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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo – Controladoria Interna 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins 

Gestor responsável: Wanzete Kruger 

Exercício: 2018 

 

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, em 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, 

pretendiam avaliar 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 verificados 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. 
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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 para a Prefeitura Municipal como um todo, foram avaliados os pontos de 

controle abordados no RELUCI – Gestão da Prefeitura, por meio de avaliação de 

documentos específicos, tais como, demonstrativos, anexos e relatórios contábeis, e de 

pessoal. Estas avaliações não foram expostas no PAAI, por se referirem a avaliações 

recorrentes e habituais. Além disso, foram analisados outros pontos de controle específicos, 

alguns previstos no PAAI, outros decorrentes de necessidades decorrentes de realidades 

municipais emergentes, conforme dispostos na Tabela a seguir: 

 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

3.1 

Funcionalidades do 
Portal da 
Transparência de 
Domingos Martins 
(Previsto no PAAI – 
Sistema de 
Tecnologia da 
Informação - STI) 

Portal da 
Transparência – 
Sistema Eletrônico 

- Lei Federal 
nº 
12.527/2011; 
- LRF. Lei da 
Transparência 
nº 131/2009; 
- Decreto 
Normativo 
Municipal nº 
2.932/2016; 

Verificar a 
funcionalidade e 
adequação do Portal 
da Transparência do 
Município de 
Domingos Martins, 
quanto aos aspectos 
avaliados pelo TCE-
ES e demais órgãos 
de controle externo. 

Portal da 
Transparência – 
Sistema Eletrônico 

Portal da 
Transparência – 
Sistema 
Eletrônico 

3.2 Ouvidoria Municipal 

Site Oficial da 
Prefeitura 
Municipal de 
Domingos Martins 
e Legislações 
federais sobre a 
estrutura e 
funcionamento de 
ouvidorias 
públicas. 

- Lei Federal 
nº 
12.527/2011 
- LRF; 
- Lei da 
Transparência 
nº 131/2009; 
- Lei Federal 
nº 
13.460/2017, 
participação, 
proteção e 
defesa dos 
usuários dos 
serviços 
públicos. 

Avaliar a existência 
e o funcionamento 
de Ouvidoria 
Municipal efetiva, 
física e eletrônica. 

- Site Oficial da 
Prefeitura de 
Domingos Martins; 
- Manifestações 
registradas 
fisicamente 
existentes na 
Prefeitura; 
- Legislações 
federais e 
municipais sobre a 
estrutura e o 
funcionamento das 
Ouvidorias. 

- Site Oficial da 
Prefeitura de 
Domingos 
Martins; 
- Manifestações 
registradas 
fisicamente 
existentes na 
Prefeitura; 
- Legislações 
federais e 
municipais sobre 
a estrutura e o 
funcionamento 
das Ouvidorias. 

3.3 Abastecimentos dos 
Veículos da Frota 
Própria Municipal. 

- Relatórios 
mensais de 
abastecimentos 
dos veículos, por 
Secretaria; 
- Mapas diários de 

- Lei Federal 
nº 8.666/1993 
– Lei de 
Licitações e 
Contratos; 
- Lei Federal 

Avaliar as práticas 
adotadas no âmbito 
dos abastecimentos 
dos veículos oficiais 
da frota municipal de 
Domingos Martins. 

- Relatórios 
mensais de 
abastecimentos 
dos veículos, por 
Secretaria, no 
exercício de 2018;  

- Relatórios 
mensais de 
abastecimentos 
dos veículos, por 
Secretaria, no 
período de janeiro 



3 
 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

movimentações 
dos veículos; 
- Cupons de 
Abastecimentos 
emitidos pelos 
postos; 
- Registros de 
Entrevistas com os 
fiscais do contrato 
de aquisição de 
combustível para 
os veículos oficiais 
da Prefeitura. 

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

- Mapas diários de 
movimentação dos 
veículos do 
exercício de 2018; 
- Cupons de 
Abastecimentos 
emitidos pelos 
postos no 
exercício de 2018; 

a março de 2018;  
- Mapas diários de 
movimentações 
dos veículos no 
período de janeiro 
a março de 2018;  
- Cupons de 
Abastecimentos 
emitidos pelos 
postos, no período 
de janeiro a março 
de 2018. 

3.4 

Procedimentos para 
Concessão de Vale-
Transporte aos 
servidores efetivos 
da Prefeitura 
Municipal de 
Domingos Martins 
(Previsto no PAAI - 
Sistema de 
Administração e 
Recursos Humanos) 

- Legislação de 
Pessoal - Estatuto 
dos Servidores 
Municipais; 
- Atos Normativos 
de Pessoal sobre 
concessão de 
Vale-Transporte; 
- Documentos 
comprobatórios, 
tais como Cartões 
de Vale-
Transporte já 
utilizados, 
processos de 
pedidos e 
concessão de 
Vale-Transporte; 

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

Avaliar por meio de 
indagações orais e 
análise de 
legislações e 
documentos escritos 
a regularidade na 
concessão de Vale-
Transporte aos 
servidores da 
Prefeitura Municipal 
de Domingos 
Martins. 

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

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

3.5 
Controle da Frota 
dos veículos da 
Secretaria de 
Educação  

Legislação 
específica sobre 
os recursos 
vinculados da 
educação e 
análise dos 
documentos de 
controle dos 
veículos 
encaminhados 
pela própria 
Secretaria de 
Educação. 

- Constituição 
Federal de 
1988; 
- Lei nº 
11.494/2007, 
que 
regulamenta o 
Fundo de 
Manutenção e 
Desenvolvime
nto da 
Educação 
Básica e de 
Valorização 
dos 
Profissionais 
da Educação - 
FUNDEB; 

Avaliar por meio de 
indagações orais e 
análise de 
documentos escritos 
a utilização da frota 
de veículos da 
educação adquirida 
com recursos 
vinculados 
específicos. 

- Legislação 
específica sobre 
os recursos 
vinculados da 
educação; 
- 100% dos 
Documentos de 
controle dos 
veículos da frota 
municipal da 
Secretaria de 
Educação (Mapas 
diários de 
veículos, 
agendamento, 
entre outros). 

- Legislação 
específica sobre 
os recursos 
vinculados da 
educação; 
- 15% dos 
documentos de 
controle dos 
veículos da frota 
municipal da 
Secretaria de 
Educação (Mapas 
diários de 
veículos, 
agendamento, 
entre outros). 

3.6 
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; 

- 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 

Avaliar a regular e 
efetiva fiscalização 
dos contratos 
administrativos para 
prestação de 
serviços e 
fornecimento de 
bens. 

- Legislação 
específica sobre 
Contratos 
Administrativos e 
sua fiscalização; 
- 100% dos 
Processos de 
pagamento 
devidamente 
instruídos com 
Contrato 
Administrativo, e 
termos de 
nomeação de 
fiscais, 

- Legislação 
específica sobre 
Contratos 
Administrativos e 
sua fiscalização; 
- 10% dos 
processos de 
pagamento 
devidamente 
instruídos com 
Contrato 
Administrativo, 
termos de 
nomeação de 
fiscais, 
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Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

- Legislação 
municipal sobre 
fiscalização de 
contratos 
administrativos; 
- Reuniões com os 
servidores sobre a 
fiscalização de 
contratos.  

administrativos 
no âmbito da 
Prefeitura de 
Domingos 
Martins. 

documentos de 
manifestação do 
fiscal designado, 
sobre o objeto 
contratado, entre 
outros; 
 

documentos de 
manifestação do 
fiscal designado, 
sobre o objeto 
contratado, entre 
outros; 

3.7 

Frequência de 
realização de 
licitações na 
modalidade Convite. 

– Listagem de 
Empenhos por 
modalidade de 
Licitação; 
- Processos 
licitatórios na 
modalidade 
Convite, 
devidamente 
instruídos. 

- Constituição 
Federal de 
1988; 
- Lei Federal 
nº 8.666/1993; 

Avaliar a freqüência 
na realização de 
licitações na 
modalidade convite 
e sua adequada 
execução. 

- 100% da 
listagem de 
empenhos por 
modalidade de 
licitação e dos 
processos 
licitatórios na 
modalidade 
Convite realizados 
no exercício de 
2018. 

- 100% da 
listagem de 
empenhos por 
modalidade de 
licitação e 10% 
dos processos 
licitatórios na 
modalidade 
Convite realizados 
no período de 
janeiro a maio de 
2018.  

3.8 

Cômputo das 
despesas com 
contratação de mão 
de obra no Limite 
estabelecido pela 
Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal nº 101/2000. 

- Processos de 
contratação 
temporária de mão 
de obra pela 
Prefeitura de 
Domingos Martins; 
- Limite de 
Pessoal alcançado 
pela Prefeitura de 
Domingos Martins 
até agosto de 
2018. 

