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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Auditor interno do município foi instado pelo Controlador Geral, por 

meio do OF. PMF CONGER n°.046/2018, de 26 de dezembro de 2018, 

autuado sob o n°.8.898/2018, a apresentar relatório de todas as atividades 

realizadas no ano corrente pela auditoria, relação de Tomadas de Contas 

Especiais e pendentes constantes do Plano Anual de Auditoria para 2018. 

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO AUDITOR INTERNO 

 

As atribuições operacionais do Auditor Interno encontram-se delimitadas 

na Lei Municipal n°.834/2012, a qual as descreve sumariamente da 

seguinte maneira: 

 

“Executar programas de auditoria interna e controle interno nos 

procedimentos operacionais e administrativos, financeiros, contábeis, 

fiscais, recursos humanos, jurídicos, compras, licitatório e informática, 

recomendando medidas de correção, otimização e aprimoramento dos 

trabalhos, observando sempre os princípios norteadores da Administração 

Pública.” 

 

Pode-se inferir da leitura do texto legal que o auditor interno, pela natureza 

da função, vincula-se à execução do Plano Anual de Auditoria, previsto no 

art.15 da Lei Municipal n°.873/2012, aprovado anualmente no âmbito do 

Poder Executivo, aprovado conjuntamente pelo Controlador Geral e pelo 

Prefeito Municipal (Anexo II da Lei Municipal n°.1.125/2018). 

 

“Art. 15 Fica estabelecida a obrigatoriedade de realização até o dia 30 de 

setembro de cada ano, de Plano de Auditoria Ordinária para cada Poder, 

a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, no que tange á Unidade 

Central de Controle Interno do Poder Executivo e pelo Chefe do Poder 

Legislativo no que tange a Unidade Central de Controle Interno do Poder 

Legislativo. (Redação dada pela Lei nº 924/2013)” 

http://www.legislacaocompilada.com.br/camarafundao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L9242013.html#a4
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O Plano Anual para o exercício de 2018 foi aprovado por meio do Decreto 

Municipal n°.17-A/2018, contemplando atividades e áreas a serem 

verificadas no exercício, objetivando contribuir para o aperfeiçoamento da 

administração pública e fornecer à sociedade opinião independente sobre o 

desempenho da atividade pública. 

 

No que tange às atividades executivas de auditoria municipal cabe destacar 

a normatização, por meio do inciso II, art. 1°. do Decreto Municipal 

n°.071/2018, da possibilidade de realização de atividades de auditoria 

extraordinárias, oriundas de determinações expressas do Chefe do Poder 

Executivo ou do Controlador Geral. 

 

3. IDENTIDADE SETORIAL  

 

3.1 Missão 

 

Realizar controle interno, auditoria interna e suporte setorial nos sistemas 

administrativos e operacionais pertinentes à Prefeitura Municipal de 

Fundão, por meio de métodos e técnicas de auditorias, em benefício do 

município, visando adequação, conformidade e qualidade nos 

procedimentos e serviços prestados por esta prefeitura. 

 

3.2 Visão 

 

Tornar-se o setor referência no âmbito municipal, na orientação, 

fiscalização e controle de processos e procedimentos. 

 

3.3 Valores 

 

Profissionalismo, proeficiência, proatividade, equidade, ética, transparência 

e excelência de desempenho. 
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4. EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA  

 

O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 (PAAI 2018) 

foi elaborado considerando a capacidade laborativa de três servidores 

treinados, quais sejam: LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA, matrícula 

n°. 409186, em exercício no Cargo de Auditor Interno, pela servidora 

JENIFER ALVES DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº.409501, em 

exercício no Cargo de Contadora e da servidora DÉBORA ASSIS LIMA, 

matrícula nº.409267, em exercício no Cargo de Analista Administrativo 

Financeiro; sob a supervisão do Controlador Geral do Município, sendo 

determinadas 1.355 (mil trezentas e cinquenta e cinco) horas líquidas para 

o desenvolvimento das ações.  

 

As delimitadas horas foram segregadas segundo critérios de materialidade, 

relevância e risco da seguinte maneira: 

 

 
 

A partir dessa delimitação foram geradas 07 (sete) ações a serem 

desenvolvidas. 

