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1. Introdução 
 

A Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Domingos Martins (Unidade Central de 

Controle Interno) publicou o Plano Anual de Auditoria – PAAI para o exercício de 2018, por 

meio do Decreto Normativo nº 3.148/2017, de 26/12/2017, disponibilizando o planejamento 

dos procedimentos de auditoria e controle a serem executados no referido exercício, bem 

como a normatização operacional que foi empregada como balizador das atividades 

propostas. 

 

As auditorias programadas para o ano de 2018, exposta no Plano supramencionado, 

avaliaram o funcionamento e a regularidade de alguns Sistemas Administrativos, 

selecionados conforme aspectos de materialidade, relevância e vulnerabilidade verificadas 

nas práticas diárias, em pesquisas verbais e experiências profissionais dos servidores 

alocados no controle interno. Somou-se ainda, para a escolha dos setores a serem 

auditados, as avaliações e manifestações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo (TCE-ES), do Ministério Público Federal (MPF) e da Controladoria Geral da União 

(CGU), sobre realidades municipais específicas.  

 

Os temas e macroprocessos considerados relevantes para serem auditados em 2018 foram 

definidos de acordo com aspectos supracitados, devido à impossibilidade de organização da 

Matriz de Risco a tempo para fundamentar e justificar estatisticamente essas escolhas. 

 



 

Considerando o reduzido quadro funcional do Controle Interno da Prefeitura de Domingos 

Martins, bem como dos inúmeros obstáculos verificados ao longo das auditorias e atividades 

de Controle, parte das atividades previstas no Plano não se concretizaram. 

 

Além das auditorias, o Controle Interno atuou também, através de ações corretivas e 

recomendações administrativas, frente às falhas detectadas, informando aos setores, a 

importância de submeter-se às normas vigentes. Toda a atuação da Unidade de Controle foi 

regida pelos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, e 

especialmente, pelos princípios de segregação de funções e preservação da independência. 

Especificamente sobre o Fundo Municipal de Saúde, foram avaliados os pontos de controle 

de rotina, por meio de avaliação de documentos específicos, tais como, demonstrativos, 

anexos e relatórios contábeis, e de pessoal; abordados no RELUCI, não especificamente 

previstos no Plano Anual de Auditoria Interna, por se referirem a avaliações recorrentes e 

habituais, bem como de outros pontos de controle específicos previstos no Plano e 

decorrentes das realidades municipais, conforme dispostos na Tabela a seguir: 

 
Tabela 01: Pontos de Controle Específicos do Fundo Municipal de Saúde avaliados pelo Controle Interno. 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

3.1 
Abastecimentos dos 
Veículos da Frota 
Própria do Fundo 
Municipal de Saúde. 

- Relatórios 
mensais de 
abastecimentos 
dos veículos do 
Fundo Municipal 
de Saúde; 
- Mapas diários de 
movimentações 
dos veículos do 
Fundo Municipal 
de Saúde; 
- Cupons de 
Abastecimentos 
dos veículos do 
Fundo Municipal 
de Saúde, 
emitidos pelos 
postos; 
- Registros de 
Entrevistas com o 
fiscal do contrato 
de aquisição de 
combustível para 
os veículos do 
Fundo Municipal 
de Saúde. 

- Lei Federal 
nº 8.666/1993 
– Lei de 
Licitações e 
Contratos; 
- Lei Federal 
nº 
10.520/2002 – 
Lei do Pregão; 
- Instrução 
Normativa SCI 
nº 007/2017 – 
Sobre a 
Fiscalização 
de Contratos 
Administrativo
s; 

Avaliar as práticas 
adotadas no âmbito dos 
abastecimentos dos 
veículos oficiais da frota 
do Fundo Municipal de 
Saúde. 