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

Avaliar a realização 
de cômputo das 
despesas com 
contratação 
temporária de mão 
de obra  no limite de 
pessoal estabelecido 
na Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal. 

- 100% dos 
processos de 
contratação 
temporária de mão 
de obra pela 
Prefeitura de 
Domingos Martins; 
- 100% dos limites 
mensais de 
pessoal 
alcançados pela 
Prefeitura de 
Domingos Martins 
no exercício de 
2018. 

- 10% dos 
processos de 
contratação 
temporária de 
mão de obra pela 
Prefeitura de 
Domingos 
Martins; 
- 70% dos limites 
mensais de 
pessoal 
alcançados pela 
Prefeitura de 
Domingos 
Martins, isto é, de 
janeiro a agosto 
de 2018. 

3.9 

Sobre a Emissão de 
Parecer do Controle 
Interno no fluxo 
ordinário dos 
processos 
administrativos 
internos diversos 

- Legislações e 
atos normativos 
sobre a atuação 
dos órgãos de 
controle interno na 
Administração 
Pública; 
- Jurisprudência 
sobre a atuação 
dos órgãos de 
Controle Interno; 
- Processos 
Administrativos 
internos sobre 
diversas temáticas 
que tramitam pelo 
Controle Interno 
para emissão de 
parecer. 

Atos e 
orientações 
normativas 
infralegais 
sobre a 
atuação dos 
órgãos de 
Controle 
Interno no 
âmbito da 
Administração 
Pública. 

Avaliar a coerência 
da manifestação 
prévia do Controle 
Interno em 
processos 
administrativos 
internos diversos, 
considerando a 
possibilidade de 
serem 
eventualmente 
selecionados para 
posterior fiscalização 
no âmbito das 
Auditorias. 

- 100% dos 
processos 
administrativos 
internos diversos 
que solicitaram 
manifestação 
prévia do Controle 
Interno sobre sua 
legalidade e 
regularidade, com 
o intuito de 
amparar 
prosseguimento 
do mesmo.  

- 50% dos 
processos 
administrativos 
internos diversos 
que solicitaram 
manifestação 
prévia do Controle 
Interno sobre sua 
legalidade e 
regularidade, com 
o intuito de 
amparar 
prosseguimento 
do mesmo. 

3.10 
Realização de 
Despesa sem prévio 
empenho 

- Listagem de 
empenhos, 
liquidações e 
pagamentos; 
- Processos de 
pagamento, 
devidamente 
instruídos. 

- Lei Federal 
nº 4.320/1964 

Averiguar a 
realização de 
despesa sem prévio 
empenho pela 
Prefeitura de 
Domingos Martins.  

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

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

3.11 
Controle da frota de 
veículos municipais 
(Previsto no PAAI) 

- Mapas diários 
dos veículos; 
- Conversas com 
servidores 

CF 1988, art. 
37, caput 

Avaliar a 
elaboração, o 
preenchimento e a 
conferência dos 

- 100% dos Mapas 
diários dos 
veículos de toda a 
frota oficial 

- 10% dos Mapas 
diários dos 
veículos de toda a 
frota oficial 



5 
 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

responsáveis pelo 
gerenciamento da 
frota municipal 

Mapas diários dos 
veículos. 

municipal, no 
exercício de 2018. 

municipal, no 
exercício de 2018. 

3.12 

Observância dos 
Princípios da 
Eficiência e 
Economicidade nas 
contratações e 
aquisições 
realizadas pela 
Prefeitura de 
Domingos Martins. 

- Processos 
licitatórios de 
contratação e 
aquisição de bens 
e serviços, 
devidamente 
instruídos com 
pesquisas e média 
de preços, ata final 
das licitações, 
entre outros. 

- Constituição 
Federal de 
1988; 
- Lei Federal 
nº 8.666/1993. 

Avaliar a obediência 
aos princípios da 
Eficiência e 
Economicidade nas 
contratações e 
aquisições de bens 
e serviços pela 
Prefeitura de 
Domingos Martins. 

- 100% dos 
Processos 
licitatórios de 
contratação e 
aquisição de bens 
e serviços, 
devidamente 
instruídos com 
pesquisas e média 
de preços, ata final 
das licitações, 
entre outros, no 
exercício de 2018. 

- 10% dos 
Processos 
licitatórios de 
contratação e 
aquisição de bens 
e serviços, 
devidamente 
instruídos com 
pesquisas e 
média de preços, 
ata final das 
licitações, entre 
outros, no 
exercício de 2018. 

3.13 

Controle da 
movimentação 
patrimonial de Bens 
móveis da Prefeitura 
de Domingos 
Martins.  

- Termos de 
Empréstimo de 
bens móveis; 
- Documentos de 
identificação e 
alocação dos bens 
móveis de 
propriedade da 
Prefeitura.  
- Reuniões com os 
servidores do 
setor de 
patrimônio da 
Prefeitura 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 da 
Prefeitura de 
Domingos Martins.  

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

3.14 
Atualização e 
Elaboração de 
Normas. 

- Instruções 
Normativas 
existentes que se 
encontravam 
desatualizadas; 
- Procedimentos 
firmados na 
Prefeitura de 
Domingos Martins 
ainda não 
regulamentados 
ou estruturados 
por meio de atos 
normativos 
internos. 

- Resolução 
TCE-ES nº 
227/2011. 

Atualizar Instruções 
Normativas 
existentes, bem 
como Elaborar 
novas Instruções 
Normativas para 
regulamentar os 
procedimentos 
firmados no âmbito 
da Prefeitura de 
Domingos Martins 
ainda carentes de 
estruturação formal. 

- Instruções 
Normativas 
existentes nos 
diversos sistemas 
da Prefeitura, que 
se encontravam 
desatualizadas; 
- Procedimentos 
firmados na 
Prefeitura de 
Domingos Martins 
ainda não 
regulamentados 
ou estruturados 
por meio de atos 
normativos 
internos, nos 
diversos Sistemas. 

- Procedimentos 
novos firmados no 
âmbito do Sistema 
de Controle 
Interno, Sistema 
de Educação e 
Sistema 
Financeiro. 
- Atualização de 
Instruções no 
âmbito do Sistema 
de Controle 
Interno, Sistema 
de Contabilidade, 
Sistema de 
Tributos e 
Sistema de Bem-
Estar Social. 

3.15 

Avaliação da 
atuação do Controle 
Interno, bem como 
identificação de 
temáticas de risco 
na Prefeitura de 
Domingos Martins. 

- Questionários 
elaborados pela 
Controladoria 
Interna e aplicados 
nas Secretarias 
Municipais de 
Domingos Martins. 

- 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 na 
Prefeitura de 
Domingos Martins. 

- Secretarias 
Municipais de 
Administração e 
Recursos 
Humanos, da 
Fazenda, de 
Governo, de 
Interior e 
Transporte, de 
Educação e 
Esporte, de 
Cultura e Turismo, 
de Planejamento e 
Desenvolvimento 
Econômico, de 
Meio Ambiente, de 
Assistência e 

- Secretarias 
Municipais de 
Administração e 
Recursos 
Humanos, da 
Fazenda, de 
Governo, de 
Interior e 
Transporte, de 
Educação e 
Esporte, de 
Cultura e Turismo, 
de Planejamento 
e 
Desenvolvimento 
Econômico, de 
Meio Ambiente, 
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Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

Desenvolvimento 
Social, de 
Desenvolvimento 
Rural e de Obras e 
Serviços Urbanos. 

de Assistência e 
Desenvolvimento 
Social, de 
Desenvolvimento 
Rural e de Obras 
e Serviços 
Urbanos. 

3.16 

Regularidade e 
adequação da 
execução do 
Transporte Escolar 
Municipal. 

- Instrução 
Normativa SEC – 
Sistema de 
Educação nº 
002/2014 – versão 
02, que dispõe 
sobre a concessão 
de Transporte 
Escolar no 
Município de 
Domingos Martins; 
- Pregão nº 
038/2015, para a 
contratação do 
serviço de 
Transporte Escolar 
Municipal, que 
originou os 
contratos nº 128, 
129, 130 e 
131/2015; 
- Listagem das 
rotas de 
Transporte Escolar 
Municipal 
existentes; 
- Planilhas de 
recursos 
empregados no 
Transporte Escolar 
Municipal; 
- Questionários 
aplicados na 
Gerência de 
Transporte Escolar 
e nas Unidades 
Escolares; 

- Lei Federal 
nº 9.503/1997 
– Código de 
Trânsito 
Brasileiro – 
CTB; 
- Lei Federal 
nº 
10.709/2003 – 
Estabelece as 
diretrizes e 
bases da 
educação 
nacional; 
- Portaria 
Estadual nº 
009-R/2015 –  
- Portaria 
Estadual nº 
043-R/2016 –  
- Portaria 
Estadual nº 
038-R/2017 –  
- Instrução de 
Serviço nº 
093/2016 
Consolidada – 
DETRAN/ES; 

Verificar a 
conformidade, bem 
como a eficiência e 
a economicidade na 
execução do serviço 
de Transporte 
Escolar Municipal. 

