
TABELA 37 
 

 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 44 
 
 
 
Emitente: Unidade Central de Controle Interno 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Conceição do Castelo 

Gestor responsável: Christiano Spadetto  

Exercício: 2017 

 

 
 
1 - Introdução 
 

 
O Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo foi criado no ano 

de 2014 e recebeu uma única transferência financeira do Estado do Espírito Santo 

através do “Fundo Cidades”. No ano de 2017 houve licitação com a finalidade de 

investir o saldo residual. Dentro do planejamento da Unidade Central de Controle 

Interno foram realizados procedimentos de controle para verificação do cumprimento 

do plano de ação do Fundo. 

Foram analisados os principais pontos de controle específicos para o tipo de 

movimentação do Fundo, tendo em vista só haver execução unicamente do estágio 

da despesa (Empenho, liquidação e pagamento) do objeto licitado. O Fundo foi 

criado especificadamente com este objetivo (receber o recurso e executar o plano de 

ação).    

Desta forma foram selecionados alguns itens da Tabela Referencial 1passívies de 

análise, demonstrados a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados
6
 

Base legal Procedimentos Universo do 
ponto de 
controle

7
 

Amostra 
selecionada

8
 

1.1.2 Despesa – realização sem 
prévio empenho 

1.873/2017 
4.166/2016 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Avaliar se foram realizadas despesas  sem  emissão de prévio 
empenho. 

07 07 

1.3. Gestão Patrimonial     especial, seguindo as 

1.3.3 Disponibilidades financeiras – 
depósito e aplicação 

Analisado  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. 

Analisado Analisado 

1.3.4 Disponibilidades financeiras – 
depósito e aplicação 

Analisado 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 bancários no final do 
exercício. 

Analisado Analisado 

1.5. Demais atos de gestão  

1.5.1 Documentos integrantes da PCA 
– compatibilidade com o 
normativo do TCE 

Analisado 
IN regulamentadora 
da remessa de 
prestação de contas 

Avaliar      de      os      documentos integrantes da PCA estão em 
conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 
regulamentadora da remessa de prestação de contas. 

Analisado Analisado 

1.5.2 Segregação de funções. Analisado CRFB/88, art. 37. Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas 
atividades de autorização, aprovação, execução, controle e 
contabilização das operações. 

Analisado Analisado 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária  

2.2.10 
Execução de programas e 
projetos 

Analisado CRFB/88, art. 167 Avaliar   se   houve   execução   de programas ou projetos de governo 
não incluídos na lei orçamentária anual. 

Analisado Analisado 

2.2.18 Realização de investimentos 
plurianuais 

Analisado 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. 

Analisado Analisado 



2.2.28 Pagamento de passivos – ordem 
cronológica das exigibilidades 

Analisado 
Lei 8.666/1993, 

arts. 5º e 92, c/c 
CRFB/88, art. 37. 

Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas 
exigibilidades. 

Analisado Analisado 

2.2.30 
Despesa – realização de 
Despesas – irregularidades 

Analisado 
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. 

Analisado Analisado 

2.2.31 Despesa – liquidação Analisado 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. 

Analisado Analisado 

2.2.32 despesas sem 
regular liquidação 

Analisado Lei 4.320/1964, 
art. 62. 

Avaliar  se  houve  pagamento  de despesa sem sua regular 

liquidação. 

Analisado Analisado 

2.2.33 Despesa – desvio de finalidade Analisado 
LC 101/2000, art. 
8º, parágrafo 
único. 

Avaliar    se    houve    desvio    de  finalidade na execução das despesas 
decorrentes de recursos vinculados. 

Analisado Analisado 

2.5. Gestão Previdenciária  

2.5.1 Retenção de impostos, 
contribuições sociais e 
previdenciárias. 

Analisado LC 116/2003, art. 
6º/ Decreto Federal 
nº 3.000/1999.    
Lei 
8.212/1991.    Lei 
Local. 

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

Analisado Analisado 

 
 

Obs: A indicação de “analisado” constante na tabela acima significa que o item foi alvo de análise durante o exercício de 2017, fazendo parte dos procedimentos de rotina 
com acompanhamento em sistema próprio informatizado, não sendo necessário gerar processo paralelo e/ou formar um universo ou amostra. 



 

2 - Auditorias e outros procedimentos realizados 
 
Dos pontos de controles analisados não foram apuradas irregularidades.  
 
 
3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos 

Administrativos instaurados na UG49 

 

Não houve abertura de Tomadas de Contas Especiais. 

 

 

Conceição do Castelo – ES, 26 de Fevereiro de 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 
Artigo 43, VI da Lei Complementar Estadual nº 621/2012. 

45 
Constantes do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI a que se refere o Guia de Orientação para Implantação 

do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, aprovado pela Resolução TC 227/2011. 
46 

Pode ser listado em anexos. 
47 

Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de 

controle no período analisado. 
48 

Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra. 

49 
Artigo 22 da IN TC - 32/2014. 
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