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1. INTRODUÇÃO 
 
Trata-se de relatório de conclusão do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício 
de 2019 da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Alegre/ES 
(PAAI/2019), que teve como objetivo a realização de auditorias nas Unidades 
Administrativas da Prefeitura de Alegre, bem como em suas Autarquias. 
 
As análises da UCCI tiveram por finalidade esclarecer questões conflitantes e 
irregulares, cientificando ao Administrador Municipal e aos Gestores das Unidades 
Administrativas da importância em submeterem-se às normas vigentes. 
 
Ao todo foram planejadas, para o exercício de 2019, 03 (três) ações preventivas para 
auditoria interna, todas concluídas.  
 
2. DAS AUDITORIAS REALIZADAS EM 2019 
 
As ações de auditoria executadas pela Unidade Central de Controle Interno em 
atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2019, foram as 
seguintes: 
 
AÇÕES PREVENTIVAS PARA AUDITORIA INTERNA  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES  
 
AÇÃO DE AUDITORIA Nº 01 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS DIRETAS 
 
Avaliação sumária: Análise dos autos do processo de licitação em todas as 
modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, dispensa e inexigibilidade de 
licitação, bem como Pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); Fracionamento 
ilegal de despesas, restrição e direcionamento do certame que constituam prejuízos ao 
erário.  
 
Avaliação de risco: Fragmentação de licitação, adoção de modalidade inadequada, 
realização de procedimentos sem observância das disposições legais e das instruções 
normativas;  
 
Objetivo da Auditoria: Verificar a legalidade dos procedimentos de compras públicas. 
 
Resultados esperados: Assegurar a correta formalização dos processos em 
obediência à legislação vigente e o acompanhamento eficaz das licitações, dispensas e 
inexigibilidades.  
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Metodologia do Trabalho: Por amostragem, tendo por base a análise dos processos 
licitatórios sequenciais ou intercalados, sendo analisado dentro do percentual no 
mínimo um processo de cada modalidade, caso sejam realizados.  
 
Conclusão da Auditoria: O resultado da fiscalização teve por base as informações 
obtidas das seguintes fontes: 
 
1) Processo Administrativo nº 2413/2019 – Dispensa (art. 24, II, Lei 8.666/93);  
2) Processo Administrativo nº 2439/2019 – Inexigibilidade (art. 25, III, Lei 8.666/93); 
3) Tomada de Preços nº 004/2019 – Tomada de Preços (art. 22, II, Lei 8.666/93);  
4) Pregão Presencial (RP) nº 003/2019 – Pregão Presencial (Lei 10.520/2002). 
 
Após o exame técnico nos procedimentos acima mencionados foram encontrados vícios 
sanáveis que foram objeto de recomendações por parte da equipe de auditoria ao 
Prefeito Municipal de Alegre, Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, bem como ao 
Secretário Municipal de Finanças, Sr. Ulysses de Campos, que foram aceitas. 
 
Em resposta, a responsável pelo Setor de Compras, Contratos e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alegre, Sra. Carolina Duarte Rodrigues, através dos 
Memorandos 020 e 021/2019, demonstrou que todas as recomendações feitas pela 
equipe de auditoria foram observadas e rigorosamente cumpridas. 
 
Ante todo o exposto, e considerando que todas as recomendações feitas por esta 
equipe de auditoria foram prontamente e tempestivamente atendidas pelo Setor de 
Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Alegre, por ordem do 
Prefeito Municipal de Alegre e do Secretário Municipal de Finanças, encerramos o 
presente procedimento. 
 
AÇÃO DE AUDITORIA Nº 02 – ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 
DOS CONTRATOS E ADITIVOS  
 

Avaliação Sumária: Contratações irregulares, descumprimento às cláusulas 
contratuais, falta de publicação e fiscalização quanto à execução e dispensa legal do 
termo do contrato.  
 