- Instrução 
Normativa SEC – 
Sistema de 
Educação nº 
002/2014 – versão 
02, que dispõe 
sobre a concessão 
de Transporte 
Escolar no 
Município de 
Domingos Martins; 
- Pregão nº 
038/2015, para a 
contratação do 
serviço de 
Transporte Escolar 
Municipal, que 
originou os 
contratos nº 128, 
129, 130 e 
131/2015; 
- Listagem das 
rotas de 
Transporte Escolar 
Municipal 
existentes; 
- Planilhas de 
recursos 
empregados no 
Transporte Escolar 
Municipal; 
- Questionários 
aplicados na 
Gerência de 
Transporte Escolar 
e nas Unidades 
Escolares; 

- Instrução 
Normativa SEC – 
Sistema de 
Educação nº 
002/2014 – versão 
02, que dispõe 
sobre a 
concessão de 
Transporte 
Escolar no 
Município de 
Domingos 
Martins; 
- 2 pagamentos 
por Contrato, nos 
anos de 2016 e 
2017, referentes 
ao Pregão nº 
038/2015, para a 
contratação do 
serviço de 
Transporte 
Escolar Municipal; 
- Listagem das 
rotas de 
Transporte 
Escolar Municipal 
existentes; 
- Planilhas de 
recursos 
empregados no 
Transporte 
Escolar Municipal; 
- Questionários 
aplicados na 
Gerência de 
Transporte 
Escolar e nas 
Unidades 
Escolares; 

3.17 
Regulamentação da 
Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei 
Anticorrupção 

- Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei 
Anticorrupção. 
- Instrumentos 
legais e 
normativos de 
regulamentação 
da referida Lei, 
publicados por 
outros entes 
federativos. 

Lei Federal nº 
12.846/2013 – 
Lei 
Anticorrupção. 

Promover a 
regulamentação 
municipal da Lei 
Federal nº 
12.846/2013, 
adequando-a para a 
realidade municipal, 
sem extrapolar os 
limites propostos 
pela mesma. 

- Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei 
Anticorrupção. 
- Instrumentos 
legais e 
normativos de 
regulamentação 
da referida Lei, 
publicados por 
outros entes 
federativos. 

- Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei 
Anticorrupção. 
- 4 Instrumentos 
legais e 
normativos de 
regulamentação 
da referida Lei, 
publicados por 
outros entes 
federativos. 

3.18 

Verificação de 
Acumulação de 
Cargos por 
servidores da 
Prefeitura de 
Domingos Martins, 
com base no 
levantamento 
realizado pelo 
Tribunal de Contas 
do Estado do 
Espírito Santo (TCE-
ES), Processo TC nº 
3131/2016 
(Processo PMDM nº 

- Processo TC nº 
3131/2016 
(Processo PMDM 
nº 7134/2018); 
- Informações do 
Sistema de 
Recursos 
Humanos e folha 
de pagamento 
sobre os 
servidores citados; 
- Respostas 
encaminhadas 
pelos servidores 
citados após 

- Constituição 
Federal de 
1988; 
- Lei 
Complementar 
Municipal nº 
04/2007 – 
Estatuto dos 
Servidores 
Municipais; 

Apurar e 
acompanhar os 
indícios de 
irregularidades 
apontados pelo 
Tribunal de Contas 
do Estado do 
Espírito Santo (TCE-
ES), quanto a 
acumulação de 
cargos por 
servidores lotados 
na Prefeitura de 
Domingos Martins. 

- Processo TC nº 
3131/2016 
(Processo PMDM 
nº 7134/2018); 
- Informações do 
Sistema de 
Recursos 
Humanos e folha 
de pagamento 
sobre os 
servidores citados; 
- Respostas 
encaminhadas 
pelos servidores 
citados após 

- Processo TC nº 
3131/2016 
(Processo PMDM 
nº 7134/2018); 
- Informações do 
Sistema de 
Recursos 
Humanos e folha 
de pagamento 
sobre os 
servidores 
citados; 
- Respostas 
encaminhadas 
pelos servidores 
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Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

7134/2018).  provocação dos 
mesmos. 

provocação dos 
mesmos pela 
Prefeitura. 

citados após 
provocação dos 
mesmos pela 
Prefeitura. 

3.19 

Elaboração da 
Matriz de Risco, com 
base na Avaliação 
do Controle Interno 
e identificação das 
fraquezas nas 
Secretarias 
Municipais 
(Processo nº 
4132/2018), para 
fundamentar a 
subsequente 
elaboração do Plano 
de Ação Anual do 
Controle Interno 
(PAACI) e do Plano 
Anual de Auditoria 
Interna (PAAI).  

- Avaliação da 
atuação do 
Controle Interno, 
bem como 
identificação de 
temáticas de risco 
na Prefeitura de 
Domingos Martins 
(Processo nº 
4132/2018); 
- Informações 
obtidas ao longo 
do exercício de 
2018, externas e 
internas, sobre as 
forças e fraquezas 
das Secretarias 
Municipais de 
Domingos Martins; 

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

Elaborar a Matriz de 
Risco da Prefeitura 
de Domingos 
Martins, incluindo 
Fundo Municipal de 
Saúde e Instituto de 
Previdência dos 
Servidores 
Municipais, de forma 
a expor os setores 
com maior risco, 
exigindo, portanto, 
atuação do Controle 
para o exercício de 
2019. 

- Avaliação da 
atuação do 
Controle Interno, 
bem como 
identificação de 
temáticas de risco 
na Prefeitura de 
Domingos Martins 
(Processo nº 
4132/2018); 
- Informações 
obtidas ao longo 
do exercício de 
2018, externas e 
internas, sobre as 
forças e fraquezas 
das Secretarias 
Municipais de 
Domingos Martins; 

- Avaliação da 
atuação do 
Controle Interno, 
bem como 
identificação de 
temáticas de risco 
na Prefeitura de 
Domingos Martins 
(Processo nº 
4132/2018); 
- Informações 
obtidas ao longo 
do exercício de 
2018, externas e 
internas, sobre as 
forças e fraquezas 
das Secretarias 
Municipais de 
Domingos 
Martins; 

3.20 

Elaboração do Plano 
de Ação Anual do 
Controle Interno 
(PAACI) e do Plano 
Anual de Auditoria 
Interna (PAAI), 
ambos para o 
exercício de 2019. 

- Matriz de Risco 
da Prefeitura de 
Domingos Martins, 
incluindo Fundo 
Municipal de 
Saúde e Instituto 
de Previdência 
dos Servidores 
Municipais; 
- Legislações 
Federais e 
Estaduais sobre 
diversos temas 
que vinculem 
ações nos 
municípios; 
- Atividades 
inerentes a 
realidade 
municipal que 
exijam atuação do 
Controle Interno; 
- Solicitações de 
servidores e 
cidadãos sobre 
demandas de 
controle e 
fiscalização em 
setores 
específicos. 

- Resolução 
TCE-ES nº 
227/2011; 
- Orientações 
Normativas de 
órgãos de 
Controle 
interno e 
externo, 
federais e 
estaduais, que 
abordam a 
adoção de 
controle com 
base em 
gerenciamento 
de risco. 

Elaborar o Plano de 
Ação Anual do 
Controle Interno 
(PAACI) e o Plano 
Anual de Auditoria 
Interna (PAAI), 
ambos para o 
exercício de 2019, 
com base nas 
informações obtidas 
da Matriz de Risco, 
dos instrumentos 
legais e da 
sociedade. 

- Matriz de Risco 
da Prefeitura de 
Domingos Martins, 
incluindo Fundo 
Municipal de 
Saúde e Instituto 
de Previdência 
dos Servidores 
Municipais; 
- Legislações 
Federais e 
Estaduais sobre 
diversos temas 
que vinculem 
ações nos 
municípios; 
- Atividades 
inerentes a 
realidade 
municipal que 
exijam atuação do 
Controle Interno; 
- Solicitações de 
servidores e 
cidadãos sobre 
demandas de 
controle e 
fiscalização em 
setores 
específicos. 