- Relatórios 
mensais de 
abastecimentos 
dos veículos, 
do Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
exercício de 
2018;  
- Mapas diários 
de 
movimentações 
dos veículos do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
exercício de 
2018; 
- Cupons de 
Abastecimentos 
dos veículos do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, 
emitidos pelos 
postos, no 
exercício de 
2018; 

- Relatórios 
mensais de 
abastecimentos 
dos veículos do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
período de 
janeiro a março 
de 2018;  
- Mapas diários 
de 
movimentações 
dos veículos do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde no 
período de 
janeiro a março 
de 2018;  
- Cupons de 
Abastecimento
s dos veículos 
do Fundo 
Municipal de 
Saúde, 
emitidos pelos 
postos no 
período de 
janeiro a março 
de 2018. 

3.2 

Procedimentos para 
Concessão de Vale-
Transporte aos 
servidores efetivos 
do Fundo Municipal 
de Saúde (Previsto 
no PAAI - Sistema 

- Legislação de 
Pessoal - Estatuto 
dos Servidores 
Municipais; 
- Atos Normativos 
de Pessoal sobre 
concessão de 

- Lei 
Complementar 
Municipal nº 
04/2007 – 
Estatuto dos 
Servidores 
Municipais; 

Avaliar por meio de 
indagações orais e análise 
de legislações e 
documentos escritos, a 
regularidade na 
concessão de Vale-
Transporte aos servidores 

- Legislação de 
Pessoal - 
Estatuto dos 
Servidores 
Municipais – lei 
Complementar 
Municipal nº 

- Legislação de 
Pessoal - 
Estatuto dos 
Servidores 
Municipais; 
- Atos 
Normativos de 



 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

de Administração e 
Recursos Humanos) 

Vale-Transporte; 
- Documentos 
comprobatórios, 
tais como Cartões 
de Vale-
Transporte já 
utilizados, 
processos de 
pedidos e 
concessão de 
Vale-Transporte; 

- Lei Municipal 
nº 1.032/1989 
– Sobre a 
concessão de 
Vale-
Transporte; 
- Lei Municipal 
nº 2.250/2010, 
revoga a Lei 
Municipal nº 
2.155/2009 
que trata da 
concessão do 
Vale-
Transporte 
para os 
servidores do 
Poder 
Executivo 
Municipal; 

do Fundo Municipal de 
Saúde. 

04/2007;  
- Atos 
Normativos de 
Pessoal sobre 
concessão de 
Vale-
Transporte;  
- Cartões de 
Vale-
Transporte já 
utilizados no 
exercício de 
2018; 
- Processos de 
pedidos e 
concessão de 
Vale-
Transporte, 
referentes ao 
exercício de 
2018. 

Pessoal sobre 
concessão de 
Vale-
Transporte;  
- Cartões de 
Vale-
Transporte já 
utilizados, no 
período de 
janeiro a abril 
de 2018; 
- Processos de 
pedidos e 
concessão de 
Vale-
Transporte no 
período de 
janeiro a abril 
de 2018. 

3.3 
Fiscalização de 
Contratos 
Administrativos 

- Processos de 
pagamento, 
devidamente 
instruídos, com 
Contrato 
Administrativo, 
termos de 
nomeação de 
fiscais, 
documentos de 
manifestação do 
fiscal designado, 
sobre o objeto 
contratado, entre 
outros; 
- Legislação 
municipal sobre 
fiscalização de 
contratos 
administrativos; 
- Reuniões com os 
servidores sobre a 
fiscalização de 
contratos.  

- Lei Federal 
nº 8.666/1993 
– Lei de 
Licitações e 
Contratos 
- Lei Federal 
nº 
10.520/2002 – 
Lei do Pregão; 
- Instrução 
Normativa SCI 
nº 007/2017 – 
sobre a 
fiscalização de 
contratos 
administrativos
. 

Avaliar a regular e efetiva 
fiscalização dos contratos 
administrativos para 
prestação de serviços e 
fornecimento de bens no 
Fundo Municipal de 
Saúde. 