Avaliação de risco: Verificar o conteúdo e publicação dos contratos, contratações 
irregulares, prestações de serviços de baixa qualidade, descumprimento de cláusulas 
contratuais e falta de fiscalização.  
 

Relevância: Garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade de 
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades.  
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Objetivo da Auditoria: Verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na 
gestão e fiscalização dos contratos. Assegurar a correta formalização dos processos 
contratuais e o acompanhamento eficaz da execução dos contratos em consonância 
com a legislação vigente.  
 
Resultados esperados: Maior eficiência nas contratações, aquisição de bens e 
serviços públicos.  
 
Metodologia do Trabalho: Por amostragem, tendo por base a análise dos contratos e 
aditivos, firmados no exercício de 2017, sendo preferencialmente selecionados dentre 
àqueles constantes na amostra da Ação de Auditoria nº 001.  
 
Conclusão da Auditoria: O resultado da fiscalização teve por base as informações 
obtidas da seguinte fonte: 
 
1) Processo Administrativo nº 2413/2019 – Contrato Administrativo nº 085/2019 – 
Dispensa de Licitação (art. 24, II, Lei 8.666/93). 
 
Após o exame técnico do Contrato Administrativo acima mencionado foram encontrados 
vícios sanáveis que foram objeto de recomendações por parte da equipe de auditoria 
ao Prefeito Municipal de Alegre, Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, bem como ao 
Secretário Municipal de Finanças, Sr. Ulysses de Campos, que foram aceitas. 
 
Em resposta, a responsável pelo Setor de Compras, Contratos e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alegre, Sra. Carolina Duarte Rodrigues, através dos 
Memorandos 020 e 021/2019, demonstrou que todas as recomendações feitas pela 
equipe de auditoria foram observadas e rigorosamente cumpridas. 
 
Ante todo o exposto, e considerando que todas as recomendações feitas por esta 
equipe de auditoria foram prontamente e tempestivamente atendidas pelo Setor de 
Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Alegre, por ordem do 
Prefeito Municipal de Alegre e do Secretário Municipal de Finanças, encerramos o 
presente procedimento. 
 
AÇÃO DE AUDITORIA Nº 03 – REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA 
ATIVA 
 
Avaliação Sumária: O TCEES realizou uma auditoria na Prefeitura Municipal de 
Alegre/ES, no tocante a temática Receitas Públicas, relativo ao Plano de Fiscalização 
2017. O objetivo de tal auditoria foi analisar a estrutura legislativa, física e 
organizacional da administração tributária municipal, identificando deficiências e 
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vulnerabilidades que podem ser objeto de aprimoramento mediante Plano de Ação a 
ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES. O mencionado Plano de Ação foi 
confeccionado e remetido pela PMA ao TCEES no ano de 2018. Consta no Item 2.13 
do referido documento o seguinte problema: 
 
REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA: Problema: Constatou-se 
que o município não tem feito a regular inscrição em Dívida Ativa das taxas. As taxas 
Coleta de Lixo, Limpeza Pública, Conservação de Calçamento e de Expediente, que 
porventura são lançadas em conjunto com o carnê de IPTU não estão sendo 
especificadas durante a inscrição em Dívida Ativa, conquanto tais valores estão sendo 
registrados como se fossem dívidas decorrentes do inadimplemento do IPTU. 
Recomendação TCE/ES: Promover a inscrição em dívida ativa de todos os tributos 
inadimplidos, em cumprimento ao artigo 2º, §3º e 5° da Lei 6830/80 c/c art. 784, IX do 
CPC – Lei 13105/2015, destacando os débitos conforme natureza e origem, devendo 
no caso especificar as inscrições decorrentes do inadimplemento das taxas. Implantar e 
implementar procedimentos de controle da inadimplência de todos os tipos de impostos 
do município (IPTU, taxas, ISS fixo e varável, ITBI e autos de infração), específicos para 
cada setor responsável pelos respectivos lançamentos tributários, levando em 
consideração as diferentes modalidades de lançamento, de forma a garantir que o setor 
responsável pela inscrição em dívida ativa receba ou acesse todas as informações 
necessárias para efetuar a regular inscrição em dívida ativa de todos os inadimplentes, 
nos termos do artigo 2º e parágrafos da Lei 6830/80 c/c art. 784, IX do CPC – Lei 
13105/2015. AÇÃO O QUE será feito? Inscrição em dívida ativa de forma eletrônica, 
sem intervenção humana. COMO será feito? A partir dos lançamentos, será realizada 
auditoria, e verificada irregularidades, será promovida inscrição em dívida ativa em 
todos os créditos tributários devidamente constituídos, observado os requisitos legais. 
QUEM fará? Controladoria e Secretaria Municipal de Finanças DATA de início da 
ação corretiva? Plano Anual de Auditora 2019. DATA de conclusão da ação 
corretiva? Plano Anual de Auditoria 2019. 
 
