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HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 

DE DOMINGOS MARTINS 

 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

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 – 

3.283/2018) – Dispõe sobre os procedimentos para a 

unidades de ensino da rede municipal;

 

 Providenciou ainda a atualização das seguintes instruções normativas já existentes:
- Instrução Normativa STB – Sistema de Tributos nº 003/2012 

nº 3.282/2018) – Dispõe sobre critérios para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária 
no município de Domingos Martins;

- Instrução Normativa SAS – Sistema de Assistência Social nº 001/2014 
Normativo nº 3.368/2019) – Estabel
atendimento de usuários do Sistema Único de Assistência Social 

- Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle Interno nº 001/2012 
Normativo nº 3.372/2019) – Dispõe sobre a el
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 
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 
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 Munic
de Domingos Martins. 

 Auditoria nº 0001/2018 (Processo nº 273/2018) 

- com o objetivo de avaliar a efetiva e adequada prestação do serviço de transporte escolar do 

Município de Domingos Martins. 

 Acompanhamento: 

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

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

2018. 

 Realização de Cursos de Capacitação e Participação em Seminários:

- Curso Práticas de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria 

- Compras Governamentais – SEBRAE 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 

DE DOMINGOS MARTINS – 2º SEMESTRE DE 2018

parceria com os Sistemas instituídos na Prefeitura de Domingos 

Martins, providenciou a elaboração das seguintes Instruções Normativas novas:

Sistema de Controle Interno nº 008/2018 (Decreto Normativo nº 

e a aplicação das sanções às empresas que descumprirem as 

disposições contratuais, no âmbito do Poder Executivo Municipal; 

 Sistema de Educação nº 003/2018 (Decreto Normativo nº 

Dispõe sobre os procedimentos para a concessão de alimentação restrita nas 

unidades de ensino da rede municipal; 

Providenciou ainda a atualização das seguintes instruções normativas já existentes:
Sistema de Tributos nº 003/2012 – Versão 02 

Dispõe sobre critérios para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária 
no município de Domingos Martins; 

Sistema de Assistência Social nº 001/2014 –
Estabelece as rotinas e procedimentos para cadastramento e 

atendimento de usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 
Sistema de Controle Interno nº 001/2012 – 
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”. 

Sistema de Controle Interno nº 002/2012 – 
Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados para 

a realização de auditoria interna e inspeções, e dá outras providências. 
Sistema de Controle Interno nº 003/2012 – 

Dispõe sobre a emissão de parecer conclusivo pela Unidade 
UCCI, sobre as contas anuais do Poder Executivo do Munic

Auditoria nº 0001/2018 (Processo nº 273/2018) – Auditoria encerrada

valiar a efetiva e adequada prestação do serviço de transporte escolar do 

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

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

Realização de Cursos de Capacitação e Participação em Seminários:

de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria – CGU - Vitória-ES;

SEBRAE – Domingos Martins; 

 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 

2º SEMESTRE DE 2018 

parceria com os Sistemas instituídos na Prefeitura de Domingos 

Martins, providenciou a elaboração das seguintes Instruções Normativas novas: 

(Decreto Normativo nº 

e a aplicação das sanções às empresas que descumprirem as 

(Decreto Normativo nº 

concessão de alimentação restrita nas 

Providenciou ainda a atualização das seguintes instruções normativas já existentes: 
Versão 02 (Decreto Normativo 

Dispõe sobre critérios para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária 

– Versão 02 (Decreto 
ece as rotinas e procedimentos para cadastramento e 

 
 Versão 02 (Decreto 

aboração 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 

 Versão 03 (Decreto 
Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados para 

 Versão 02 (Decreto 
Dispõe sobre a emissão de parecer conclusivo pela Unidade 
UCCI, sobre as contas anuais do Poder Executivo do Município 

Auditoria encerrada 

valiar a efetiva e adequada prestação do serviço de transporte escolar do 

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

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

Realização de Cursos de Capacitação e Participação em Seminários: 

ES; 



 
 

 Interação com o TCE-ES: 

- por meio de assessoramento na Auditoria Externa realizada em outubro de 2018, no Transporte 

Escolar do Município de Domingos Martins (Processo TC nº 8677/2018);

- atendimento, em conjunto com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 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 Domingo

20 sobre carga horária superior a 65 horas semanais.

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

- A Avaliação do Controle Interno foi realizada junto às Secretarias, para

atuação do mesmo, e a percepção que os demais setores possuem sobre sua existência. 