- Legislação 
específica 
sobre Contratos 
Administrativos 
e sua 
fiscalização; 
- 100% dos 
Processos de 
pagamento 
devidamente 
instruídos com 
Contrato 
Administrativo, 
e termos de 
nomeação de 
fiscais, 
documentos de 
manifestação 
do fiscal 
designado, 
sobre o objeto 
contratado, 
entre outros, do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde; 
 

- Legislação 
específica 
sobre 
Contratos 
Administrativos 
e sua 
fiscalização; 
- 10% dos 
processos de 
pagamento 
devidamente 
instruídos com 
Contrato 
Administrativo, 
termos de 
nomeação de 
fiscais, 
documentos de 
manifestação 
do fiscal 
designado, 
sobre o objeto 
contratado, 
entre outros, do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde; 

3.4 
Realização de 
Despesa sem prévio 
empenho 

- Listagem de 
empenhos, 
liquidações e 
pagamentos do 
Fundo Municipal 
de Saúde; 
- Processos de 
pagamento, 
devidamente 
instruídos, do 
Fundo Municipal 
de Saúde. 

- Lei Federal 
nº 4.320/1964 

Averiguar a realização de 
despesa sem prévio 
empenho pelo Fundo 
Municipal de Saúde.  

- 100% das 
listagens de 
empenho, 
liquidação e 
pagamento no 
exercício de 
2018, do Fundo 
Municipal de 
Saúde; 
- 100% dos 
processos de 
pagamento 
devidamente 
instruídos, do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
exercício de 
2018. 

- 30% das 
listagens de 
empenho, 
liquidação e 
pagamento no 
exercício de 
2018, do Fundo 
Municipal de 
Saúde; 
- 5% dos 
processos de 
pagamento 
devidamente 
instruídos, do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
exercício de 
2018. 

3.5 
Controle da frota de 
veículos do Fundo 
Municipal de Saúde 
(Previsto no PAAI) 

- Mapas diários de 
movimentação dos 
veículos do Fundo 
Municipal de 
Saúde; 
- Conversas com 

CF 1988, art. 
37, caput 

Avaliar a elaboração, o 
preenchimento e a 
conferência dos Mapas 
diários dos veículos do 
Fundo Municipal de 
Saúde. 

- 100% dos 
Mapas diários 
de 
movimentação 
dos veículos da 
frota oficial do 

- 10% dos 
Mapas diários 
de 
movimentação 
dos veículos da 
frota oficial do 



 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

servidores 
responsáveis pelo 
gerenciamento da 
frota do Fundo 
Municipal de 
Saúde. 

Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
exercício de 
2018. 

Fundo 
Municipal de 
Saúde, no 
exercício de 
2018. 

3.6 

Controle da 
movimentação 
patrimonial de Bens 
móveis do Fundo 
Municipal de Saúde.  

- Termos de 
Empréstimo de 
bens móveis; 
- Documentos de 
identificação e 
alocação dos bens 
móveis de 
propriedade do 
Fundo Municipal 
de Saúde;  
- Reuniões com os 
servidores do 
setor de 
patrimônio do 
Município de 
Domingos Martins 
sobre as 
dificuldades 
enfrentadas no 
que concerne ao 
controle dos bens 
móveis. 

- Constituição 
Federal de 
1988; 
- Lei Federal 
nº 4320/1964; 
- Lei Federal 
nº 101/2000 – 
Lei de 
Responsabilid
ade Fiscal. 

Avaliar a obediência ao 
controle da movimentação 
patrimonial dos bens 
móveis de propriedade do 
Fundo Municipal de 
Saúde.  

- 100% dos 
Termos de 
Empréstimo de 
bens móveis, 
do exercício de 
2018; 
- 100% dos 
Documentos de 
identificação e 
alocação dos 
bens móveis de 
propriedade do 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, do 
exercício de 
2018. 