- Matriz de Risco 
da Prefeitura de 
Domingos 
Martins, incluindo 
Fundo Municipal 
de Saúde e 
Instituto de 
Previdência dos 
Servidores 
Municipais; 
- Legislações 
Federais e 
Estaduais sobre 
diversos temas 
que vinculem 
ações nos 
municípios; 
- Atividades 
inerentes a 
realidade 
municipal que 
exijam atuação do 
Controle Interno; 
- Solicitações de 
servidores e 
cidadãos sobre 
demandas de 
controle e 
fiscalização em 
setores 
específicos. 
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2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 

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

seguintes achados e proposições: 

 
Código Achados Proposições/Alertas Situação 

3.1 

Da análise do Portal da 
Transparência do Município de 
Domingos Martins, com base nos 
parâmetros disponibilizados pelo 
próprio TCE-ES, constataram-se 
os seguintes aspectos: 
 No Setor de Contabilidade, 

verificaram-se insuficiências 
nas seguintes informações: 
- Ausência de efetiva ordem 
cronológica de pagamentos, 
via sistema, considerando que 
a Empresa responsável ainda 
não implantou a plataforma 
necessária; 
- Ausência de algumas 
informações sobre o item 
“receitas”, que também 
dependem de implantações 
da Empresa responsável pela 
gestão do Portal; 

 Sobre o menu “Licitações e 
Contratos” detectou-se 
insuficiências nos itens 
dispostos a seguir, 
considerando que a empresa 
os disponibiliza, porém os 
mesmos encontram-se sem 
informações, dado que as 
mesmas dependem de dados 
advindos do próprio sistema, 
por mecanismo que deve ser 
ajustado pela empresa, e não 
por preenchimento do setor, 
sendo estes: 
- desqualificados; 
- desclassificados; 
- contratos vinculados; 
- arquivos vinculados; 

 Sobre o Patrimônio detectou-
se, em geral, a ausência da 
informação “área dos 
imóveis”, que precisa ser 
ajustado pela empresa em 
parceria com a Prefeitura de 
Domingos Martins; 

 Sobre a Estrutura 
Administrativa da Prefeitura, 
foram identificadas 
deficiências, conforme 
avaliação do próprio TCE-ES, 
considerando a presença de 
organograma pouco 
específico disponibilizado no 
Portal; 

 E por fim, e mais significativa, 
dispõe-se as deficiências nas 
informações de pessoal, nos 
aspectos abaixo relacionados, 

A Controladoria notificou os setores responsáveis 
pelas informações deficitárias, bem como a empresa 
responsável pela manutenção do Portal e 
disponibilização dos menus de informação, para que 
providenciasse as correções e melhorias devidas, 
em caráter de urgência, conforme os seguintes 
documentos: 
- Relatório de acompanhamento do Portal da 
Transparência – Implantações e Melhorias 
Urgentes, de 20/08/2018, entregue e recebido pela 
Empresa responsável pela gestão do Portal da 
Transparência – E&L Produções de Software Ltda, 
que dispunha sobre as pendências a serem 
providenciadas, nos seguintes setores: 
 Itens do Menu “Pessoal”: Cargos e Vagas e 

Cargos Comissionados; 
 Item do Menu “Materiais e Bens”: Bens Imóveis 

– Área do Imovel; 
 Problemas frequentes com o Publicador de 

arquivos e de dados, via sistema; 
 

- Relatório de acompanhamento de Auditoria, no 
âmbito do Processo nº 337/2017, de 24/08/2018, 
entregue e recebido pelas Secretarias Municipais da 
Fazenda e de Administração e Recursos Humanos 
dispondo sobre as pendências a serem 
providenciadas: 
 Itens do Menu “Pessoal”: Cargos e Vagas e 

Cargos Comissionados; 
 Item do Menu “Materiais e Bens”: Bens Imóveis 

– Área do Imóvel; 
 Item do Menu “Despesas”: Ordem Cronológica 

de Pagamentos; 
 

- Ofício nº 719/2018/PMDM/SECGAB, de 
03/12/2018, reforçando novamente a necessidade 
de adequações nos seguintes tópicos: 
 Item do Menu “Materiais e Bens”: Bens Imóveis 

– Área do Imóvel; 
 Item do Menu “Despesas”: Ordem Cronológica 

de Pagamentos; 
 

- Ofício nº 758/2018/PMDM/SECGAB, de 
18/12/2018, reforçando a necessidade de 
adequações nos seguintes tópicos: 
 Item do Menu “Compras” – Licitações 

(Participantes, Vencedores, Desqualificados, 
Itens Licitados, Itens Desclassificados, 
Contratos Vinculados e Arquivos Vinculados”;  

 
- Comunicação Interna nº 
066/2018/PMDM/CONINT, de 11/12/2018, 
encaminhada à Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos para a adequação da estrutura 
organizacional da Prefeitura disponibilizada no 
Portal da Transparência, tornando-a mais específica 
e detalhada, conforme modelo sugestivo 
apresentado pela Controladoria. 

- 70% das 
inconsistências 
e insuficiências 
foram corrigidas, 
e algumas 
permanecem 
pendentes, em 
processo de 
correção, devido 
a necessidade 
de mudanças 
nos sistemas, 
que ocorrem de 
forma mais 
lenta. 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
que devido à diferenças no 
Sistema de Recursos 
Humanos fornecido pela 
empresa, na Lei Municipal de 
cargos e de estrutura e no 
Portal, a informação ainda 
não é disponibilizada: 
- Cargos e Vagas; 
- Cargos Comissionados; 
- Planos de Cargos e 
Salários;  

 
- Sobre a Implantação da Ordem Cronológica dos 
Pagamentos a Prefeitura respaldou a solicitação 
desta implantação à Empresa, por meio da 
Instrução Normativa SFI – Sistema Financeiro nº 
006/2018, aprovada pelo Decerto Normativo nº 
3.218/2018 (14/05/2018), que dispõe sobre os 
critérios para a definição da ordem cronológica das 
obrigações financeiras regidas pelas Leis Federais 
nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 4.320/1964, no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Domingos Martins 
e dá outras providências. 

3.2 

- Nomeação de Servidor Efetivo 
no cargo de Ouvidor Público 
Municipal, por meio do Decreto de 
Pessoal nº 363/2018, com 
vigência a partir de 03/07/2018; 
- Elaboração e Publicação dos 
seguintes Decretos Municipais: 
 Normativo Nº 3.341/2018, de 

12/12/2018, que revoga o 
Decreto Normativo Nº 
3.132/2017 – Disciplina a 
implantação e o 
funcionamento do Sistema 
Informatizado de Ouvidorias 
dos Entes Federados – e-Ouv 
Municípios – na Prefeitura 
Municipal de Domingos 
Martins; 

 Normativo Nº 3.344/2018, de 
18/12/2018 – que 
regulamenta os Capítulos nº 
III, IV e VI da Lei Federal nº 
13.460/2017, que dispõe 
sobre a participação, a 
proteção e defesa dos direitos 
do usuário de serviços 
públicos da Administração 
Pública e Institui a Ouvidoria 
Física. 

 De Pessoal nº 032/2019, de 
08/02/2019, que designa 
servidores públicos 
municipais para compor a 
comissão de 
acompanhamento e 
monitoramento do e-Ouv na 
Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins. 

 
- Acompanhamento permanente 
do Sistema Online de Ouvidoria 
(e-Ouv Municípios), considerando 
a mudança no Trâmite das 
manifestações, dado que 
anteriormente, na Vigência do 
Decreto Normativo nº 3.132/2017, 
os membros da Comissão do e-
Ouv, representantes de cada 
Secretaria tinham acesso ao 
Sistema, e com a nomeação do 
Ouvidor, apenas este passou a ter 
acesso as manifestações, via 
sistema, sendo o responsável pelo 
gerenciamento das mesmas 
juntos aos representantes de cada 
Secretaria. 

Considerando o grande avanço da Ouvidoria no 
exercício de 2018, a Controladoria se manifestou, 
apenas, com a proposição de alguns projetos para 
aperfeiçoar e fortalecer a Ouvidoria Municipal, 
registrados no Relatório de gestão do Sistema de 
Ouvidoria Online (e-Ouv Municípios) – Processo nº 
345/2019, de 15/01/2019, conforme determinado na 
Legislação Federal e no Decreto Normativo 
Municipal nº 3.341/2018: 
 Fortalecimento da Ouvidoria Física, para 

demandas internas e externas; 
 Elaboração de cartazes e folders para maior 

divulgação do Sistema de Ouvidoria, bem como 
orientações sobre seu funcionamento; 

 Capacitação de servidores para o melhor 
desenvolvimento dos serviços de ouvidoria; 

 Disponibilização de “Caixas de Sugestão” ou 
“Caixas de Ouvidoria” para receber 
manifestações, por escrito, principalmente nas 
unidades escolares e nas unidades de saúde, 
podendo ser estendida para os demais órgãos, 
conforme o desempenho alcançado. 

 
- Criação e Publicação das Cartas de Serviço dos 
órgãos da Prefeitura, conforme determinado na 
Legislação Federal e no Decreto Normativo 
Municipal nº 3.341/2018, para expor com maior 
clareza para a sociedade os serviços oferecidos por 
cada unidade gestora da Prefeitura, e como 
alcançá-los. 

