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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: Fundo Municipal de Saúde 

Gestor responsável: Adimar Alves de Souza 

Exercício: 2017 

 

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 

2017, por meio do Decreto Normativo nº 2.999/2016, em 07/12/2016, 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 2017, 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 2017 

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: 

 
3. Pontos específicos de controle* 

Código Objeto/Ponto de 
controle 

Documentos 
analisados Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

3.1 

Concessão de 
Diárias aos 

Servidores da 
Prefeitura Municipal 

de Domingos 
Martins  

Legislação de 
Pessoal - Estatuto 

dos Servidores 
Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007, Decretos 

Normativos nº 
1.833/2011 e nº 

2.367/2013 e 
Instrução 

Normativa SFI nº 
005/2013, Versão 
02, e documentos 
comprobatórios, 

tais como, 
Solicitações de 
Diárias, Cartões 
de Frequência, 

Mapas Diários de 
veículos e Planilha 
de Prestações de 

Contas das 

Legislação de 
Pessoal - 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007, 
Decretos 

Normativos nº 
1.833/2011 e 
nº 2.367/2013 

e Instrução 
Normativa SFI 
nº 005/2013, 
Versão 02, 

Avaliar por meio de 
indagações orais e análise 
de documentos escritos a 
regularidade na 
concessão de diárias aos 
servidores alocados no 
Fundo Municipal de Saúde 
– FMS. 

Legislação de 
Pessoal - 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007, 
Decretos 

Normativos nº 
1.833/2011 e nº 

2.367/2013 e 
Instrução 

Normativa SFI 
nº 005/2013, 
Versão 02, e 
documentos 

comprobatórios
, tais como, 

Solicitações de 
Diárias, 

Cartões de 
Frequência, 

Legislação de 
Pessoal - 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007, 
Decretos 

Normativos nº 
1.833/2011 e nº 

2.367/2013 e 
Instrução 

Normativa SFI 
nº 005/2013, 
Versão 02, e 
documentos 

comprobatórios
, tais como, 

Solicitações de 
Diárias, 

Cartões de 
Frequência, 



 

Diárias. Mapas Diários 
de veículos e 
Planilha de 

Prestações de 
Contas das 

Diárias 
mensais. 

Mapas Diários 
de veículos e 
Planilha de 

Prestações de 
Contas das 
Diárias de 

Janeiro a Abril 
de 2017. 

3.2 

Concessão de Horas 
Extras aos 

Servidores da 
Prefeitura Municipal 

de Domingos 
Martins 

Legislação de 
Pessoal - Estatuto 

dos Servidores 
Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007 e 

documentos 
comprobatórios, 

tais como, 
Planilhas de 
Frequência, 
Cartões de 

Frequência dos 
servidores, livros 
de ponto e Mapas 
Diários de veículos 

Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007 

Avaliar por meio de 
indagações orais e análise 
de documentos escritos a 
regularidade na 
concessão de horas extras 
aos servidores alocados 
no Fundo Municipal de 
Saúde – FMS. 

Legislação de 
Pessoal - 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007 e 

documentos 
comprobatórios

, tais como, 
Planilhas de 
Frequência, 
Cartões de 

Frequência dos 
servidores, 

livros de ponto 
e Mapas 

Diários de 
veículos 

mensais. 

Legislação de 
Pessoal - 

Estatuto dos 
Servidores 

Municipais, Lei 
Complementar 

Municipal nº 
04/2007 e 

documentos 
comprobatórios

, tais como, 
Planilhas de 
Frequência, 
Cartões de 

Frequência dos 
servidores, 

livros de ponto 
e Mapas 

Diários de 
veículos dos 
meses de 

junho e julho 
de 2017. 

3.3 
Controle de Frota 
dos veículos da 

Saúde. 

Legislação 
específica sobre 

os recursos 
vinculados da 

saúde e análise 
dos mapas diários 

dos veículos 

Lei Municipal 
nº 1162/1991. 

Instrução 
Normativa 

SSP nº 
003/2013. Lei 

Federal nº 
8080/1989. CF 

1988. 
Resolução 

CFM nº 
1672/2003. 

Portaria MS nº 
930/1992. 
Portaria 

GM/MS nº 
2048/2002 e 

demais 
legislações 
vigentes.  

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

Legislação 
específica 
sobre os 
recursos 

vinculados da 
saúde e análise 

dos mapas 
diários dos 

veículos 

Legislação 
específica 
sobre os 
recursos 

vinculados da 
saúde e análise 

dos mapas 
diários dos 

veículos 

*Estes pontos referem-se a auditoria do Sistema de Administração e Recursos Humanos – SRH, sobre a legalidade de 

atos administrativos derivados de pessoa (3.1),  prevista no PAAI para o exercício de 2017, bem como de Auditoria 

Especial solicitada pelo Prefeito Municipal (3.2), respectivamente. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 

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

seguintes achados e proposições: 

 
 3. Pontos específicos de controle 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 

3.1 

i- Deficiências na Instrução Normativa SFI 
nº 005/2013, versão 2, e no Decreto 
Normativo nº 1.833/2011; bem como 
descumprimento dos mesmos pelos 
servidores: 

i – modificação e reestruturação da 
Instrução Normativa e do Decreto, 
com correção das inconsistências 
verificadas: 

 Excluir itens repetidos e 

Pendente 



 

 Itens repetidos ou com 
incoerência textual; 

 Itens que solicitem documentos 
para comprovar a real 
necessidade da diária; 

 Solicitações de diárias fora do 
prazo (não estavam sendo 
realizadas com 2 dias de 
antecedência); 

 Ausência de justificativa para as 
solicitações de diárias fora do 
prazo; 