Avaliação de risco: Verificar o cumprimento das recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES (processo 08048/2017-7 – Item 2.13 do 
Plano de Ação). 
 
Objetivo da Auditoria: Garantir o atendimento das recomendações do TCEES 
(processo 08048/2017-7 – Item 2.13 do Plano de Ação). 
 
Resultados esperados: Inscrição em dívida ativa de forma eletrônica, sem intervenção 
humana, dentro dos requisitos legais. 
 
Metodologia do Trabalho: Inspeção in loco e análise documental. 
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Conclusão da Auditoria: Em data anterior à instauração do presente procedimento de 
auditoria (2611/2019) esta Unidade Central de Controle Interno iniciou um processo 
administrativo, este autuado sob o nº 1498/2019, visando acompanhar o cumprimento, 
pela Prefeitura Municipal de Alegre, de todas as medidas propostas no Plano de Ação 
que foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
Assim, por estar a ação de auditoria nº 03 vinculada ao desdobramento do processo 
administrativo nº 1498/2019, consagrando os princípios da celeridade e economia 
processual, encerramos o presente procedimento. 
 
3. OUTRAS AÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019  
 
REVISÃO E A ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PENDENTES 
DE NORMATIZAÇÃO 
 
Quando do início dos trabalhos para a revisão e a elaboração dos sistemas 
administrativos pendentes de normatização, nos deparamos com o seguinte problema: 
as Instruções Normativas da Prefeitura Municipal de Alegre foram confeccionadas nos 
exercícios de 2014 e 2015, e o então Coordenador Geral de Controle Interno, em que 
pese a confecção e organização das IN’S, não salvou nos arquivos da UCCI os 
documentos digitais das mesmas, e também não realizou o lançamento das IN’s no 
Portal da Transparência da Prefeitura de Alegre. 
 
SBE - SISTEMA DE BEM-ESTAR SOCIAL – 01 IN 
SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – 06 IN’s 
SCL - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO – 06 IN’s 
SCO - SISTEMA DE CONTABILIDADE – 03 IN’s 
SCS - COMUNICAÇÃO SOCIAL – 02 IN’s 
SCV - SISTEMA DE CONVÊNIOS – 03 IN’s 
SEC - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 02 IN’s 
SFI - SISTEMA FINANCEIRO – 06 IN’s 
SJU - SISTEMA JURÍDICO – 03 IN’s 
SPA - SISTEMA DE PATRIMÔNIO – 04 IN’s 
SPO - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – 05 IN’s 
SRH - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS – 08 IN’s 
STB - SISTEMA DE TRIBUTOS – 04 IN’s 
 
Total: 53 Instruções Normativas. 
 
Ou seja, restou totalmente inviável para a atual equipe da UCCI promover a revisão e a 
elaboração dos sistemas administrativos pendentes de normatização, uma vez que 
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para isso, dependeríamos dos arquivos digitais das Instruções Normativas que 
aproximam razoavelmente o total de 1.000 (um mil) páginas. 
 