Esta temática 
está regular 
quanto às 
exigências 
legais, 
encontrando-se 
apenas em 
processo de 
aperfeiçoamento 
funcional. 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
 
- Implantação da Ouvidoria Física 
Interna, nas dependências da 
Controladoria, e da Ouvidoria 
Física Externa, nas dependências 
da Gerência de Informática, sob 
responsabilidade do Ouvidor. 
 
- Elaboração e Publicação do 
Relatório de gestão do Sistema de 
Ouvidoria Online (e-Ouv 
Municípios) – Processo nº 
345/2019, de 15/01/2019, 
conforme determinado na 
Legislação Federal e no Decreto 
Normativo Municipal nº 
3.341/2018. Não houve 
publicação do Relatório para a 
Ouvidoria Física, pois a mesma 
tinha poucos meses de 
funcionamento. 

3.3 

Da análise dos procedimentos 
adotados para a realização dos 
abastecimentos dos veículos 
oficiais da Prefeitura 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; 

b) Utilização de tipos de 
combustível, de forma 
aleatória pelos motoristas das 
Secretarias; 

c) Inconsistências aleatórias nas 
médias de desempenho de 
alguns veículos, isto é 
alterações representativas no 
número de quilômetros 
percorrido por litro de 
combustível; 

d) Abastecimento de veículo não 
oficial, da Instituição APAE, 
por meio da Secretaria de 
Educação, sem termo de 
convênio ou justificativa; 

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

f) 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; 

g) Inserção de quilometragem 
referente ao odômetro do 
veículo, descontínua e 

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), (e) e (g) orientou-se às 

Secretarias 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 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 as Secretarias 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 (d), recomendou-se que a Prefeitura 
providenciasse de imediato, a regularização do 
abastecimento do veículo de propriedade da 
Instituição APAE, que estava sendo realizado 
pelo Contrato firmado entre Prefeitura e 
Empresa Convênios Card, sem convênio ou 
justificativa, e não se trata de veículo oficial; 

 Para o item (f), foi determinado que as 
Secretarias, obrigatoriamente realizassem 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 os Secretários 
Municipais avaliassem se o aumento do 
combustível identificado nos períodos avaliados 
condizia com o aumento de demandas nas 
atividades de suas competências. 

Em andamento. 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
divergente entre os 
abastecimentos. 

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

 

3.4 

Da análise dos procedimentos 
adotados para a concessão do 
Vale-Transporte aos servidores 
efetivos da Prefeitura de 
Domingos Martins, 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) Utilização do Vale-Transporte 
mais de uma vez no mesmo 
dia e horário; 

f) Os horários de utilização do 
Vale-Transporte não 
conferem com os horários de 
trabalho do servidor; 

g) 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 às Secretarias para 
que orientassem seus servidores quanto à 
necessidade de utilizar o formulário padrão, 
preenchendo todos os campos de maneira 
adequada e completa, bem como que as 
Secretarias responsáveis verificassem 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 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.  

 Sobre os itens (e) e (f) foi emitida orientação 
direta à Secretaria de Educação para que 
verificasse com maior rigor a cartela de 
concessão do Vale-Transporte de seus 
servidores, seus horários e a forma de uso do 
cartão, e os orientasse quanto às penalidades 
por uso ilegal do mesmo, uma vez que este é 
pessoal e intransferível, e deve ser utilizado nos 
horários referentes a jornada de trabalho do 
servidor, bem como, que notificasse também a 
Empresa responsável, por estar atuando de 
forma solidária na concretização do ato em 

Em andamento 
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questão, no que concerne ao item (e).  

 Por fim, no item (g) 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 na Prefeitura é 
exigido a apresentação de Nota Fiscal 
Eletrônica para a maioria das despesas. 

3.5 

Identificaram-se as seguintes 
temáticas: 
 Denúncias sobre a utilização 

de veículos da frota da 
Secretaria de Educação 
adquiridos com recursos 
vinculados específicos, para 
atividades de outras 
secretarias ou de fora da 
Prefeitura, em especial, 
caminhão baú, responsável 
pelo transporte de merenda 
escolar e material escolar. 

 Novamente identificou-se o 
abastecimento de veículo não 
oficial, da Instituição APAE, 
sem termo de convênio ou 
justificativa; 

A Controladoria providenciou a elaboração da 
Recomendação Técnica nº 001/2018 (Processo nº 
1146/2018) sobre a necessidade de disciplinar e 
regulamentar os procedimentos de uso, de guarda e 
de conservação da frota de veículos da Educação, 
fortalecendo os mecanismos de controle interno, e 
evitando o financiamento de atividades privadas ou 
fora das especificações permitidas em Lei. 
Reforçando a necessidade de se providenciar a 
adequação da situação do abastecimento do veículo 
de propriedade da Instituição APAE. 

Em andamento 

3.6 

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 da Prefeitura de 
Domingos Martins, 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 das Secretarias Municipais a 
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 

3.7 

Considerando o levantamento de 
informação realizado no Sistema 
de Contabilidade – Listagem de 
Empenhos por Modalidade de 
Licitação referente ao período de 
janeiro de 2017 a maio de 2018, 
verificou-se que a Prefeitura 
Municipal de Domingos Martins 
utilizou com certa freqüência, a 
modalidade de licitação Convite. 

Ainda que não se trate de irregularidade perante a 
Lei Federal nº 8.666/1993, já que a modalidade 
Convite consiste em gênero previsto na referida Lei, 
a Controladoria manifestou-se por meio da 
Recomendação Técnica nº 003/2018 (Processo nº 
3612/2018), para que a Administração observasse 
com maior cautela a utilização indiscriminada desta 
Modalidade, considerando suas inegáveis 
fragilidades, em especial, baixa publicidade e 
possibilidade de favorecimento a determinados 
participantes. Dessa forma, sugeriu-se a utilização 
das demais modalidades, preferencialmente, o 
Pregão, quando possível, e em caso de realização 
de novos convites, que seja dada ampla publicidade 

Em andamento. 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
ao mesmo, assim como nas demais espécies. 

3.8 

Verificou-se a não realização de 
cômputo nas despesas com 
pessoal, da contratação 
temporária de mão de obra, em 
processos específicos para tal. 

Esta Controladoria se manifestou, por meio da 
Recomendação Técnica nº 004/2018 (Processo nº 
5528/2018), para que a Prefeitura, especialmente, a 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos e 
a Secretaria da Fazenda, observassem os contratos 
existentes e os novos, cujo objeto seja contratação 
de mão de obra, para que: 
 Não correspondam a realização de atividades-

fim, e caso existam contratos em vigor de 
atividades nessa qualidade, sejam, ainda que 
irregulares, computados no limite de pessoal 
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Referindo-se à realização de atividades-meio 
que tenham correspondência com cargos 
previstos no quadro de pessoal, sejam também 
computados no limite de pessoal definido no 
artigo 18 da LRF.  

Pendente 

3.9 

Recebimento pela Controladoria 
de Domingos Martins, de 
processos administrativos internos 
diversos (processo de concessão 
de benefício previdenciário, 
processo para a realização de ata 
de registro de preço, entre outros), 
para que o mesmo se 
manifestasse sobre a regularidade 
dos atos até então praticados e 
avaliasse a viabilidade de seu 
prosseguimento. 

Considerando as jurisprudências atuais sobre a 
atuação do Controle Interno em temáticas definidas 
em um planejamento prévio anual, com base nos 
maiores riscos identificados no ambiente interno ao 
longo do exercício. A Controladoria de Domingos 
Martins, posicionou-se de forma a cumprir as 
orientações recebidas, não se manifestando 
expressamente no trâmite normal dos processos, no 
que concerne a conformidade dos seus atos e 
recomendou que os processos não fossem 
encaminhados ao Controle Interno com esta 
finalidade, de análise prévia. Reforçou ainda que o 
Controle Interno tem atuado, previamente, por meio 
de levantamentos de informação, recomendações e 
estabelecimento de rotinas preventivas, 
posteriormente, por meio de Auditorias e 
Inspeções, e concomitantemente, através de 
monitoramento e acompanhamento das atividades. 
Logo, os entendimentos predominantes, operam no 
sentido de que não há coerência na exigência de 
uma atuação processual do Controle Interno, 
dispondo expressamente sua concordância ou não 
diante do fato, sendo que eventualmente poderá vir 
a realizar fiscalizações posteriores sobre o mesmo 
objeto. 

Em andamento 

3.10 

Não foi verificada a realização de 
despesa sem prévio empenho, na 
listagem de empenhos, liquidações e 
pagamentos, bem como nos 
processos de pagamento da Prefeitura 
de Domingos Martins. 

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 

3.11 

Da análise de alguns mapas 
diários de veículos da frota 
municipal, 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 e 
reforçar sobre a obrigatoriedade de se preencher e 
avaliar estes Mapas Diários a cada deslocamento 

Em andamento 



14 
 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
do veículo, devendo ser rígidas na cobrança para 
que este procedimento seja fielmente executado. 