 

Entretanto, cabe salientar que as servidoras JENIFER ALVES DA 

SILVA OLIVEIRA e da servidora DÉBORA ASSIS LIMA, foram 

realocadas em janeiro de 2018 para a Secretaria de Finanças, 

acontecimento que, proporcionalmente, reduziu 66% (sessenta e seis por 

cento) da força laborativa de auditoria para 2018, restando apenas o 

servidor LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA para execução das ações 

previstas no plano. Para saldar parte do déficit funcional, gerado pelas 

mudanças administrativas, foi realocado em maio de 2018 para 

Controladoria o servidor ANDRE LUÍZ DE OLIVEIRA SACANI, 

Assistente de Gestão Pública. A ausência de experiência do servidor André 

Criticidade 
40% 

Relevância 
40% 

Risco 20% 
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na área de Auditoria Interna faz-se estimar que dos 66% (sessenta e seis por 

cento) da força laborativa perdida, recuperou-se com a sua chegada 20% 

(vinte por cento). 

 

4.1 Ação de auditoria 01: obrigações patronais - op. Intra-

orçamentária 

 

a) Questões de Auditoria: 

 Os valores considerados para base dos pagamentos ao IPRSF estão 

de acordo com a legislação municipal (segurados e patronal)? 

 Os valores retidos dos segurados em folha estão sendo regularmente 

repassados ao IPRESF? 

 A Prefeitura está regular com o IPRESF no que tange ao pagamento 

previdenciário patronal? 

 

b) Status: Concluída em 16 de julho de 2018. 

 

c) Achados:  

 Achado 01: Erro no cálculo da remuneração de contribuição; 

 Achado 02: Intempestividade nos repasses dos valores de 

previdência RPPS retidos em folha de pagamento; 

 Achado 03: Ausência do repasse da contribuição do segurado 

competência 02/2018 por parte do Fundo Municipal de Saúde; 

 Achado 04: Intempestividade nos pagamentos dos valores de 

previdência patronal ao RPPS; 

 Achado 05: Divergência entre o valor devido de contribuição 

patronal ao RPPS e o efetivo pagamento; 

 Achado 06: Intempestividade nos pagamentos dos valores da 

alíquota suplementar ao RPPS. 

 Achado 07: Registro de liquidações intempestivos; 

 Achado 08: Registro da liquidação patronal fora do exercício; 
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 Achado 09: Abatimento irregulares em folha referentes a salário 

família e salário maternidade. 

 

d) Propostas de Encaminhamento: 

 

 Recomendar a adoção de medidas saneadoras no sentido da 

reconfiguração dos eventos de provento que compõem a base de 

cálculo do IPRESF, com base na Lei Municipal n°.821/2012 e, 

devida observação da Lei no momento da criação de novos eventos 

de provento;  

 Recomendar a criação de um movimento folha específico para os 

servidores cedidos ao município, no intuito de garantir o correto 

cálculo previdenciário; 

 Recomendar a instauração de monitoramento para acompanhamento 

da tempestividade dos repasses das contribuições previdenciárias 

retidas em folha ao IPRESF por um período de 06 (seis) meses, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, tendo em vista que o 

repasse intempestivo ou a ausência de repasse configuram 

apropriação indébita; 

 Recomendar imediato repasse dos valores retidos dos servidores 

referentes à competência 02/2018 do Fundo Municipal de Saúde, os 

quais até o dia 05/07/2018 não haviam sido repassados ao IPRESF, 

tendo em vista configuração de apropriação indébita por parte do 

Fundo Municipal de Saúde; 

 Alertar quanto à obrigação de realizar pagamentos tempestivos 

referentes às contribuições patronais ao RPPS, visto que a quitação 

fora da data prevista no art.32 da Lei Municipal n°.821/2012, 

configura prática irregular; 

 Recomendar a adoção de medidas saneadoras no sentido de retificar 

os pagamentos patronais RPPS da competência 03/2018 (UG 

Prefeitura) e competência 01/2018 (UG Fundo Municipal de Saúde); 

 Alertar quanto à obrigação de realizar pagamentos tempestivos 

referentes às contribuições suplementares ao RPPS, visto que a 
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quitação fora da data prevista no art.32 da Lei Municipal 

n°.821/2012, configura prática irregular; 

 Alertar quanto à obrigação de observar o regime de competência ao 

qual as despesas públicas com previdência vinculam-se no momento 

dos registros contábeis, de modo a realizar os registros de liquidação 

tempestivamente; 

 Alertar quanto à obrigação de observar o regime de competência ao 

qual as despesas públicas com previdências vinculam-se no 

momento dos registros contábeis, principalmente quando se trata de 

exercícios financeiros distintos, tendo em vista que dependendo do 

montante pode haver interferência no cálculo do limite de gasto com 

pessoal previsto na LRF; 

 Recomendar realização de reconfigurações dos eventos no sistema 

de folha de modo a não mais haver abatimentos de salário 

maternidade e salário família da base de pagamento do RPPS, tanto 

nas folhas de pagamento do Fundo Municipal de Saúde quanto nas 

folhas da Prefeitura, competências 01, 02 e 03/2018. 