- 5% dos 
Termos de 
Empréstimo de 
bens móveis, 
do exercício de 
2018; 
- 5% dos 
Documentos de 
identificação e 
alocação dos 
bens móveis de 
propriedade da 
Fundo 
Municipal de 
Saúde, do 
exercício de 
2018. 

3.7 

Avaliação da 
atuação do Controle 
Interno, bem como 
identificação de 
temáticas de risco 
no Fundo Municipal 
de Saúde. 

- Questionário 
elaborado pela 
Controladoria 
Interna e aplicado 
no Fundo 
Municipal de 
Saúde. 

- Orientações 
Normativas de 
órgãos de 
Controle 
interno e 
externo, 
federais e 
estaduais, que 
abordam a 
adoção de 
controle com 
base em 
gerenciamento 
de risco.  

Avaliar a atuação do 
Controle Interno e 
identificar os riscos 
existentes no âmbito do 
Fundo Municipal de 
Saúde. 

- Fundo 
Municipal de 
Saúde. 

- Fundo 
Municipal de 
Saúde. 

 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 

Acerca dos itens selecionados para análise, expostos na tabela acima, abordamos os 

seguintes achados e proposições: 

 
Tabela 02: Achados e Proposições dos Pontos de Controle Específicos do Fundo Municipal de Saúde avaliados 

pelo Controle Interno. 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

3.1 

Da análise dos procedimentos adotados para 
a realização dos abastecimentos dos veículos 
oficiais do Fundo Municipal de Saúde de 
Domingos Martins, no âmbito da Fiscalização 
nº 001/2018 – Processo nº 2100/2018, 
observou-se: 
 
a) Abastecimentos realizados em feriados, 

sábados e domingos, sem comprovação, 
em alguns casos, de atividades realizadas 
nestes respectivos dias; 

Com base no que foi identificado nesta 
fiscalização nº 001/2018 (Processo nº 
2100/2018), seguem as respectivas proposições 
elaboradas: 
 Para os itens (a), (c), (d) e (g) orientou-se 

para que convocassem os motoristas 
responsáveis pelos abastecimentos 
inconsistentes para que fossem 
apresentadas justificativas para os mesmos, 
quando possível, e na ausência destas, que 
fosse apurada a responsabilidade dos 

Em 
andamento. 



 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
b) Utilização de tipos de combustível, de 

forma aleatória pelos motoristas; 
c) Inconsistências aleatórias nas médias de 

desempenho de alguns veículos, isto é, 
alterações representativas no número de 
quilômetros percorrido por litro de 
combustível; 

d) Verificação de 2 a 3 abastecimentos no 
mesmo dia e em horários próximos, com 
diferentes quantidades de litros de 
combustível; 

e) Ausência de conferência pelas Secretarias 
dos relatórios mensais de abastecimento 
encaminhados pela empresa 
gerenciadora, com os cupons fiscais 
emitidos pelos postos e entregues pelos 
motoristas após o abastecimento; 

f) Veículos que funcionam a Diesel (ônibus), 
com eventuais abastecimentos a gasolina 
e/ou etanol; 

g) Inserção de quilometragem referente ao 
odômetro do veículo, descontínua e 
divergente entre os abastecimentos. 

h) Significativo gasto com Combustível, em 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior. 

 

envolvidos, por meio da instauração de 
Processo Administrativo, bem como do 
dano decorrente; 

 Ainda, para o item (a) os casos em que 
houvesse ocorrido deslocamento dos 
veículos nos sábados, domingos e feriados, 
apenas para a realização de 
abastecimentos, recomendou-se que se 
programassem para realizar os 
abastecimentos quando da realização dos 
trajetos. 

