
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO 

PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO 

DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 
 

A Resolução TC nº 227/2011, que aprovou o Guia para a implantação do sistema de controle 
interno na Administração Pública, determinou em seu artigo 3°, § 3° que, nas prestações de contas 
anuais, deverá constar o relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação. 
 
Como no âmbito do Poder Executivo Municipal o Plano de Ação foi pautado na adequação desse 
sistema ao modelo indicado no Guia e devidamente enviado a essa Egrégia Corte de Contas, as 
atividades nele descritas foram tempestivamente executadas, conforme passamos a 
relatar. 
 
 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
 
As atividades foram desenvolvidas conforme passamos a descrever: 
 
Início do desenvolvimento, pelas diversas unidades, das instruções 
normativas de sua competência, com base na norma acima e 
orientação técnica da Controladoria Geral. 

setembro/2013 

Início da operacionalização das atividades da Controladoria Geral 
quanto ao relacionamento com o controle externo 

setembro/2013 

Definição e início dos macrocontroles de responsabilidade da 
Controladoria Geral. 

outubro/2013 

Prazo final para a normatização dos sistemas administrativos de 
controle descritos no art.6º, I, da Resolução TC nº 227/2011 do TCEES. 

dezembro/2013 

Envio, à Câmara Municipal, de projeto de lei dispondo sobre a criação 
dos cargos efetivos de Auditor Municipal. 

dezembro/2013 

Realização de concurso público para provimento ao cargo de Auditor 
Público Interno. 

março/2014 

Prazo final para a normatização dos sistemas administrativos de 
controle descritos no art. 6º, II, da Resolução TC nº 227/2011 do TCEES. 

março/2014 

Treinamento da nova equipe da Controladoria Geral (servidores 
aprovados no concurso como Auditor Municipal) 

maio a julho/2014 

Revisão geral e análise da eficiência das instruções normativas, com 
estudo da redação dos textos legais e visita técnica (pré-auditoria) a 
todos os setores administrativos de controle. 

agosto e 
setembro/2014 

Prazo final para a normatização dos sistemas administrativos de 
controle descritos no art.6º, III, da Resolução TC nº 227/2011 do TCEES. 

setembro/2014 

Definição e disponibilização dos indicadores de gestão e de custos, e 
demais informações para acompanhamento permanente da 
Controladoria Geral. 

outubro/2014 

Definição dos procedimentos e critérios para a elaboração do primeiro 
PAAI (Plano Anual de Auditoria Interna) para uso interno da 
Controladoria Geral. 

novembro/2014 

Definição dos procedimentos para a realização de trabalhos de 
auditoria específicas (que não constam no Plano Anual de Auditoria 
Interna. 

dezembro/2014 

Elaboração do primeiro PAAI, para uso interno da Controladoria Geral. jan. e fev/2015 

Início do desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria março/2015 



interna, conforme programação e metodologia estabelecidas. 
Consolidação das instruções normativas no Manual de Rotinas Internas 
e Procedimentos de Controle do Município. 

agosto/2015 

Prazo final para a normatização dos sistemas administrativos de 
controle descritos no art. 6, IV, da Resolução TC 227/2011 do TCEES. 

setembro/2015 

Elaboração do Manual de Rotina Interna, contemplando aspectos 
éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos 
trabalhos. 

setembro/2015 

 
 
No Poder Executivo do Município de Baixo Guandu/ES, os sistemas de 
controle e as rotinas internas estão organizados da seguinte forma: 

SISTEMA 
ADMIN. 