  

e) Limitações:  

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

de Finanças; 

 Falta de acesso ao sistema de informação, fato que demanda 

solicitações ao setor contábil que por ora tornam ineficiente a 

execução do procedimento de auditoria. 

 

4.2 Ação de auditoria 02: folha de pagamento 

 

a) Questões de Auditoria: 

 A concessão de Auxílio Transporte aos servidores do Poder 

Executivo Municipal está de acordo com a legislação vigente que 

regra a matéria?  
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 O Poder Executivo cumpre suas obrigações acessórias quanto ao 

SEFIP, RAIS, DIRF, Avaliações Anuais de Servidores efetivos, Atos 

de Pessoal para Tribunal de Contas? 

 Há regularidade na folha de pagamento dos servidores municipais, 

no que tange especificamente a vencimentos e vantagens fixas, 

gratificações (por exercício de funções gratificadas ou comissões 

remuneradas) e horas extras? 

 

b) Status: Não iniciado 

 

c) Limitações: Escassez de servidores para execução de atividades de 

auditoria vista a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a 

Secretaria Municipal de Finanças. 

 

4.3 Ação de auditoria 03: procedimentos licitatórios e ação de auditoria 

04: execução de despesas referentes à aquisição de bens e prestação de 

serviço (execução contratual)  

 

As ações de auditoria 03 e 04 foram unidas em apenas um procedimento de 

auditoria objetivando dar celeridade e aproveitar as mesmas amostras, visto 

a possibilidade analisada a natureza das verificações; 

 

a) Questões de Auditoria: 

 Os procedimentos de aquisição estão em conformidade com a 

legislação vigente, em especial com a Lei Federal n°.8.666/93 e a Lei 

Federal n°.10.520/00? 

 Há regularidade na realização dos empenhos e das liquidações nos 

procedimentos de execução de despesas referentes à aquisição de 

bens e serviços no âmbito do Poder Executivo Municipal? 

 Há aplicação de metodologia formal para fiscalização contratual no 

âmbito do município de Fundão? 

 

b) Status: Iniciada. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

9 
auditoria@fundao.es.gov.br 

 

c) Limitações:  

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

Municipal de Finanças; 

 Os processos solicitados à Secretaria de Saúde (UG-Fundo 

Municipal dessaúde) em 15 de agosto de 2018 ainda não foram 

remetidos à Controladoria Geral; 

 Os processos solicitados à Unidade Gestora Prefeitura Municipal no 

dia 15 de agosto de 2018 só foram entregues na totalidade no dia 04 

de dezembro de 2018 (OD. PMF / GAB / n°.0375/2018); 

 O Processo n°.490/2018 encaminhado dia 23 de novembro à 

SEMGER para coleta de assinatura ainda não retornou para 

CONGER. 

 

4.4 Ação de auditoria 05: Geo-Obras 

 

a) Questões de Auditoria: 

 O Poder Executivo Municipal encontra-se em adimplente com as 

obrigações geradas pela Resolução TC n°.245/2012 (GEO-OBRAS)? 

 

b) Status: Monitoramento e acompanhamento das inserções realizado até 

31/12/2018; 

 

c) Achados: No que tange ao exercício de 2018, o município foi adimplente 

com obrigações geradas pela Resolução TC n°.245/2012 (GEO-OBRAS). 

 

d) Limitações:  

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

Municipal de Finanças; 

 Obras antigas sem recebimento permanente que geram indicativas no 

sistema; 
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 Falta de comprometimento organizacional com a inserção das 

informações e conhecimento das funcionalidades do sistema, fato 

que gera desgaste muito grande da Coordenação do Geo-Obras. 

 

4.5 Ação de auditoria 06: pontos de controle interno IN TC 43/2017 

 

a) Questões de Auditoria: 

 Todos os pontos de controle interno da IN TC 43/2015 de governo 

foram observados e levados em consideração na elaboração dos 

pareceres conclusivos de controle interno remetidos ao TCEES junto 

às contas anuais? 

