
 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES 

EXECUTADAS PELO CONTROLE INTERNO 

NO 1º SEMESTRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONINT - DOMINGOS MARTINS – ES 



 
 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 

DE DOMINGOS MARTINS – 1º SEMESTRE DE 2019 

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

Martins, providenciou a elaboração das seguintes Instruções Normativas novas: 

- Instrução Normativa SRH – Sistema de Recursos Humanos nº 007/2019 (Decreto Normativo 

nº XXXX/2019) – Dispõe sobre a concessão de Vale-Transporte a servidores públicos efetivos do 

Município de Domingos Martins. 

 

 Providenciou ainda a atualização das seguintes instruções normativas já existentes: 

- Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle Interno nº 008/2018 – Versão 02 (Decreto 

Normativo nº 3.426/2019) – 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 002/2012 – Versão 03 (Decreto 

Normativo nº 3.418/2019) – Dispõe sobre os procedimentos para a realização de transporte escolar 

de alunos matriculados na rede pública de ensino municipal de Domingos Martins – ES; 

 

 Auditoria nº 0001/2019 (Processo nº 516/2019) – Auditoria encerrada 

- Com o objetivo de verificar a contratação de combustíveis e a realização dos abastecimentos dos 

veículos da frota municipal de Domingos Martins. 

 

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

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

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

 

 Acompanhamento: 

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

Responsabilidade Fiscal, através de emissão dos Relatórios de Gestão do 1º e 2º Trimestre de 

2019. 

 

 Participação em Cursos de Capacitação e em Seminários: 

- Curso de Defesa do Usuário e Desburocratização – CGU-ES – Vitória-ES; 

- Seminário de Ética, Controle e Transparência – MPE-ES e TCE-ES – Venda Nova do Imigrante-

ES; 

- Curso de Auditoria Financeira e Contábil no Setor Público – ESAFI – Vitória-ES. 

 

 Recepção e treinamento da nova Auditora Pública Interna, nomeada por meio da 

Portaria de Pessoal nº 110/2019. 

 

 Interação com o TCE-ES: 

- Fornecimento de informações gerais da Prefeitura, por meio de preenchimento de questionários 

enviados pelo TCE-ES (Índice de Efetividade da Gestão Municipal, Educação); 

 

 Emissão de Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno da prestação de 

contas anual: 

- referente ao exercício de 2018, conforme a instrução normativa TC nº 28/2013 alterada pela 

Instrução Normativa TC nº 33/2014. (Poder executivo, IPASDM e Fundo Municipal de Saúde); 



 
 

 

 Intensificação do acompanhamento e controle sobre a fiscalização de contratos 

administrativos: 

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

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

SCI nº 007/2017 e 008/2018. 

 

 Acompanhamento das atividades referentes a Comissão de Patrimônio, em relação 

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

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

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

 

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

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

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

de Controle Externo. 

 

 Emissão de 7 Recomendações Técnicas: 

- RT 01 – Manifestação para disciplinar a utilização de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de 

Domingos Martins, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

- RT 02 – Manifestação para disciplinar a utilização de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de 

Domingos Martins, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. 

- RT 03 – Manifestação quanto à observância aos princípios da Eficiência e Economicidade no 

tocante ao uso da média, mediana ou menor preço para a definição do preço de referência nas 

aquisições realizadas pela Prefeitura de Domingos Martins, por meio de Licitações. 

- RT 04 – Manifestação quanto à regularidade da contratação de assessoria contábil para a 

Administração Pública Municipal. 

- RT 05 – Manifestação quanto à regularidade da contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para realização de serviços de fiscalização de obras de pavimentação em diversas 
localidades do município. 
- RT 06 – Manifestação quanto à elaboração e implantação do Código de Conduta e Ética da 
Administração Pública Municipal. 
- RT 07 – Manifestação quanto à adequação da Classificação Contábil da despesa para aquisição 
de combustível e refeições. 
 

 Realização do controle prévio: 

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

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

frente a Cenário Econômico vivido. 

 

 Processo de Implantação e Elaboração das Cartas de Serviço ao Usuário 

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

Normativo nº 3.392/2019, foi iniciado o processo de implantação e elaboração das Cartas de 

Serviço através de orientação às secretarias da Prefeitura, onde a Controladoria elaborou modelo 

padrão a ser seguido, com prazo de cumprimento; 

- elaboração da Carta de Serviços da Controladoria. 

 

 Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC): 



 
 

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

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

 

 Ouvidoria (e-OUV): 

- Elaboração e Publicação do Decreto Municipal nº 3.392/2019 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 
direitos dos usuários de serviços públicos da Administração Pública. 
- Fortalecimento das Ouvidorias Físicas e Eletrônicas; 
- Acompanhamento permanente do Sistema Online de Ouvidoria (e-Ouv Municípios). 
 

 Participação: 

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

fundamentar o reajuste anual dos Servidores municipais; 

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

benefícios concedidos aos servidores. 

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

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

da Prefeitura. 

 

 Acompanhamento e controle junto à Administração das contratações de pessoal; 

 

 

 

Domingos Martins (ES), 07 de outubro de 2019.    

 

 

Márcia d’Assumpção  

Controladora Interna 

 

 