 Para o item (b), avaliar para os casos em 
que não há necessidade de um combustível 
mais elaborado ou específico, em especial, 
para veículos mais antigos, que seja 
orientado para a utilização do combustível 
comum, e geralmente de menor valor; 

 Para o item (e), foi determinado que 
obrigatoriamente realizasse a conferência 
mensal dos relatórios de abastecimento 
com os cupons emitidos pelos postos, para 
providenciar a correção das inconsistências 
verificadas tempestivamente, antes da 
liquidação do objeto; 

 Para o item (h) foi orientado que o 
Secretário avaliasse se o aumento do 
combustível identificado nos períodos 
avaliados condizia com o aumento de 
demandas nas atividades de suas 
competências. 

3.2 

Da análise dos procedimentos adotados para 
a concessão do Vale-Transporte aos 
servidores efetivos do Fundo Municipal de 
Saúde, no âmbito da Fiscalização nº 002/2018 
– Processo nº 2455/2018, observou-se: 
 
a) Ausência de regulamentação das Leis 

Municipais que regem a concessão do 
Vale-Transporte aos servidores efetivos 
de Domingos Martins; 

b) Ausência de Procedimento formal para a 
confirmação de que o solicitante 
corresponde a servidor ocupante de cargo 
efetivo; 

c) Utilização de requerimentos diferentes 
para a solicitação inicial de Vale-
Transporte mensal pelos servidores; 

d) Identificação de comprovantes de 
residência genéricos e inconsistentes;  

e) Uma das empresas contratadas para o 
fornecimento de passagem não emite 
Nota Fiscal Eletrônica, somente recibo de 
pagamento; 

Com base no que foi identificado nesta 
fiscalização nº 002/2018 (Processo nº 
2455/2018), seguem as respectivas proposições 
elaboradas: 
 
 Para o item (a) recomendou-se que a 

Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos providenciasse em caráter de 
urgência, a regulamentação das Leis que 
dispunham sobre a concessão de Vale-
Transporte, com o intuito de estabelecer e 
uniformizar regras e procedimentos para a 
concessão deste benefício; 

 Para o item (b) orientou-se que fosse 
acrescentado ao requerimento inicial do 
benefício um campo, em que fosse 
informado e posteriormente comprovado 
pela chefia imediata, que o requisitante, 
tratava-se de servidor ocupante de cargo 
efetivo; 

 No item (c) foi repassado ao Fundo para 
que orientasse seus servidores quanto à 
necessidade de utilizar o formulário padrão, 
preenchendo todos os campos de maneira 
adequada e completa, bem como que 
verificasse com maior rigor este 
preenchimento, antes de encaminhá-los 
para os demais setores. Sugeriu-se ainda, 
que a Secretaria de Administração 
reavaliasse o modelo em vigor, adequando 
às necessidades hoje pertinentes, 
considerando o lapso temporal de sua 
criação, em especial a inclusão de espaço 
para a declaração do servidor de que 
atende os requisitos legais para a 
percepção do vale, bem como de que fará 
bom uso do mesmo, devendo ser 
intransferível, e utilizado apenas no 

Em 
andamento 



 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
percurso da residência para o trabalho. 

 No item (d) recomendou-se que nos 
instrumentos de formalização e 
padronização da concessão do Vale-
Transporte, fosse exigido além do 
comprovante de residência atualizado, de 
preferência em nome próprio, ou na 
ausência deste, que fosse comprovado por 
meio de declaração ou documento o 
parentesco da pessoa indicada no 
respectivo comprovante para com o servidor 
em questão, com reconhecimento de Firma 
em cartório, e/ou outros mecanismos mais 
rigorosos, para garantir a efetiva utilização 
do benefício, por quem de direito.  

 Por fim, no item (e) foi orientado à 
Secretaria de Administração, responsável 
pela aquisição do vale-transporte, que 
tomasse as devidas providências para 
regularizar junto a empresa este 
procedimento, uma vez que no Fundo é 
exigido a apresentação de Nota Fiscal 
Eletrônica para a maioria das despesas. 