 

b) Status: Monitoramento periódico nos itens prioritários está em 

andamento, formalizando em um documento denominado Monitoramento 

Pontos de Controle IN TCEES n°.43/2017, mas não foi finalizar até a 

presente data, visto que os relatórios contábeis de dezembro ainda não 

foram gerados para fins de controle. 

 

c) Limitações:  

 Falta de acesso ao sistema de informação, fato que demanda 

solicitações ao setor contábil que por ora tornam ineficiente a 

execução do procedimento de auditoria. 

 

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

Municipal de Finanças. 

 

4.6 Ação de auditoria 07: portal da transparência 

 

a) Questões de Auditoria: 

 O Portal da Transparência Municipal atende tempestivamente aos 

ditames da LRF, em especial no que tange às inovações trazidas pela 

Lei Complementar n°.131/09, além dos dispositivos legais que 

tratam sobre a transparência? 
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 Há confiabilidade nas informações postas à disposição da sociedade 

por meio do Portal da Transparência Municipal? 

 

b) Status: Concluída em 04 de janeiro de 2019. 

 

c) Achados: 

 Informação incompleta- Aspectos Gerais; 

 Informação incompleta- Despesa; 

 Informação incompleta- Licitações e Contratos; 

 Informação incompleta- Pessoal; 

 Informação incompleta- Gestão Fiscal 

 

d) Propostas de Encaminhamento: 

 Recomendar que seja feito um arquivo no formato .pdf e anexado ao 

item ESTRUTURA ORGANIZACIONAL na página inicial do 

portal da transparência, com os nomes dos órgãos da prefeitura em 

estrutura hirárquica, mostrando a subordinação entre eles; 

 

 Recomendar que o item DELIMITAÇÃO TEMPORAL seja 

pesquisável por DIA, MÊS e ANO, inicial e final; 

 

 Recomendar que os itens que dispõe sobre as licitações e contratos 

estejam dispostos na aba de compras no portal da transparência de 

forma adequada, como demonstra a situação ideal ordenada no 

Anexo 01, com a relação dos itens que estão ausentes e em 

inconformidade dos elementos reproduzidos no Achado 03 

mencionado; 

 

 Recomendar que o item TIPO DE VÍNCULO (comissionado, 

contratado, estatutário ou outro) esteja vinculado na mesma página 

que demonstra a relação de cargos e salários. Além disso, que seja 

inserido as informações pertinentes às funções e as suas respectivas 
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remunerações de acordo com o elemento TABELA DE 

REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES; 

 

 Recomendar que o PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS e o RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER 

LEGISLATIVO, estejam dispostos no portal da transparência. 

 

e) Limitações:  

 Falta de acesso ao sistema de informação, fato que demanda 

solicitações ao setor contábil que por ora tornam ineficiente a 

execução do procedimento de auditoria. 

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

Municipal de Finanças. 

 

5. EXECUÇÃO DE AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Por meio do Decreto Municipal n°.260/2018, o chefe do Poder Executivo 

instaurou Auditoria Interna Extraordinária com o objetivo de apurar se 

houve inscrições de restos a pagar não processados no exercício de 2017 

sem disponibilidade líquida de caixa por fonte de recursos. 

 

a) Questões de Auditoria: 

 Há consistência contábil no Déficit/Superávit Financeiro apurado no 

balanço patrimonial? 

 Houve inscrição de restos a pagar não processado sem 

disponibilidade líquida de caixa?  

 

b) Status: Concluída em 27 de dezembro de 2018. 

 

c) Achados: 

 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciados no 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro no anexo ao balanço 
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patrimonial do Poder Executivo, bem como no Relatório de Gestão 

Fiscal – Anexo 05. 

 Falha na escrituração contábil referente à coluna “e” (Demais 

Obrigações Financeiras) do Anexo 05 da RGF. 

 Inscrição de restos a pagar não processados em fonte de recurso 

deficitária. 

 

d) Propostas de Encaminhamento: 

  Recomendar realização de ajuste de saldo das fontes de recursos por 

meio de inversões, tendo como base a real disponibilidade líquida de 

caixa do Órgão; 

 Recomendar a realização de ajuste nos valores das consignações e 

depósitos por fonte de recurso, a partir de levantamento sistêmico 

dos valores consignados, objetivando ajustar as demonstrações 

contábeis; 

 Recomendar realização de monitoramento nos pagamentos do Poder 

Executivo, com o objetivo de garantir que as despesas sejam 

saldadas com recursos disponíveis em contas bancárias vinculadas às 

fontes de recursos nas quais foram originalmente empenhadas e 

liquidadas.  