3.12 

Por meio da Análise de alguns 
processos licitatórios para 
aquisição de bens e serviços na 
Prefeitura de Domingos Martins, 
identificou-se a efetivação de 
contratações com valores 
próximos ou iguais as médias de 
preço cotadas pelo município, 
com pouca competitividade entre 
os participantes, devido à 
publicidade anterior que a própria 
Prefeitura realiza do processo, 
inclusive da média de preço 
alcançada, bem como de médias 
relativamente altas, em geral, pela 
dificuldade na obtenção de 
cotações e utilização na maioria 
dos casos de pesquisas de preço 
obtidas com fornecedores. 

Em que pese, não haja infração legal direta na 
conduta adotada pela Prefeitura, a Controladoria 
manifestou-se por meio da Recomendação Técnica 
nº 008/2018 (Processo nº 6963/2018), de forma a 
orientar a Comissão de Licitação sobre a 
importância e o impacto positivo para o Município de 
Domingos Martins, a não divulgação da média de 
preço junto ao instrumento convocatório, diferindo o 
fornecimento do preço de referência aos licitantes 
interessados para momento posterior a fase de 
lances, sem prejuízo ao princípio da isonomia e da 
publicidade, mas com o único intuito de resguardar 
o princípio da eficiência e da economicidade, 
obtendo maior competitividade nos processos 
aquisitivos e maiores reduções nos valores a serem 
pagos. 

Pendente 

3.13 

Verificou-se índice relativamente 
baixo de controle documental das 
movimentações patrimoniais pelas 
Secretarias Municipais 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 e Secretarias, responsabilizassem-se 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 

3.14 

Ausência de Normatização de 
procedimentos de alguns 
Sistemas da Prefeitura, bem como 
existência de procedimentos 
regulamentados que se 
encontram desatualizados. 

A Controladoria, em parceria com os Sistemas 
instituídos na Prefeitura de Domingos Martins, 
providenciou a elaboração das seguintes Instruções 
Normativas novas: 
 Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle 

Interno nº 008/2018 (Decreto Normativo nº 
3.284/2018) – Dispõe sobre a aplicação das 
sanções às empresas que descumprirem as 
disposições contratuais, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal; 

 Instrução Normativa SEC – Sistema de 
Educação nº 003/2018 (Decreto Normativo nº 
3.283/2018) – Dispõe sobre os procedimentos 
para a concessão de alimentação restrita nas 
unidades de ensino da rede municipal; 

 Instrução Normativa SFI – Sistema Financeiro 
nº 006/2018 (Decreto Normativo nº 3.218/2018) 
– Dispõe sobre os critérios para a definição da 
ordem cronológica das obrigações financeiras 
regidas pelas Leis Fedrais nº 8.666/1993, nº 
10.520/2002 e nº 4.320/1964, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins e dá 
outras providências. 

 
Ainda, realizou a atualização das seguintes 
Instruções Normativas já existentes: 
 Instrução Normativa STB – Sistema de Tributos 

nº 003/2012 – Versão 02 (Decreto Normativo nº 
3.282/2018) – Dispõe sobre critérios para 
inscrição, controle e baixa da dívida ativa 
tributária no município de Domingos Martins; 

Regular 
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 Instrução Normativa SCO – Sistema de 

Contabilidade nº 001/2012 – Versão 03 
(Decreto Normativo nº 3.224/2018) – Dispõe 
sobre os procedimentos operacionais na 
contabilidade estabelecendo rotinas no âmbito 
do Poder Executivo e Autarquia do Município de 
Domingos Martins; 

 Instrução Normativa SAS – Sistema de 
Assistência Social nº 001/2014 – Versão 02 
(Decreto Normativo nº 3.368/2019) – 
Estabelece as rotinas e procedimentos para 
cadastramento e atendimento de usuários do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

 Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle 
Interno nº 001/2012 – Versão 02 (Decreto 
Normativo nº 3.372/2019) – Dispõe sobre a 
elaboração das Instruções Normativas a 
respeito dos procedimentos e rotinas de 
trabalho a serem observados pelas unidades da 
estrutura do Poder Executivo Municipal, 
objetivando a implantação e o fortalecimento 
dos mecanismos de controle. “NORMA DAS 
NORMAS”. 

 Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle 
Interno nº 002/2012 – Versão 03 (Decreto 
Normativo nº 3.366/2019) – Dispõe sobre 
orientações e procedimentos a serem adotados 
para a realização de auditoria interna e 
inspeções, e dá outras providências. 

 Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle 
Interno nº 003/2012 – Versão 02 (Decreto 
Normativo nº 3.373/2019) – Dispõe sobre a 
emissão de parecer conclusivo pela Unidade 
Central de Controle Interno – UCCI, sobre as 
contas anuais do Poder Executivo do Município 
de Domingos Martins. 

3.15 

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 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, 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 pela Prefeitura, no 
período contemporâneo à análise, 
e, que, portanto, exige maior 
atenção por parte do Controle 

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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Interno:  
a) Quantidade excessiva de 

atestados médicos 
apresentados na Prefeitura, 
no âmbito de todas as 
Secretarias (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) Uso e ocupação do espaço 
público e Fiscalização de 
Posturas (ausência de 
regulamentação, ausência de 
quadro funcional suficiente e 
alta demanda, em especial 
nos eventos realizados no 
município); 

e) Taxi e Transporte Público 
(ausência de regulamentação 
e de efetiva fiscalização); 

f) Transparência e Ouvidoria 
(instrumentos de controle 
social, inexistentes ou 
deficitários); 

g) 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); 

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

3.16 
Com a realização da Auditoria 
foram identificadas as seguintes 
inconsistências: 

Para os achados evidenciados na coluna anterior, 
seguem suas respectivas recomendações emitidas 
pelo Controle Interno: 
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a) Ausência de protocolização 

do Processo Licitatório para 
a Contratação do 
Transporte Escolar, Pregão 
nº 038/2015, bem como 
instrução processual 
inadequada; 

b) Ausência de documentos 
solicitados no instrumento 
convocatório e no contrato; 

c) Descrição do Objeto do 
Processo Licitatório para a 
Contratação do serviço de 
Transporte Escolar não 
inclui Transporte na Zona 
Urbana. 

d) Cláusula editalícia 
inconsistente, sobre a 
prática de registro de ponto 
dos motoristas do 
Transporte Escolar. 

e) Descrição inconsistente 
dos lotes no momento da 
definição do preço médio. 

f) Inconsistências em 
algumas documentações 
apresentadas na licitação. 

g) Não há exigência de 
documento ou verificação 
que comprove a não 
ocorrência de infração 
grave nos últimos 12 
meses, por parte dos 
motoristas contratados. 

h) Ausência de 
Competitividade na disputa 
pelas rotas ofertadas na 
Licitação. 

i) Ausência de critério 
específico para a 
disponibilização das rotas 
que ocorrem nos turnos 
vespertino e matutino, 
sendo que ora são 
unificadas, ora são 
separadas como itens 
diversos. 

j) Volume significativo de 
recursos empregados no 
Transporte Escolar. 

k) A Gerência de Transporte 
Escolar não tem realizado o 
levantamento dos 
estudantes com deficiência, 
matriculados na rede de 
ensino e que precisam do 
serviço de Transporte 
Escolar, bem como o 
mesmo não é realizado por 
meio de veículos 
adaptados. 

l) Ausência de atuação efetiva 
e constante da Gerência de 
Transporte Escolar na 
reavaliação das rotas e 
verificação da qualidade 
dos serviços prestados. 

m) Ausência de Controle do 

a) Sugeriu-se que a prestação do serviço de 
Transporte Escolar Municipal fosse licitada 
novamente, em caráter de urgência, para a 
adequação das rotas, quanto ao percurso, 
quilometragem e tipo de veículo, de forma a 
refletir a real necessidade dos alunos usuários, 
e sendo devidamente protocolado, tramitado e 
instruído. 

b) Que a Gerência de Transporte Escolar 
reavaliasse a necessidade de todas as 
documentações solicitadas que estavam 
ausentes, caso a caso, para que, se possível, 
as exija, ou retire do rol de documentações 
obrigatórias; 

c) Que a Gerência de Transporte Escolar junto a 
Procuradoria Municipal, avaliasse a 
possibilidade de alteração do objeto do contrato 
para incluir o fornecimento de Transporte 
Escolar em zonas urbanas, ou em caso de 
proximidade de realização de nova licitação, 
aguardasse a mesma para a modificação do 
objeto. 