3.3 

Da análise de alguns processos de pagamento 
selecionados aleatoriamente, em parceria com 
a Gerência de Contabilidade, bem como da 
obtenção de informações diretas dos 
servidores administrativos do Fundo Municipal 
de Saúde, constatou-se, em acompanhamento 
a fiscalização mais intensa realizada no 
exercício de 2017, no que tange a fiscalização 
de contratos, a continuação de algumas 
deficiências, tais como: 
- ausência de documentos do fiscal sobre a 
regularidade da execução do objeto; 
- indicação de fiscais inaptos para o 
acompanhamento do objeto; 
- ateste ineficaz da nota, isto é, sem carimbo e 
padronizações adequados, bem como, muitas 
vezes realizado por servidor que não 
correspondia ao fiscal do contrato; 
- ausência de documentos de comprovação da 
real prestação do serviço ou aquisição do 
bem;  

A Controladoria emitiu a Recomendação 
Técnica nº 002/2018 (Processo nº 2142/2018) 
com o intuito de reforçar no âmbito também do 
Fundo Municipal de Saúde da fundamental 
importância de proceder com a efetiva 
fiscalização dos Contratos Administrativos, dado 
que esta corresponde a instrumento substancial 
para a adequada liquidação das despesas e 
comprovação dos objetos contratados, 
destacando os seguintes pontos: 
 Indicação formal, no processo, de Fiscal 

específico para o objeto contratado, com 
assinatura do mesmo, para comprovar sua 
ciência e concordância com a nomeação em 
questão. 

 Ateste das notas fiscais, conforme modelos 
de carimbos previstos na Instrução 
Normativa SCI nº 007/2017, para bens e 
serviços; 

 Elaboração do Registro de Ocorrência pelo 
fiscal, como documento que conste sua 
manifestação efetiva sobre a execução do 
objeto contratado. 

Regular 

3.4 

Não foi verificada a realização de despesa 
sem prévio empenho, na listagem de 
empenhos, liquidações e pagamentos, bem 
como nos processos de pagamento do Fundo 
Municipal de Saúde. 

Ainda que não tenha sido verificada a realização 
de despesas sem prévio empenho, a 
Controladoria, no exercício do controle prévio, 
emitiu a Recomendação Técnica nº 006/2018 
(Processo nº 5529/2018), para reforçar a 
proibição de realização de despesa sem prévio 
empenho, de forma que sua verificação sujeita o 
gestor a punições severas previstas nas 
legislações nacionais pertinentes. 

Regular 

3.5 
Da análise de alguns mapas diários de 
veículos da frota do Fundo Municipal de 
Saúde, verificou-se o preenchimento 
inconsistente e incompleto dos mesmos. 

Apesar da objetividade do documento 
denominado Mapa Diário de Movimentação dos 
Veículos, sua adequada utilização e 
preenchimento são fundamentais para 
instrumentalizar o controle das frotas e mapear 
a sua operação. Dessa forma, a Controladoria 
emitiu a Recomendação Técnica nº 007/2018, 
com o intuito de orientar as secretarias 
municipais e o Fundo Municipal de Saúde, e 
reforçar sobre a obrigatoriedade de se 
preencher e avaliar estes Mapas Diários a cada 
deslocamento do veículo, devendo ser rígidas 

Em 
andamento 



 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
na cobrança para que este procedimento seja 
fielmente executado. 

3.6 

Verificou-se índice relativamente baixo de 
controle documental das movimentações 
patrimoniais pelas Secretarias e pelo Fundo 
Municipal de Saúde de Domingos Martins, 
pois, em alguns casos, há a entrada, a baixa e 
a transferência de bens sem registro 
documental. 