 

e) Limitações:  

 Falta de acesso ao sistema de informação, fato que demanda 

solicitações ao setor contábil que por ora tornam ineficiente a 

execução do procedimento de auditoria. 

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

Municipal de Finanças; 

 

Foi também finalizada em 2018 a Auditoria Extraordinária n°.004/2018, 

que objetivou verificar pagamentos em duplicidade em folha de pagamento 

originada da necessidade de confirmação acerca das informações contidas 

em expediente encaminhado pelo servidor Carlos Antônio Tomaz Pedroni 
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ao Secretário de Finanças, Cássio Dias Lopes, por meio do OF.SEMGER 

n°.0217/2017. No qual narrou a detecção de pagamentos em duplicidade a 

servidores e ex servidores da Administração Pública municipal, referente à 

Competência 10/2017: 

 

a) Questões de Auditoria: 

 Houve duplicidade nos pagamentos remuneratórios a servidores 

públicos municipais referente à competência 10/2017?  

 

b) Status: Concluída em 02 de maio de 2018. 

 

c) Achados: 

 Foram confirmados os pagamentos em duplicidade relatados pelo 

Setor de Recursos Humanos no total apontado no OF. SEMGER 

n°.0217/2017; 

 Foi detectado pagamento indevido à Srª. Solange Márcia Bertholini 

Almeida no valor líquido de R$4.312,40 (quatro mil, trezentos e 

doze reais e quarenta centavos). 

 

d) Propostas de Encaminhamento: 

 Notificação ao ex servidor Everaldo do Santos, dando nova 

oportunidade de ressarcimento, inclusive demonstrando ao mesmo a 

possibilidade de parcelamento por meio da Lei Municipal 

n°.1.092/2017; 

 Notificação à Srª. Solange Márcia Bertholini Almeida no valor 

líquido de R$4.312,40 (quatro mil, trezentos e doze reais e quarenta 

centavos), oportunizando o ressarcimento, inclusive demonstrando 

ao mesmo a possibilidade de parcelamento por meio da Lei 

Municipal n°.1.092/2017; 

 Transcorrido prazo imposto na nova notificação e, não havendo 

devida regularização, a demanda deve ser encaminhada para a 

Secretaria de Fazenda para inclusão em dívida ativa e posterior 

cobrança judicial. 
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e) Limitações:  

 Falta de acesso ao sistema de informação, fato que demanda 

solicitações ao setor contábil que por ora tornam ineficiente a 

execução do procedimento de auditoria. 

 

 Escassez de servidores para execução de atividades de auditoria vista 

a realocação de duas servidoras efetivas treinadas para a Secretaria 

Municipal de Finanças; 

 

6. EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES INDEPENDENTES 

 

Para fins orientativos foram emitidas aos setores da municipalidade pela 

Auditoria Interna: 

 

a) NOTA ORIENTATIVA N°.001/2018, que dispõe sobre orientação 

acerca da adoção da Cartilha Obras Públicas do Tribunal de Contas da 

União; 

 

b) NOTA ORIENTATIVA N°.002/2018, que dispõe sobre orientação 

acerca de inclusão de mecanismo de confirmação no fornecimento de bens 

de consumo e serviços à população; 

 

c) NOTA ORIENTATIVA N°.003/2018, que dispõe sobre apuração da 

situação emergencial nas contratações do município; 

 

d) NOTA ORIENTATIVA N°.004/2018, que dispõe sobre orientação 

acerca do aprimoramento dos servidores municipais por meio do ambiente 

virtual da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); 

 

e) NOTA ORIENTATIVA N°.005/2018, que dispõe sobre a designação 

formal de representante da administração para acompanhar e fiscalizar as 

execuções contratuais no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
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f) NOTA ORIENTATIVA N°.006/2018, que dispõe sobre procedimentos 

contábeis no que tange a detecção de insuficiência financeira em fonte de 

recurso específica; 

 

g) NOTA ORIENTATIVA N°.007/2018, que dispõe sobre formalização 

de processo administrativo para execução de despesas com folha de 

pagamento. 

 

Fica ressaltado que a emissão de orientações de auditoria de maneira 

independente, prática existente desde 2016, foi interrompida por 

determinação do chefe do Poder Executivo em Ato conjunto com o 

Controlador Geral (art.3°. do Decreto Municipal n°.325/2018). 