E por tais motivos, a atual equipe da UCCI realizou durante o exercício de 2019, a 
digitação manual de todas as Instruções Normativas acima mencionadas, padronizando 
a formatação, utilizando do modelo aplicável à legislação municipal, mantendo em 
nossos arquivos digitais os documentos em Word e PDF-A editável. A conclusão de tal 
trabalho se deu no dia 04/11/2019. 
 
Em seguida, realizamos o lançamento das 53 (cinquenta e três) Instruções Normativas 
formatadas e padronizadas no Portal da Transparência e no Site Oficial da Prefeitura 
Municipal de Alegre, bem como cientificamos Prefeito Municipal, Secretários e Diretores 
de Autarquias quanto à necessidade dos mesmos cumpri-las à risca. 
 
4. DA CONFECÇÃO DO PAAI DE 2020 
 
Como meta estabelecida para o exercício de 2019 o Plano Anual de Auditoria Interna, 
para o exercício de 2020, já foi confeccionado por esta Unidade Central de Controle 
Interno, bem como encaminhado para ao Chefe do Executivo para homologação e 
publicação nos veículos oficiais de imprensa.1 
 
5. CONCLUSÃO 
 
As atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2019, foram 
prejudicadas em razão do baixo quantitativo de servidores no setor, e também, novas 
demandas que surgiram no curso do exercício, como análises técnicas solicitadas pelos 
Gestores, acompanhamento do e-Sic, monitoramento do Portal da Transparência e 
atendimento às inúmeras demandas de órgãos de Controle Externo. 
 
No exercício de 2019 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram 
disponibilizados somente 03 (três) servidores municipais, conforme abaixo: 
 

Cargo Quantitativo Exercício 
Coordenador Geral de Controle 

Interno 
01 2019 

Assessor Jurídico 01 2019 
Assessor Administrativo / Ouvidor 

Municipal 
01 2019 

 
                                                 
1
 Decreto Municipal nº 11.495/2019 – Homologa o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, para o 

exercício de 2020, e dá outras providências. 
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Nota-se, portanto, que além do baixo quantitativo de servidores, a falta de Auditores no 
quadro de pessoal vem prejudicando o desenvolvimento das atividades de controle 
interno, sobretudo porque a UCCI, além da Prefeitura Municipal, também é responsável 
por exercer o controle interno em 03 (três) fundos municipais (saúde, educação e 
assistência social), bem como em 03 (três) autarquias municipais (FAFIA, SAAE e 
IPASMA). 
 
Apesar das dificuldades encontradas durante o exercício de 2019, podendo ressaltar 
uma equipe contanto com apenas 03 (três) servidores públicos, uma Controladoria com 
pouco histórico de trabalho, podemos concluir que a atual equipe da UCCI logrou êxito 
em sua missão institucional, conseguindo executar todas as ações previstas no PAAI 
de 2019. 
 
Ante todo o exposto, a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de 
Alegre encerra as auditorias previstas para o exercício de 2019, reconhecendo a 
colaboração de todos os gestores, servidores públicos e demais envolvidos nos 
procedimentos realizados, momento em que se coloca à disposição para sanar 
quaisquer dúvidas referentes às inconsistências apuradas nas auditorias, visando, 
sobretudo, o cumprimento dos artigos 37 e 74 da Constituição Federal.  
 
 

Alegre/ES, 30 de dezembro de 2019. 
 
 
 

KASSIO VALADARES AMORIM 
Coordenador Geral de Controle Interno 

Decreto 11.051/2018 
 
 

KARLA MARIA BONATO CARVALHIDO 
Assessora Jurídica 

Decreto Municipal nº 11.149/2018 
 
 
 

NICOLLY MENDES DE PAULA 
Assessora Administrativa de Área 
Decreto Municipal nº 11.307/2019 

 
 


