
 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES 

EXECUTADAS PELO CONTROLE INTERNO 

NO 2º SEMESTRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONINT - DOMINGOS MARTINS – ES 



 
 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 

DE DOMINGOS MARTINS – 2º SEMESTRE DE 2019 

 A Controladoria, em parceria com os Sistemas instituídos na Prefeitura de Domingos 

Martins, providenciou a atualização das seguintes instruções normativas já 

existentes: 

- Instrução Normativa SFI – Sistema Financeiro nº 005/2013 – Versão 04 (Decreto Normativo nº 

3.507/2019) – Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração direta do poder 

executivo do município de Domingos Martins e dá outras providências; 

 

 Auditoria nº 0002/2019 (Processo nº 3.991/2019) – Auditoria encerrada 

- Com o objetivo de avaliar a conformidade dos dados da folha de pagamento do município, 

verificando a legalidade, a legitimidade e a economicidade do gasto público com pessoal. 

 

 Inspeção nº 0001/2019 (Processo nº 2187/2019) – Inspeção encerrada 

- Para verificar a existência de documentos comprobatórios dos bens e serviços contratados por 

meio de processos licitatórios, para a adequada liquidação da despesa e posterior pagamento. 

 

 Acompanhamento: 

- dos índices mensais da Saúde, Educação e gastos com pessoal como previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, através de emissão dos Relatórios de Gestão do 3º e 4º Trimestre de 

2019. 

 

 Participação em Cursos de Capacitação e em Seminários: 

- Júris 2019 – TCE-ES – Venda Nova do Imigrante-ES; 

- Audiência Pública sobre alterações nas regras de envio das prestações de contas ao sistema 

CIDADES – TCE-ES – Vitória-ES; 

- Apresentação da 3ª Edição do Manual de Encerramento de Mandato – AMUNES – Vitória-ES; 

- I Encontro Técnico da Receita – TCE-ES – Vitória-ES; 

- Curso de Auditoria de Folha de Pagamento – DPCC – Vitória-ES; 

- Curso Ano Eleitoral 2020: Condutas vedadas para Câmaras e Prefeituras e aspectos práticos da 

reforma política – Instituto PLENUM – Vitória-ES; 

- Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos – ESESP – Domingos Martins-ES.  

 

 Planejamento e Execução do Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos na 

Prefeitura de Domingos Martins destinado aos servidores municipais, com o intuito 

de capacitar e orientar a respeito do tema e esclarecer possíveis dúvidas.  

O evento foi organizado pela Prefeitura de Domingos Martins e a Escola de Serviço Público 

do Espírito Santo (ESESP) e ocorreu nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2019. 

 

 Recebimento dos questionários respondidos pelas Secretarias para Avaliação de 
Riscos e Avaliação do Controle Interno, e posterior elaboração do Relatório 
Conclusivo 

- A Avaliação de Riscos foi realizada junto às Secretarias, através de questionário online, buscando 

compreender a perspectiva dos demais setores sobre aspectos relacionados a Pessoal, Material, 

Processos e Documentos, e demais aspectos gerais. Além disso, foi realizada Avaliação do 

Controle Interno para identificar a eficiência da atuação do mesmo, a interação com os setores e a 



 
 

percepção que os demais setores possuem sobre sua existência. Ademais, os questionários 

auxiliaram na identificação das temáticas de risco existentes nos órgãos, de forma a fundamentar a 

elaboração da matriz de risco e do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2020. 

 

 Intensificação do acompanhamento e controle sobre a fiscalização de contratos 

administrativos: 

- pelas Secretarias, em parceria com a Gerência de Contabilidade, visando o fortalecimento da 

responsabilidade sobre as contratações públicas, por meio da utilização das Instruções Normativas 

SCI nº 007/2017 e 008/2018. 

 

 Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Patrimônio, em relação 

aos trabalhos de atualização dos valores dos bens móveis e imóveis de propriedade 

da Prefeitura, bem como sua adequada depreciação e registro, conforme prazo 

estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). 

 

 Acompanhamento da Auditoria no Portal da Transparência nº 001/2017: 

- junto aos setores responsáveis na Prefeitura e em parceria com a Empresa E&L, com o intuito de 

cumprir a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011), bem como as exigências dos Órgãos 

de Controle Externo. 

 

 Emissão de 2 Recomendações Técnicas: 

- RT 08 – Manifestação quanto a forma de pagamento do Décimo Terceiro Salário aos servidores 

contratados da Prefeitura de Domingos Martins. 

- RT 09 – Manifestação quanto a inexistência de transferência dos valores constantes na conta de 

“Bens Imóveis em Andamento” para contas de “Bens Imóveis Concluídos”. 

 

 Realização do controle prévio: 

- sobre processos aquisitivos de materiais e serviços não essenciais para o desenvolvimento das 

atividades finalísticas da Administração visando o cumprimento do Princípio da Economicidade, 

frente a Cenário Econômico vivido. 

 

 Processo de Implantação e Elaboração das Cartas de Serviço ao Usuário 

- em cumprimento às exigências da Lei Federal nº 13.460/2017, regulamentada pelo Decreto 

Normativo nº 3.392/2019, foi dado continuidade ao processo de implantação e acompanhamento 

da elaboração das Cartas de Serviço pelas Secretarias. 

 

 Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC): 

- suporte ao mecanismo de operação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, físico e 

eletrônico, na recepção dos questionamentos, controle dos prazos, e fornecimento das respostas; 

 

 Ouvidoria (e-OUV): 

- Fortalecimento das Ouvidorias Físicas e Eletrônicas; 
- Acompanhamento permanente do Sistema Online de Ouvidoria (e-Ouv Municípios). 
 

 Participação: 

- no Estudo do impacto orçamentário-financeiro realizado pelo Setor de Contabilidade para 

fundamentar o reajuste anual dos Servidores municipais; 



 
 

- nas reuniões com o Sindicato para auxiliar nas negociações sobre reajustes e melhorias dos 

benefícios concedidos aos servidores. 

- nas reuniões sobre o processo de Reforma Administrativa (Processo PMDM nº 2175/2018), para 

propor mudanças e melhorias para o plano de cargos e salários e para a estrutura organizacional 

da Prefeitura. 

 

 Acompanhamento e controle junto à Administração das contratações de pessoal. 

 

 Início da elaboração da Matriz de Risco da Prefeitura de Domingos Martins, para 

fundamentar a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 

2020. 

 Elaboração do Plano de Ação Anual do Controle Interno (PAACI), para o exercício de 

2020. 

 

Domingos Martins (ES), 20 de janeiro de 2020.  

 

 

Márcia d’Assumpção  

Controladora Interna 

 

 