d) Considerando que se trata de prática já 
interrompida, com base em informações 
fornecidas pela Gerência de Transporte Escolar, 
recomendou-se que esta cláusula fosse 
excluída do Instrumento Convocatório em uma 
próxima licitação para a contratação deste 
serviço, de forma que o mesmo dispusesse 
apenas sobre a necessidade de controle de 
freqüência do Transporte Terceirizado nas 
escolas, para ateste mensal do serviço, sem 
exigência de assinatura do Transportador, já 
que não havia vínculo empregatício com a 
Prefeitura. 

e) Orientou-se que os erros fossem devidamente 
corrigidos, por meio de instrumento adequado 
(aditamento ou apostilamento), se possível, 
conforme orientação da Procuradoria Municipal; 

f) Sugeriu-se que as documentações fossem 
atualizadas e corrigidas; 

g) Recomendou-se que nos próximos Termos 
Aditivos, se possível, a Gerência de Transporte 
Escolar, exigisse documento que comprovasse 
o histórico de infrações dos condutores dos 
veículos escolares ou estabelecesse 
procedimento interno que viabilizasse essa 
verificação pelo próprio sistema do DETRAN-
ES, considerando a relevância do serviço e a 
exigência do Código Brasileiro de Trânsito; 

h) Nas novas licitações sugeriu-se que de alguma 
forma o pregoeiro e a equipe de apoio 
estimulassem a competitividade entre os 
Licitantes pelos diversos itens ofertados, bem 
como observassem com rigor a possibilidade de 
conluio entre os participantes. 

i) Com base na análise do impacto financeiro 
sobre os valores empenhados para custear o 
Transporte Escolar, propôs-se que a Secretaria 
Municipal de Educação juntamente com os 
Transportadores avaliasse e definisse quais 
seriam os critérios a serem fixados para 
estabelecer a junção ou separação das rotas 
que são realizadas nos dois turnos, matutino e 
vespertino, de forma que, se possível, fosse 
aplicado igualmente a todos os prestadores do 
serviço, sem prejuízo a eficiência da prestação 
do mesmo. 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
uso do Transporte Escolar 
pelos Servidores das 
Escolas. 

n) Ausência de Identificação 
do Usuário do Transporte 
Escolar. 

o) Descumprimento da 
distância mínima para a 
concessão do Transporte 
Escolar na rede municipal 
de ensino, definida na IN 
SEC nº 002/2014. 

p) O Transporte não tem sido 
oferecido apenas para as 
escolas mais próximas da 
residência dos alunos. 

q) Existência de rotas longas, 
nas quais os alunos 
permanecem nos veículos 
por mais de 2 horas, 
contabilizando ida e volta, 
contrariando a disposição 
da Instrução Normativa. 

r) Reporte de Danos aos 
veículos e dificuldade de 
identificação do 
responsável. 

s) Cadastro de alunos 
usuários do Transporte 
Escolar e Utilização de 
Sistema de Gerenciamento 
de dados do serviço 
deficitário. 

t) Ausência de divulgação da 
Instrução Normativa SEC nº 
002/2014, bem como dos 
Contratos nas escolas. 

u) Não realização de 
Encontros, Reuniões e 
Treinamentos com os 
estudantes usuários do 
Transporte Escolar, pela 
Gerência para orientar 
sobre as condutas a serem 
adotadas pelos mesmos 
durante os deslocamentos. 

v) Valores pagos por 
quilômetro defasados. 

w) Linhas de Transporte 
Escolar Municipal que 
percorrem trajetos 
significativos em 
municípios limítrofes. 

j) Em caráter de urgência, a Prefeitura de 
Domingos Martins, representada pela Secretaria 
de Educação necessita reavaliar a execução 
dos serviços de Transporte Escolar Municipal, 
de forma geral, abrangente e imparcial, por 
meio de estudo aprofundado das rotas 
existentes na estrutura de cada escola, das 
legislações municipais, e dos critérios adotados 
para a concessão deste serviço, com o intuito 
de aperfeiçoar o emprego dos recursos e a 
melhoria das atividades. A Controladoria 
entende que na atual conjuntura este trabalho 
dará resultados mais significativos se realizado 
por empresa especializada, contratada 
especificamente para isso e com a utilização de 
equipamentos específicos.  Além disso, é 
fundamental que a Secretaria defina critérios 
padronizados para a concessão do Transporte 
Escolar, dentro do possível, com base nas 
particularidades do município, e os cumpra, com 
o intuito de diminuir a discricionariedade do 
gestor, bem como do atendimento a interesses 
particulares.  

k) Em cumprimento a Instrução Normativa, ao 
Plano Municipal de Educação e as legislações 
atuais sobre os direitos da Pessoa com 
Deficiência, é fundamental que a Secretaria de 
Educação exija dos transportadores 
terceirizados, bem como forneça por meio de 
sua frota própria veículos adaptados para o 
transporte destes alunos, nas rotas em que 
estejam alocados. 

l) Coadunando com as proposições realizadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo (TCE-ES) em Auditoria realizada no 
Município sobre a prestação do serviço de 
Transporte Escolar (Processo TC nº 
5771/2012), recomendou-se que a Gerência de 
Transporte Escolar elaborasse um cronograma 
de inspeção das linhas, in loco, de acordo com 
a capacidade interna, para avaliação e 
acompanhamento dos serviços, 
independentemente de denúncias e 
ocorrências, bem como de cronograma para 
verificação dos documentos comprobatórios de 
regularidade dos veículos, motoristas e 
acompanhantes, conforme período de 
renovação estabelecido nos dispositivos legais. 
Ainda, sugeriu-se que a cada demanda de 
alteração das rotas, para mudança de 
quilometragem, veículo ou percurso, a Gerência 
pudesse verificar, in loco, a real necessidade da 
mudança, autorizando previamente a realização 
da mesma, se confirmada o direito. Por fim, 
orientou-se que todas as visitas fossem 
formalizadas por meio de documento oficial 
elaborado pela Gerência, e todas as 
solicitações de alterações de rotas (lotes) 
fossem também formalizadas, isto é, realizadas 
por escrito, e devidamente instruídas e 
comprovadas. 

m) Que a Gerência estabelecesse, padronizasse e 
regulamentasse os critérios para a utilização do 
Transporte Escolar pelos Servidores, avaliando 
a cada requerimento a real necessidade de 
utilização do mesmo, considerando a existência 
ou não de transporte público na região, bem 
como estabelecesse e regulamentasse os 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
procedimentos necessários para a solicitação 
de autorização de utilização do Transporte 
Escolar dos servidores, de forma que fossem 
emitidos documentos que ficassem sob a posse 
e controle do servidor beneficiado, do motorista 
e da Gerência de Transporte Escolar; 
considerando que se trata de serviço pago com 
recursos vinculados, exclusivamente para o 
transporte de alunos. 

n) Recomendou-se que dentro das possibilidades 
a Gerência de Transporte Escolar estudasse a 
possibilidade de criação deste documento, para 
todas as escolas, como forma de identificação 
do usuário do Transporte Escolar, evitando-se 
problemas como a ocorrência de caronas nos 
veículos; 

o) Considerando que a rede municipal de ensino 
obrigatório abrange crianças de 4 anos em 
diante, entendeu-se que 3 km, pode ser um 
distância significativa a ser percorrida, em 
especial por crianças de  4 a 10 anos. Contudo, 
é fundamental que seja estabelecida distância 
mínima para a concessão do Transporte 
Escolar e que esta seja obedecida pela 
Administração Pública, como forma de 
padronizar os procedimentos e diminuir a 
disponibilização desnecessária do serviço. 
Ressaltou-se ainda a importância de que não 
haja distância mínima para a concessão do 
Transporte para crianças com deficiência, bem 
como que fossem consideradas as 
especificidades de certas localidades, que se 
encontram em áreas de perigo e 
vulnerabilidade, de modo que nesses casos 
fosse permitido a atenuação da distância 
estabelecida, tais como, proximidades da 
rodovia ou BR, morros, lagos, florestas, entre 
outros; 

p) Com base no Decreto Normativo Municipal nº 
3.127/2017, que estabelece normas que 
disciplinam as rematrículas e matrículas da 
educação básica da rede pública municipal de 
ensino para o ano letivo de 2018, sugeriu-se 
que a Gerência o cumprisse, readequando as 
rotas de forma a garantir Transporte Escolar 
para o aluno se deslocar até a escola mais 
próxima de sua residência; 

q) Orientou-se que a Instrução fosse alterada, para 
adequar-se a realidade, ou que as rotas fossem 
reavaliadas de forma a propor melhores 
percursos para os alunos, em tempos menores; 

r) Sugeriu-se que a Secretaria de Educação por 
meio da Gerência de Transporte Escolar 
estudasse a possibilidade de projeto para 
inclusão de câmeras de videomonitoramento 
nos ônibus com o intuito de inibir estas 
condutas lesivas ao patrimônio, facilitando o 
controle dos danos. 