 

7. ATIVIDADES DE ASSESSORIA DIRETA AO CONTROLADOR 

GERAL  

 

Em assessoria direta ao dirigente da pasta foram realizadas as seguintes 

atividades: 

 

 Elaboração dos Termos de Ressarcimento ao Erário, oriundos da 

execução da Lei Municipal n°.1.092/2017; Guarda do procedimento, 

acompanhamento, recepção de comprovantes e solicitação de 

registro contábil dos valores ressarcidos;  

 Auxílio na assinatura de documentos digitais perante os órgãos de 

controle como Tribunal de Contas do Estado e da União; 

 Acompanhamento dos processos do Tribunal de Contas em face do 

Município por meio do E-tcees; 

 Auxílio nas atividades ligadas à Coordenação do Geo-Obras 

municipal; 

 Opiniões em processos administrativos em curso, dentre outros se 

cita: 
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o 5050/2018; 1539/2018; 5464/2018; 7863/2018; 5045/2018; 

4981/2018; 9084/2018; 4317/2018; 3438/2018; 1996/2018; 

1266/2018; 3059/2018; 8983/2017; 1101/2018; 2188/2018; 

1831/2018; 1818/2018; 546/2018; 7301/2017; 8192/2018; 

2194/2017; 7297/2017;7200/2018. 

 Auxílio na elaboração dos anexos RELACI e RELUCI referente à 

prestação de contas anual de 2017 do Fundo Municipal de Saúde, 

Prefeitura Municipal (Gestão e Governo) e Instituto de Previdência 

Municipal; 

 Acompanhamento das publicações oficias nos diários da União, 

Estado, Município e Tribunal de Contas, acerca do município de 

Fundão/ES; 

 Acompanhamento do envio das remessas de Prestações de Contas 

Mensais ao Tribunal de Contas do Espírito Santo e LRFWEB; 

 Auxílio na elaboração de minutas de Projeto de Lei e Decretos 

municipais; 

 Acompanhamento da realização das audiências públicas acerca das 

metas fiscais; 

 Acompanhamento das inserções das informações no Portal da 

Transparência do Município; 

 Opiniões verbais acerca de diversos assuntos cotidianos dos quais se 

destaca:  

o equilíbrio fiscal do município; 

o dívida flutuante e fundada do município; 

o ausência de confiabilidade nos relatórios contábeis do 

município; 

o necessidade de maior vigilância no uso dos veículos da frota 

oficial, objetivando evitar práticas patrimonialistas; 

o déficit previdenciário do instituto municipal e soluções; 

o contratações municipais (economicidade e eficiência); 

o prestação de serviços públicos ineficientes à sociedade 

(eficácia dos programas governamentais); 

o orçamento público e suplementações; 
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o procedimentos administrativos ineficientes e pouco 

transparentes; 

o sistema arcaico de tramitação e arquivamento processual; 

o aumento excessivo de despesas de mesmo objeto em relação e 

exercícios anteriores; 

o crescimento da folha de pagamento e seus impactos para o 

desenvolvimento municipal; 

o problemas com a escrituração contábil municipal e seus 

impactos nas prestações de contas há vários anos; 

o práticas patrimonialistas e fisiologistas ainda arraigadas no 

município; 

o necessidade de pessoal efetivo na controladoria, 

principalmente um contador; 

o atraso de modo geral na legislação municipal; 

o escassez na capacitação do servidor público efetivo; 

o Perigo na celebração excessiva de contratações emergenciais. 

 Alimentação do portal do controle interno na internet; 

 Criação do Manual de Auditoria Interna Municipal. 

 

8. CUMPRIMENTO DE INTRUÇÕES DE SERVIÇO 

 

8.1 Instrução de Serviço n°.001/2018  

 

A Instrução de Serviço n°.001/2018 determinou ao Auditor Interno 

providências no sentido do cumprimento do Acórdão TCU n°.2108/2018, 

que visa o cumprimento da Resolução CIT n°.18, DE 20 DE JUNHO DE 

2017, que torna obrigatório o envio das informações necessárias à 

alimentação do Banco de Preços. 

 

Estando o município inadimplente com tal obrigação a Secretaria de Saúde 

foi notificada a Cadastrar os operadores e regularizar as informações desde 

o vigor do normativo citado. 
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De pronto o Secretário Municipal de Saúde cadastrou os operadores e 

iniciou a regularização dos cadastro, conforme informações contidas no 

Processo Administrativo n°.7200/2018. 