 Solicitações de diárias 
autorizadas por outros servidores, 
que não o Secretário 
responsável; 

 Incorreções nos modelos de 
solicitações de diárias presentes 
nos anexos da Instrução 
Normativa nº 005/2013 versão 2; 

 Ausência de itens que exijam 
algum procedimento de prestação 
de contas ou comprovação da 
ocorrência, execução ou 
participação nos eventos e 
atividades previstos que 
ensejaram a concessão da diária; 

 Ausência de check-list, sobre os 
parâmetros que devem ser 
obedecidos para o recebimento 
da diária, de forma a auxiliar o 
servidor concedente, no 
questionamento ao servidor 
requerente, no momento que 
antecede a concessão da diária; 

 Ausência de Pagamento 
antecipado de diárias. 

ii - Preenchimento irregular e incompleto 
dos documentos de solicitação de diárias; 
iii - Existência de diárias internas, referentes 
a deslocamentos e atividades realizadas no 
interior do município; 
iv - gastos excessivos com diárias; 

corrigir as incoerências 
textuais; 

 Expor com maior clareza 
os tipos de documentos 
comprobatórios, 
necessários à solicitação 
da diária, bem como a 
forma e o momento de 
apresentação dos 
mesmos; 

 Que o prazo seja reduzido 
ou que seja devidamente 
divulgado para que seja 
cumprido; 

 Na reavaliação do prazo, 
averiguar se tal dispositivo 
permanecerá ou será 
revogado; 

 Introduzir a permissão para 
que a chefia imediata 
possa autorizar a 
concessão da diária e não 
apenas o Secretário; 

 Correção e adequação dos 
modelos de solicitação 
conforme a realidade 
praticada; 

 Estabelecer mecanismos 
eficientes e efetivos de 
prestação de contas; 

 Inserir check-list no verso 
dos documentos de 
solicitação para verificar se 
o servidor faz jus ao 
benefício. 

 Que o prazo para a 
concessão de diárias seja 
reduzido ou divulgado para 
que seja efetivamente 
cumprido. 

- Orientar os servidores sobre o 
correto preenchimento e a 
importância de realizá-lo; 
- Envio de comunicação a 
Procuradoria Municipal para se 
manifestar sobre a irregularidade da 
concessão de diárias internas, não 
previstas em lei, e para que tome as 
devidas providências. 
- comunicação ao Prefeito sobre o 
excessivo gasto com diárias e 
orientação aos servidores para que 
as concessões sejam reavaliadas e 
as atividades programadas para que 
o valor do benefício seja reduzido. 

3.2 

i – estabelecimento de escalas de trabalho 
e acordos verbais com os servidores, que 
intensificam a concessão de horas extras. 
ii – as horas extras são computadas após 
7h:30min de trabalho, e não após 8h:00min, 
conforme previsão estatutária; 
iii – motoristas com número significativo de 
horas extras, extrapolando as 40 horas 
mensais orientadas pelo Estatuto.  
iv – servidores que contabilizam o período 
de deslocamento até o local de execução 
do serviço como hora extra; 
v – servidores que computam período 
integral de almoço como hora extra. 
vi – não há banco de horas formalmente 
constituído para o controle das horas extras 
que extrapolam as 40 horas mensais. 
vii – pagamento de horas extras fixas para 
os servidores que trabalham nos plantões 
de imunização.   

i – que as escalas de trabalho dos 
servidores obedeçam os dispositivos 
legais regulamentadores; 
ii – que a Secretaria de 
Administração e a Procuradoria 
Municipal se manifestem quanto a 
regularidade desta prática e possam 
definir como será a contabilização 
das horas extras no Município. 
iii – rever a necessidade de 
concessão excessiva de horas 
extras, planejando melhor a atuação 
dos profissionais e promovendo o 
revezamento dos mesmos na 
realização de serviços 
extraordinários; 
iv – que a Secretaria de 
Administração e a Procuradoria 
Municipal se manifestem quanto a 
possibilidade e a regularidade de 

Pendente 



 

contabilizar o período de 
deslocamento como hora extra, caso 
a caso. 
v – orientou-se para que haja a 
interrupção do trabalho por pelo 
menos 30 minutos para a devida 
alimentação do servidor. 
vi – criação de banco de horas formal 
para a contabilização das horas que 
extrapolam as 40 horas mensais 
permitidas pelo Estatuto. 
vii – verificar a freqüência desses 
trabalhos e como são efetivamente 
realizados, com o intuito de avaliar se 
estão sendo executados e 
remunerados da forma mais 
adequada, ou se é mais adequado a 
instituição de uma gratificação.   

3.3 

Identificaram-se denúncias sobre a 
utilização de veículos da frota do Fundo 
Municipal de Saúde adquiridos com 
recursos vinculados específicos, para 
atividades de outras secretarias ou de fora 
da Prefeitura. 

Providenciou-se a elaboração de 
uma Recomendação Técnica do 
Controle Interno nº 02/2017 
(Processo nº 501/2017) sobre a 
necessidade de disciplinar e 
regulamentar s procedimentos de 
uso judicioso, guarda e conservação 
da frota de veículos da Saúde, 
fortalecendo os mecanismos de 
controle interno. 

Regular 

 

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

Não houve instauração de Tomada de Contas Especial para o exercício de 2017, no 

Fundo Municipal de Saúde – FMS.  

 

 

Domingos Martins, 19 de março de 2018. 

 
Assinaturas:  
 
 
 
 
 

 

                Márcia d´Assumpção                                      Renata Peterle Ronchi 

               Controladoria Interna                                      Auditora Pública Interna  

 

                                                        
1 Artigo 22 da IN TC - 32/2014. 


