese prevista em Lei;

Definir mais especificamente, quais
são as hipóteses legais que permitem
a contratação temporária
demonstrando o excepcional
interesse público.

Encerrado
Encaminhado para
a Secretaria
responsável para
providências.

SRH -
PRA
OS n°
004/18
6.4

Não há um método ou procedimento
específico para seleção dos contratados. Em
alguns casos há a informação que a escolha foi
realizada através de análise de currículos,em
outras situações ocorre a contratação com
base na lista de aprovados no concurso, e em
alguns processos não há sequer a informação
de como ocorreu o procedimento para a
contratação.

Cumpre observar que até mesmo nos casos em
que a escolha foi realizada através de análise
de currículos, não há anexado qual critério
adotado ou até mesmo os demais currículos
analisados, dificultando a fiscalização e
comprovação da idoneidade do procedimento.

Além disso, nos casos dos Processos n°
003109/2018 e n° 006544/2018, não consta a
informação de como ocorreu a escolha das
contratadas, se através da lista do concurso ou
seleção de currículos.

Convém notar ainda, que inclusive na Instrução
Normativa SRH n° 002/2015,que dispõe sobre
admissão de pessoal mediante contrato
temporário, não há definido um procedimento
para regulamentar a escolha do contratado,
limitando-se a pontuar que sendo autorizada a
contratação, procederá ao recrutamento do
pessoal, mediante processo seletivo
simplificado ou análise de currículo sujeito à
ampla divulgação, inclusive através do site da
Prefeitura, excetuados os casos previstos em
lei, sendo que essa publicação não é
observada.

Atualizar as Instruções Normativas
do Sistema de Recursos Humanos,
com o envolvimento dos servidores
do setor, para elaborar
procedimentos gerais e uniformes
para contratação temporária.

Orientar servidores sobre a
importância de desempenhar os
procedimentos conforme as
determinações da Instrução
Normativa, difundindo as alterações
por todos do setor.

Encerrado
Encaminhado para
a Secretaria
responsável para
providências.

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos
instaurados na UG.

Não foi instaurada Tomada de Contas Especial no exercício de 2018, pois não ocorreu
as hipóteses elencadas na Instrução Normativa TCEES 32/2014.



4 – Conclusão.

Nosso trabalho se respalda na ética, na dignidade, na qualidade do serviço e muita
responsabilidade. Descrevemos aqui, as diversas atividades desempenhadas por esta
Unidade Central de Controle Interno e não poderia deixar de ressaltar, mais uma vez,
que muitas são as dificuldades enfrentadas por este setor no desenvolvimento de todas
as atividades, sendo que não há reconhecimento por parte do gestor, dos secretários e
principalmente dos servidores, sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo
controle interno em suas atribuições de natureza preventiva e de orientação, com vistas
ao aprimoramento da gestão. Assim, devido ao descaso, é necessário realizar diversas
cobranças, para atendimento de uma simples solicitação, repetidamente, pois além de
não obter respostas aos nossos ofícios e recomendações, temos dificuldades inclusive
no acesso as informações por parte de muitos servidores, o que torna exaustivo e
sobrecarrega o setor.

Afonso Cláudio, 25 de março de 2019.

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO
Controladora Geral/ Responsável pela UCCI