 

8.2 Instrução de Serviço n°.003/2018  

 

Foi determinado ao Auditor, pelo Controlador Geral, análise 

pormenorizada acerca do procedimento que culminou na contratação 

emergencial da empresa EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA ME (Contrato Administrativo n°.186/2018), e para tanto foi 

estipulado prazo de 10 (dez) dias corridos. 

 

Acerca dessa atividade foi emitido o Parecer Técnico de Auditoria que 

concluiu e recomendou: 

 

“3. Conclusões e recomendações  

 

Considerando que, 

 

i) a contratação em tela desviou-se da necessidade apontada na inicial, 

que se consubstanciava em locação de veículos para cobrir as rotas 

indicadas no Termo de Referência durante o ENCERRAMENTO DO ANO 

DE 2018, visto a não fixação do prazo de vigência para o fim do ano letivo 

(20/12/2018), deixando aberto aos 180 (cento e oitenta) dias previstos na 

Lei de Licitações;  

 

ii) para o ano letivo de 2019 há tempo hábil para contratação do objeto em 

tela por meio de procedimento licitatório ordinário;  

 

iii) é desnecessário contrato emergencial para cobrir despesas no vulto 

inferior ao limite previsto no inciso II, art.24 da Lei 8666/93, atualizado 

pelo Decreto Federal n°. 9.412/2018);  
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iv) há indicio de irregularidade na formatação do preço unitário do 

serviço contratado em tela; 

 

v) houve prática prejudicial ao controle interno e social no ato da 

publicação do extrato do contrato, o qual informou preço diário sem 

expressar ser diário, dando a entender ser o valor total contratado; 

 

vi) Não houve comprovação no processo administrativo n°.7794/2018, por 

parte do Coordenador de Transporte Escolar (fl.11), da seguinte 

afirmativa: a Contratação em tela deve-se à morosidade na resolução de 

problemas técnicos/mecânicos da frota própria. 

 

vii) Não houve empenho nem mesmo registro de empenho até a presente 

data. 

 

RECOMENDA-SE: 

 

1. Rescisão imediata do Contrato n°.186/2018; 

 

2. Indenização à empresa Emanuel Transportes e Turismo LTDA ME, por 

eventuais serviços prestados à municipalidade, condicionada a novo 

balizamento mercadológico ou pagamento com base nos valores 

praticados no Contrato n°.036/2016;  

 

3. Realização, se possível, dentro dos limites legais de 25% (vinte e cinco 

por cento), de aditivo com a COOPERSULES (contrato 036/2016), para 

incluir as rotas pleiteadas ou, conclusão da licitação para tais rotas; 

 

4. Abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 

individualmente as condutas dos servidores públicos que participaram da 

efetivação da Contratação emergencial em tela à luz da Lei Municipal 

804/1993 e, conforme o caso, aplicar as penalidades cabíveis; 
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5. Encaminhamento de cópia do Processo PMF n°.7794/2018 e do 

processo CONGER N°.001/2018 ao MPEES, para verificação de possível 

responsabilização de servidores públicos bem como de empresas e 

cooperativas à luz da lei de improbidade administrativa, em especial no 

que tange ao item 2.4 do presente relatório.” 

 

9. ENCAMINHAMENTO DE MEMORANDOS E SEUS OBJETIVOS 

 

No ano de 2018 foram emitidos pela Auditoria Interna 49 (quarenta e nove) 

memorandos dos quais se destacam pela sua relevância em relação ao 

interesse da coletividade: 

 

a) Memorando AUD n°.004/2018 – Ao Controlador Geral -  Submissão 

do Manual de Auditoria Interna Municipal; 

 

b) Memorando AUD n°.009/2018 – Ao Controlador Geral - Recomenda 

que seja enviado expediente à Secretaria Municipal de Finanças, 

solicitando providências no sentido da programação/planejamento das 

audiências públicas, referentes à demonstração e avaliação das metas 

fiscais, que deverão ocorrer no município por força do art.9°. da LRF. 