UNIDADE INSTRUÇÃO 
ASSUNTO 

RESPONS. 
NORMATIV

A 

  

Controladoria 

Geral 

SCI 001/2013 parâmetro para a elaboração das instruções normativas 

(norma das normas) 

Sistema de  
SCI 002/2013 

remessa de documentos e informações do TCEES 

Controle 

Interno SCI 003/2013 atendimento às equipes de controle externo do TCEES 

e do TCU 

(SCI) 
SCI 004/2013 

emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais 

  SCI 005/2015 realização de auditorias internas, inspeções e tomadas 

de contas especiais 

Sistema de 

Planejamento 

  
SPO 001/2013 orientações para a elaboração do PPA, LDO e LOA 

Secretaria  
SPO 002/2013 realização de audiências públicas para o PPA, LDO  e 

LOA 

e Orçamento 

(SPO) 
Municipal de  

SPO 003/2015 

acompanhamento dos resultados previstos nos 

programas do PPA, do cumprimento das metas fiscais e 

das prioridades e metas definidas na LDO.  

  

Planejamento 

    
SCL 001/2014 controle de estoque 

Sistema de 

Compras,  Secretaria  
SCL 002/2015 aquisição de bens e serviços mediante licitação, 

inclusive dispensa e inexigibilidade 

Licitações e 

Contratos 
Municipal de  SCL 003/2015 alienação de bens mediante leilão ou concorrência 

pública 

(SCL) Administração e  SCL 004/2015 cadastramento de fornecedores 

  Finanças SCL 005/2015 concessão e permissão de serviços públicos  

    

SCL 006/2015 acompanhamento e controle dos contratos celebrados 

pelo Poder Executivo 



  Secretaria  
STR 001/2014 gerenciamento e controle do uso da forta e dos 

equipamentos 

Sistema 

deTransportes 
Municipal de  STR 002/2015 

manutenções preventivas e corretivas 

(STR) 
Administração e  STR 003/2015 

controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc 

  Finanças STR 004/2015 locação de veículos e equipamentos 

    
SRH 001/2014 

admissão de pessoal em cargo efetivo 

    
SRH 002/2014 admissão de pessoal mediante contrato temporário 

Sistema de   

Administraçã

o de  
Departamento 

SRH 003/2014 
admissão de pessoal para a exercício de cargo 

comissionado e função de confiança Recursos 

Humanos 
Municipal de  

(SRH) Recursos 

Humanos SRH 004/2014 
manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre 

vantagens, promoções e adicionais 
    

    
SRH 005/2014 

treinamento e capacitação do pessoal 

    
SRH 006/2015 

processos administrativos disciplinares 

    
SPA 001/2013 

registro, controle e inventário de bens móveis 

permanentes e bens imóveis   Secretaria  

Sistema de 

Controle 
Municipal de  

SPA 002/2013 providências em caso de extravio e furto de bens 
Patrimonial 

(SPA) 
Administração e  

  Finanças 
SPA 003/2015 alienação (art. 17, Lei nº 8.666/93) e cessão de bens 

    

    SPA 004/2015 desapropriação de imóveis 

    
SCO 001/2013 

registro da receita da execução orçamentária e extra-

orçamentária 

    
SCO 002/2013 

registro da despesa da execução orçamentária e extra-

orçamentária Sistema de  Setor de  

Contabilidade Contabilidade 
SCO 003/2013 geração e divulgação dos demonstrativos da LRF 

(SCO)   

    
SCO 004/2013 geração e consolidação dos demonstrativos contábeis 

    

    
SCV 001/2014 

adiantamento de numerário (despesas miúdas) 

    

SCV 002/2014 

celebração, controle e prestação de contas de convênio 

e congêneres concedidos pelo município de Baixo 

Guandu 

    

Sistema de 

Convênio 

Superientendênci

a 

e Consórcios Administrativa 
SCV 003/2014 

celebração, controle e prestação de convênios e 

congêneres recebidos do Governo Federal (SCV)   

    
SCV 004/2014 

celebração, controle e prestação de convênios e 

congêneres recebidos do Governo Estadual     



    
SCV 005/2015 

controle e acompanhamento dos consórcios 

Sistema de 

Educação 

  SEC 001/2013 
aquisição e recebimento de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar 