Dada a importância dos bens públicos para a 
Administração e a extensa responsabilidade dos 
servidores e usuários na gestão deste 
Patrimônio, a Controladoria se manifestou por 
meio da Recomendação Técnica nº 009/2018 
(Processo nº 6964/2018), em caráter 
substancial, que todos os órgãos, Secretarias e 
Fundos, responsabilizassem-se rigorosamente 
pelo adequado controle dos bens sob sua 
supervisão, não permitindo sua utilização ou 
transferência para os outros setores, sem a 
documentação que registre sua entrada ou 
demonstre sua movimentação, por meio dos 
termos de empréstimo ou cessão do bem, 
conforme previsto na Instrução Normativa SPA 
nº 001/2012. 

Em 
andamento 

3.7 

Em termos gerais, a realização desta 
avaliação (Processo nº 4132/2018) foi 
extremamente positiva para o Controle Interno, 
em especial, para avaliar como as demais 
Secretarias e o Fundo Municipal de Saúde 
visualizam sua atuação. No que tange a estas 
questões o resultado foi satisfatório, 
mostrando, em regra, que a Controladoria é 
bem vista e tem atuado de forma eficiente na 
Prefeitura e no Fundo, apesar de seu reduzido 
quadro de funcionários, e que sua presença 
faz com que os órgãos sintam-se controlados 
inibindo práticas irregulares por parte dos 
servidores. Destaca-se ainda, que apesar do 
resultado positivo, a Controladoria, ainda tem 
um longo caminho para percorrer no 
fortalecimento dos mecanismos de Controle 
como um todo. 
Ademais, sobre a análise complementar das 
fraquezas e riscos internos e externos, 
identificaram-se os seguintes temas, como de 
maior criticidade e relevância, no cenário 
apresentado pelo Fundo, no período 
contemporâneo à análise, e, que, portanto, 
exige maior atenção por parte do Controle 
Interno:  
a) Quantidade excessiva de atestados 

médicos apresentados, (ausência de 
regulamentação dos procedimentos para 
apresentação, ausência de homologação, 
gasto significativo com substituições e 
horas extras para cobrir os licenciados); 

b) Fiscalização de Contratos e aplicação 
das sanções aos contratados no que 
tange à Lei 8.666/1993 (regulamentação 
pendente, ausência de procedimento 
padrão para inicializar os processos de 
aplicação de penalidade, ausência de 
responsabilidade por parte dos fiscais dos 
contratos); 

c) Servidores - Reforma Administrativa do 
Estatuto e Plano de Cargos e Salários, 
adiantamentos, diárias, horas extras, 
vale transporte, carga horária, 
frequência (ponto eletrônico, ausência 
de estímulo à capacitação), entre outros; 

d) Transparência e Ouvidoria (instrumentos 
de controle social, inexistentes ou 

Com base na análise dos resultados obtidos na 
Avaliação do Controle Interno e identificação de 
riscos, a Controladoria propôs melhorar sua 
atuação na Prefeitura de uma forma geral, e 
incluir no Plano de Ação e de Auditoria do 
exercício seguinte (2019), atividades de controle 
nos temas identificados como críticos pelos 
demais setores, e que precisam de atenção 
mais criteriosa por parte da Controladoria. 
 

Em 
andamento. 
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deficitários); 

e) Patrimônio – Bens Móveis e Imóveis 
(ausência de regulamentação sobre 
atualização de valores, métodos de 
depreciação, determinação de valor 
residual e vida útil, dificuldades no 
controle dos bens pelas Secretarias); 

f) Tramitação e instrução processual 
(ausência de uniformidade na 
formalização e tramitação dos processos 
nas secretarias, gargalos administrativos 
que dificultam o andamento dos 
processos); 

 

 

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados 
na UG1  
 

Não houve instauração de Tomada de Contas Especial para o exercício de 2018, no Fundo 

Municipal de Saúde – FMS.  

 

Domingos Martins ES, 21 de março de 2019. 

 
Assinaturas:  
 
 
 
 
 

 

                Márcia d’Assumpção                                      Renata Peterle Ronchi 

               Controladoria Interna                                      Auditora Pública Interna  

 

                                                        
1 Artigo 22 da IN TC - 32/2014. 