Ademais, os questionários auxiliaram também na identificação das temáticas de risco existentes 

nos órgãos, de forma a fundamentar a elaboração 

para o exercício de 2019. 

 Intensificação do acompanhamento e controle sobre a fiscalização de contratos 

administrativos: 

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

responsabilidade sobre as contratações públicas, por meio da utilização da Instrução Normativa 

SCI nº 008/2018  - Dispõe sobre a aplicação das sanções às empresas que descumprirem as 

disposições contratuais, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

 Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Acessibilidade, no que 

concerne a elaboração do Plano de Mobilidade Municipal, por meio de consulta as 

comunidades. 

 Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Patrimônio, em relação 

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

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

estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE

 Acompanhamento da Auditori

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

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

de Controle Externo. 

 Emissão de 6 Recomendações Técnicas:

- RT 04 – Manifestação para orientar quanto ao cômputo das despesas de pessoal no Limite 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

- RT 05 – Manifestação para orientar sobre o papel do Controle Interno

fluxo ordinário dos processos. 

 

por meio de assessoramento na Auditoria Externa realizada em outubro de 2018, no Transporte 

Domingos Martins (Processo TC nº 8677/2018); 

atendimento, em conjunto com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, ao Acórdão 

Plenário, prolatado no processo TC nº 3131/2016 que trata de Fiscalização 

ou 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, sendo 18 casos sobre o Acúmulo de Cargos e 

horária superior a 65 horas semanais. 

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

A Avaliação do Controle Interno foi realizada junto às Secretarias, para identificar a eficiência da 

atuação do mesmo, e a percepção que os demais setores possuem sobre sua existência. 

Ademais, os questionários auxiliaram também na identificação das temáticas de risco existentes 

nos órgãos, de forma a fundamentar a elaboração da matriz de risco e do Plano Anual de Auditoria 

Intensificação do acompanhamento e controle sobre a fiscalização de contratos 

pelas Secretarias, em parceria com a Gerência de Contabilidade, visando o fortaleci

responsabilidade sobre as contratações públicas, por meio da utilização da Instrução Normativa 

Dispõe sobre a aplicação das sanções às empresas que descumprirem as 

disposições contratuais, no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Acessibilidade, no que 

concerne a elaboração do Plano de Mobilidade Municipal, por meio de consulta as 

Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Patrimônio, em relação 

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

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

estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE

Acompanhamento da Auditoria no Portal da Transparência nº 001/2017

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

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

issão de 6 Recomendações Técnicas: 

rientar quanto ao cômputo das despesas de pessoal no Limite 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

rientar sobre o papel do Controle Interno na emissão de parecer no 

 

por meio de assessoramento na Auditoria Externa realizada em outubro de 2018, no Transporte 

atendimento, em conjunto com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, ao Acórdão 

Plenário, prolatado no processo TC nº 3131/2016 que trata de Fiscalização – 

ou da Recomendação constante do subitem 1.1.1 do mencionado 

Acórdão, para a apuração dos indícios de irregularidades contidos na respectiva análise 

s Martins, sendo 18 casos sobre o Acúmulo de Cargos e 

Recebimento dos questionários respondidos pelas Secretarias para Avaliação do 

identificar a eficiência da 

atuação do mesmo, e a percepção que os demais setores possuem sobre sua existência. 

Ademais, os questionários auxiliaram também na identificação das temáticas de risco existentes 

da matriz de risco e do Plano Anual de Auditoria 

Intensificação do acompanhamento e controle sobre a fiscalização de contratos 

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

responsabilidade sobre as contratações públicas, por meio da utilização da Instrução Normativa 

Dispõe sobre a aplicação das sanções às empresas que descumprirem as 

Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Acessibilidade, no que 

concerne a elaboração do Plano de Mobilidade Municipal, por meio de consulta as 

Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Patrimônio, em relação 

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

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

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

a no Portal da Transparência nº 001/2017: 

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

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

rientar quanto ao cômputo das despesas de pessoal no Limite 

na emissão de parecer no 



 
- RT 06 – Manifestação para orientar sobre a proibição de realização de despesas sem prévio 

empenho. 

- RT 07 – Manifestação sobre a ausência de adequado preenchimento dos Mapas Diários dos 

Veículos integrantes da Frota do Município de Domingos Martins.

- RT 08 – Manifestação sobre a ausência de competitividade significativa nos processos aquisitivos 
realizados pela Prefeitura, por meio de Licitação, bem como ausência de economicidade nos 
mesmos. 
- RT 09 – Manifestação sobre a ausência de mecanismos de Controle Patrimonial pelas 
Secretarias, no que concerne a colocação em uso de bens novos, bem como a transferência de 
bens usados. 