Secretaria Mun. SEC 002/2013 
elaboração do cardápio da merenda escolar 

(SEC) 
de Educação SEC 003/2013 

distribuição de gêneros alimentícios e preparação da 

merenda escolar 

    SEC 004/2013 transporte escolar 

    
SSP 001/2014 

acondicionamento e destinação de resíduos (lixo 

hospitalar) Sistema de Secretaria 

Saúde Pública Municipal de  SSP 002/2014 
controle e distribuição de medicamentos 

(SSP) Saúde 
SSP 003/2014 controle e distribuição de material médico-clínico 

    

    SSP 004/2014 transporte de pacientes 

    
STB 001/2014 

manutenção do cadastro imobiliário e casdstro 

econômico (empresas)     

  Departamento 

STB 002/2014 
lançamento, arrecadação, baixa e fiscalização de 

tributos 
Sistema de 

Tributos 
Muncipal de  

(STB) Finanças 
STB 003/2014 inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária 

    

    
STB 004/2014 concessão e controle das renúncias de receita tributária 

    

    
SFI 001/2014 

concessão de diárias e ajuda de custo 

    SFI 002/2015 
estabelecimento da programação financeira 

Sistema 

Financeiro 
Tesouraria 

SFI 003/2015 
controle da receita e das disponibilidades financeiras 

vinculadas e não-vinculadas 
(SFI) Municipal  

    
SFI 004/2015 

contratação e controle de operações de crédito, avais e 

garantias     

  Secret. Mun. de 

SBE 001/2014 

  

Sistema de 

bem-Estar 

Assistência 

Social 

cadastramento e atendimento a pessoas carentes 
Social (SBE) 

Direitos 

Humanos 

  e Habitação   

    

SOP 001/2014 

licenciamento, contratação, execução, fiscalização, 

controle e recebimento de obras e serviços de 

engenharia 

Sistema de 

Projetos e  
Secretaria Mun. 

Obras 

Públicas 

(SOP) 

de Obras 

    

Sistema de Secretaria Mun. 

SCS 001/2015 
publicação de atos oficiais e divulgação de campanhas 

institucionais Comunicação 

Social 
de Comunicação  



(SCS) Social 

  

Assessoria 

Jurídica 

SJU 001/2015 processos administrativos e judiciais 

Sistema 

Jurídico 

(SJU) 

SJU 002/2015 

administração e cobrança de dívida ativa 

  SJU 003/2015 realização de sindicâncias internas 

    

SSG 001/2015 utilização de serviços de telefonia fixa e celular 

Sistema de  

Secretaria Mun. 

de  

Serviços 

Gerais 
Administração e  

SSG 002/2015 

contratação e gerenciamento de serviços de apoio 

(copa, telefonistas, manutenções, vigilância, segurança 

patrimonial, etc) 
(SSG) Finanças 

    

    

STI 001/2015 
procedimentos para segurança física e lógica dos 

equipamentos, sistemas, dados e informações 
  Departamento 

Sistema de 

Tecnologia 
Municipal de  

da 

Informação 
Tecnologia e  

STI 002/2015 
aquisição, locação e utilização de software, hardware, 

suprimentos e serviços de TI 
(STI) Informação 

    
STI 003/2015 

manutenção e disponibilização da documentação 

técnica     

 

 

CONCLUSÃO 
Do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno pode-se 
verificar foram executadas todas as atividades previstas conforme a descrição e o 
prazo previsto, com exceção à criação do cargo de Auditor Público Interno e a 
realização do concurso público respectivo para a admissão desses servidores, pois o 
Poder Executivo municipal encontra-se com o gasto com pessoal acima do limite 
prudencial, ficando proibida a criação do cargo público ou a admissão de servidores, 
nos termos do parágrafo único do artigo 22 da LRF. 

Baixo Guandu, 31 de março de 2017. 

 
 

GENIFFER MIERTSCHINK TIETZ 

Controladora Geral do Município de Baixo Guandu-ES 
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