s) A Controladoria reforçou a necessidade, em 
caráter de urgência de que a Prefeitura de 
Domingos Martins, representada pela Secretaria 
de Educação reavaliasse a execução dos 
serviços de Transporte Escolar Municipal, de 
forma geral, abrangente e imparcial, por meio 
de estudo aprofundado das rotas existentes na 
estrutura de cada escola, com o intuito de 
aperfeiçoar o emprego dos recursos e a 
melhoria das atividades, bem como recolhesse 
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Código Achados Proposições/Alertas Situação 
dados fiéis para a alimentação do Sistema 
Transcolar, podendo então ser uma ferramenta 
efetiva no gerenciamento do serviço. A 
Controladoria entendeu que este trabalho 
poderia dar resultados mais rápidos e eficazes 
se realizado por empresa especializada que 
dispusesse de equipamentos modernos e 
eficientes para a medição das rotas, sendo 
desempenhada de modo imparcial. 

t) Que após a revisão e alteração da Instrução 
Normativa para adequar-se a realidade 
praticada, bem como a junção dos contratos e 
aditivos firmados, que a Gerência de Transporte 
se reunisse com as Escolas, e disponibilizasse 
em caráter de urgência, estes documentos às 
mesmas, bem como repassasse as orientações 
necessárias para a boa fiscalização e o 
adequado acompanhamento do serviço. 

u) A Controladoria entendeu que a Gerência deve 
se empenhar também para divulgar os 
instrumentos de controle aos alunos usuários do 
Transporte Escolar para que os mesmos 
também cumpram com seus deveres de bom 
comportamento, zelando pelos veículos 
utilizados, e pelo bom relacionamento com os 
motoristas e monitores; bem como promovam 
eventos junto as escolas para orientar sobre a 
importância da adequada utilização do 
Transporte Escolar, na economia dos recursos 
e na qualidade do serviço.   

v) A Controladoria insistiu em reafirmar 
recomendações anteriores, sobre a 
necessidade de reavaliar a execução dos 
serviços de Transporte Escolar Municipal, de 
forma geral, abrangente e imparcial, por meio 
de estudo aprofundado das rotas existentes na 
estrutura de cada escola, realizado por empresa 
habilitada e qualificada para tal, com o emprego 
de tecnologia própria e específica. Este trabalho 
de otimização das rotas poderá proporcionar 
reduções de custos de rotas desnecessárias ou 
com quilometragem ampliada, de forma a 
permitir eventualmente, melhorias nos valores 
referenciais praticados por quilômetro, 
aperfeiçoando o emprego dos recursos.  

w) Que a Secretaria reavaliasse, se estas rotas, 
realmente conduziam os alunos dos outros 
Municípios à Escola mais próxima de sua 
residência, ainda que em Domingos Martins, 
bem como orientasse aos servidores das 
Escolas que transmitissem esta orientação aos 
pais residentes em outros Municípios que 
viessem a requerer a matrícula, dispondo sobre 
a abdicação Transporte em caso, de escolha 
particular pela Escola de Domingos Martins, 
quando o seu Município de origem disponibiliza 
escola mais próxima de sua residência. 
Ademais, entendeu-se que a Secretaria de 
Educação devia estudar e propor métodos de 
diálogo com os Municípios vizinhos, nos casos 
em que a escola de Domingos Martins é mais 
próxima, de modo que pudesse ser 
estabelecida, dentro do possível, uma 
cooperação técnica ou financeira, entre os 
mesmos, para que o serviço fosse prestado 
com eficiência, em especial, na manutenção 
das estradas nos outros Municípios.  

3.17 Ausência de Regulamentação Elaboração e Aprovação do Decreto Normativo nº Regular 
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Municipal da Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei Anticorrupção.  

3.257/2018 regulamentando no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, a Lei Federal nº 12.846/2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
Administração Pública Municipal e dá outras 
providências. 

3.18 

Em atendimento ao Acórdão TC 
nº 566/2018 – Plenário, prolatado 
no processo TC nº 3131/2016 que 
trata de Fiscalização – 
Levantamento, que notificou da 
Recomendação constante do 
subitem 1.1.1 do mencionado 
Acórdão, para a apuração dos 
indícios de irregularidades 
contidos na respectiva análise 
individualizada da Prefeitura de 
Domingos Martins, na qual 
constavam um total de 38 
situações inconsistentes. Após o 
recebimento da notificação 
supramencionada, a Controladoria 
encaminhou o processo para a 
Secretaria de Administração para 
a apuração dos indícios sugeridos 
pelo TCE-ES, de forma que a 
mesma, antes de providenciar 
levantamento de informações 
independente, elaborou ofícios 
para todos os servidores 
envolvidos, para que estes se 
manifestassem previamente sobre 
as disposições apresentadas. 
Dessa forma, para o envio da 
presente prestação de Contas a 
Controladoria identificou o 
seguinte cenário: 
 
a) Sobre o Acúmulo de Cargos 

(Total de 18 casos): 
- Casos apurados – 10; 
- Casos em apuração – 8; 
 

b) Sobre carga horária 
superior a 65 horas 
semanais (Total de 20 
casos): 
- Casos apurados – 13; 
- Casos em apuração – 7; 

A Controladoria segue acompanhando a apuração 
das situações relatadas pelo TCE-ES, junto a 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 
e encaminhará relatório ao referido Tribunal após o 
término dos levantamentos de informação. Ademais, 
o Controle Interno recomendou aos casos em que 
realmente seja identificada irregularidade, que seja 
instaurado procedimento administrativo para a 
junção dos documentos e aplicação das sanções 
previstas na legislação pertinente. 

Em andamento 

3.19 

Ausência de elaboração de Matriz 
de Risco para fundamentar o 
planejamento das atividades do 
Controle Interno nos exercícios 
anteriores a 2018. 

Elaboração da Matriz de Risco com o intuito de 
auxiliar o Controle Interno na seleção dos pontos da 
Administração Pública Municipal sobre os quais 
exercerá com mais afinco atividades fiscalizatórias e 
de acompanhamento. Priorizaram-se as temáticas 
identificadas pela Avaliação do Controle Interno e 
identificação de forças e fraquezas no município de 
Domingos Martins, no âmbito do Processo nº 
4132/2018, bem como por meio de informações 
obtidas ao longo do exercício de 2018, externas e 
internas, de demandas urgentes de controle e 
fiscalização em setores específicos. Salientando 
que essas fundamentam o planejamento das 
fiscalizações no ano seguinte de 2019. 
 
Para este levantamento foram utilizados os 
seguintes critérios: 
a) Relevância 

- Ações – grau de participação do objeto em 

Regular 
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ações prioritárias do governo municipal; 
- Impacto – choque das atividades referentes a 
esse objeto nas comunidades; 
- Essencialidade - importância das atividades 
desse objeto para as comunidades; 

 
b) Materialidade 

- Orçamento – valores orçamentários 
empregados no objeto, sujeitos a risco;   
- Finanças – valores em recursos financeiros 
empregados no objeto, sujeitos a risco; 
- Patrimônio – ativos públicos (bens) 
disponibilizados ao setor ou objeto referenciado; 

 
c) Vulnerabilidade 

- Missão – impacto do objeto no alcance da 
missão do órgão; 
- Desempenho – nível de desempenho 
identificado no setor ou objeto em análise; 
- Informações – nível de informações sobre o 
setor ou objeto, bem como a facilidade em obtê-
las; 
- Conformidade – índice de adequação das 
atividades do setor ou objeto, no que tange às 
legislações pertinentes em vigor. 

 
Da conclusão da análise foram identificados os 
seguintes setores mais críticos no Município de 
Domingos Martins: 

 Frota Municipal de veículos 
(manutenção, combustível, frota 
pequena); 

 Medicamentos; 
 Obras; 
 Recursos Humanos; 
 Transporte Escolar; 
 Tecnologia da Informação; 

 

3.20 

Nível de informação relevante, por 
meio de Matriz de Risco e dados 
coletados de visitas e reuniões 
com os servidores e a sociedade 
para amparar a elaboração do 
Plano de Ação Anual do Controle 
Interno (PAACI) e o Plano Anual 
de Auditoria Interna (PAAI). 

- A Controladoria elaborou em dezembro de 2019, 
com base em todas as informações coletadas, o: 
 

a) Plano de Ação Anual do Controle Interno 
(PAACI) – Processo nº 7102/2018 – 
Aprovado pelo Decreto Normativo nº 
3.371/2019; 

b) Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) – 
Processo nº 605/2019 – Aprovado pelo 
Decreto Normativo nº 3.370/2019; 

Regular 
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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, na 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins. 

 

 

Domingos Martins, 26 de março de 2019. 

 
Assinaturas:  
 
 
 
 
 

 

                Márcia d’Assumpção                                      Renata Peterle Ronchi 

               Controladoria Interna                                      Auditora Pública Interna  

 

                                                        
1 Artigo 22 da IN TC - 32/2014. 