 Realização do controle prévio

- sobre processos aquisitivos de materiai

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

frente a Cenário Econômico vivido.

 Sistema de Informação ao Cidadão (e

- suporte ao mecanismo de ope

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

 Ouvidoria (e-OUV): 

- 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 do Decreto Municipal nº 3392/2019 que regulamenta os capítulos II, III e 
IV e VI da Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defes
direitos dos usuários de serviços públicos da Administração Pública.
- Implantação da Ouvidoria Física e fortalecimento da Ouvidoria Eletrônica.
- Elaboração e Publicação do Relatório de gestão do Sistema de Ouvidoria Online (e
Municípios). Não houve publicação do Relatório para a Ouvidoria Física, pois a mesma tinha 
poucos meses de funcionamento. 
- Acompanhamento permanente do Sistema Online de Ouvidoria (e

 Regulamentação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº

12.846/2013 – Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto Normativo nº 3.257/2018.

 Acompanhamento e controle junto à Admini

 Elaboração da Matriz de Risco da Prefeitura de Domingos Martins, para fundamentar 

a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2019.

 Elaboração do Plano de Ação Anual do Controle Interno 

de Auditoria Interna (PAAI), ambos para o exercício de 2019.

 

Domingos Martins (ES), 05 de maio de 2019.

rientar sobre a proibição de realização de despesas sem prévio 

Manifestação sobre a ausência de adequado preenchimento dos Mapas Diários dos 

ntegrantes da Frota do Município de Domingos Martins. 

usência de competitividade significativa nos processos aquisitivos 
realizados pela Prefeitura, por meio de Licitação, bem como ausência de economicidade nos 

Manifestação sobre a ausência de mecanismos de Controle Patrimonial pelas 
Secretarias, no que concerne a colocação em uso de bens novos, bem como a transferência de 

Realização do controle prévio: 

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

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

frente a Cenário Econômico vivido. 

Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC): 

suporte ao mecanismo de operação do Serviço de Informação ao Cidadão 

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

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 do Decreto Municipal nº 3392/2019 que regulamenta os capítulos II, III e 
IV e VI da Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defes
direitos dos usuários de serviços públicos da Administração Pública. 

Implantação da Ouvidoria Física e fortalecimento da Ouvidoria Eletrônica. 
Elaboração e Publicação do Relatório de gestão do Sistema de Ouvidoria Online (e

ouve publicação do Relatório para a Ouvidoria Física, pois a mesma tinha 
 

Acompanhamento permanente do Sistema Online de Ouvidoria (e-Ouv Municípios).

Regulamentação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº

Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto Normativo nº 3.257/2018. 

Acompanhamento e controle junto à Administração das contratações de pessoal;

Elaboração da Matriz de Risco da Prefeitura de Domingos Martins, para fundamentar 

a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2019.

Elaboração do Plano de Ação Anual do Controle Interno (PAACI) e do Plano de Anual 

de Auditoria Interna (PAAI), ambos para o exercício de 2019. 

Domingos Martins (ES), 05 de maio de 2019. 

 

rientar sobre a proibição de realização de despesas sem prévio 

Manifestação sobre a ausência de adequado preenchimento dos Mapas Diários dos 

usência de competitividade significativa nos processos aquisitivos 
realizados pela Prefeitura, por meio de Licitação, bem como ausência de economicidade nos 

Manifestação sobre a ausência de mecanismos de Controle Patrimonial pelas 
Secretarias, no que concerne a colocação em uso de bens novos, bem como a transferência de 

s e serviços não essenciais para o desenvolvimento das 

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

ração do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, físico e 

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

Nomeação de Servidor Efetivo no cargo de Ouvidor Público Municipal, por meio do 

 

Elaboração e Publicação do Decreto Municipal nº 3392/2019 que regulamenta os capítulos II, III e 
IV e VI da Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos 

Elaboração e Publicação do Relatório de gestão do Sistema de Ouvidoria Online (e-Ouv 
ouve publicação do Relatório para a Ouvidoria Física, pois a mesma tinha 

Ouv Municípios). 

Regulamentação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº 

Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

stração das contratações de pessoal; 

Elaboração da Matriz de Risco da Prefeitura de Domingos Martins, para fundamentar 

a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2019. 

(PAACI) e do Plano de Anual 



 

Márcia d’Assumpção                     

Controladora Interna 

Márcia d’Assumpção                      

 