 

c) Memorando AUD n°.010/2018 – Ao Controlador Geral - Recomendar 

que seja enviado expediente à Secretaria de Gestão e Recursos humanos 

solicitando, com urgência, agendamento de reunião para tratar de assuntos 

pertinentes ao Portal da Transparência Municipal, no que tange à 

alimentação, tempestividade e a qualidade das informações dispostas à 

sociedade; 

 

d) Memorando AUD n°.012/2018 – Ao Controlador Geral - Informa que 

atualmente a Controladoria Geral do Município não possui estrutura de 

pessoal de provimento efetivo suficiente para o desenvolvimento das 

atribuições previstas na Legislação vigente, em especial a Lei Municipal 

n°.873/2012 e, das frentes de trabalho dispostas na Portaria CONGER 
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n°.011/2017, sendo assim necessárias ações administrativas de 

recrutamento e/ou remanejamento de servidores para sanar tal déficit; 

 

e) Memorando AUD n°.014/2018 – À Presidente da CPL - Recomenda 

que não haja no município de Fundão a inabilitação de um licitante por sua 

ausência na sessão do pregão, sendo necessária a extinção de exigências 

editalícias nesse cunho em procedimentos licitatórios futuros. Ao faltante 

haverá tão-somente a abdicação do direito de ofertar lances e de recorrer de 

eventual decisão. Compete frisar, que abdica o licitante faltante apenas de 

suas faculdades, ou seja, está a sua disposição para exercer ou não este 

direito; 

 

f) Memorando AUD n°.017/2018 – À Presidente da CPL - Recomenda 

alteração da modalidade de licitação, para que evite-se a possibilidade de 

cenário que configure enquadramento da escolha do convite como 

inadequada; 

 

g) Memorando AUD n°.018/2018 – Ao Secretário de Finanças Solicita 

revisão dos dados demonstrados pelo portal da transparência, com o 

propósito de demonstrar os reais valores atribuídos nas respectivas contas; 

 

h) Memorando AUD n°.023/2018 – Ao Prefeito Municipal – Solicita 

suspensão do Contrato Administrativo n°.064/2018 (FEST); 

 

i) Memorando AUD n°.024/2018 – Ao Prefeito Municipal – Recomenda a 

suspensão do procedimento de aquisição em tela por um período de 20 

(vinte) dias para verificação da Controladoria Geral (Licitação Fossa); 

 

j) Memorando AUD n°.025/2018 – Ao Secretário de Gestão e Recursos 

Humanos – recomenda-se que sejam filtradas as necessidades de 

publicações oficiais do município e, desse modo, realizadas em veículos 

necessários, no intuito de tornar mais econômico esse serviço. Recomenda-

se também que, caso seja necessário publicação em jornal de grande 
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circulação, atente-se para o layout, reduzindo fontes, espaçamentos e 

retirando timbres, no intuito de reduzir o valor unitário da publicação. Por 

fim, recomenda-se que seja disseminado por meios eletrônicos, como por 

exemplo, no sitio da prefeitura e mídias sociais oficiais, o link do Diário da 

AMUNES e a informação de que o município de Fundão adotou tal veículo 

para expor à sociedade suas publicações oficiais, potencializando ainda 

mais o controle social; 

 

k) Memorando AUD n°.027/2018 – Ao Controlador Geral – Recomenda 

que todas as funções de confiança ou funções comissionadas sejam 

exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo de 

provimento efetivo e, como consequência, seja vedado o exercício de 

funções confiança ou funções comissionadas por servidores já ocupantes de 

cargos de provimento em comissão ou qualquer outro vínculo empregatício 

que não seja o estatutário. 

 

l) Memorando AUD n°.028/2018 – Ao Prefeito Municipal – Encaminha 

PLANO DE AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TCEES 

N°.1151/2017-PLENÁRIO; 

 

m) Memorando AUD n°.032/2018 – Ao Controlador Geral - recomenda 

que a Unidade Central de Controle Interno cientifique o Secretário de 

Finanças para que tome as devidas providências no sentido da 

regularização da situação do Cadastro da Dívida Pública (CDP); 

 

n) Memorando AUD n°.035/2018 – Ao Controlador Geral - informa que o 

Poder Executivo Municipal não realizou, até a presente data, audiência 

pública para demonstrar e avaliar os resultados das metas fiscais 

estabelecidas, em referência ao segundo quadrimestre de 2018. 

 

o) Memorando AUD n°.038/2018 – Ao Controlador Geral – propõe ao 

Ilustríssimo Controlador que pleiteie junto ao Chefe do Poder Executivo, a 
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contratação de empresa para fornecimento de software de monitoramento 

veicular em tempo real; 

 

p) Memorando AUD n°.039/2018 – Ao Controlador Geral - propõe ao 

Ilustríssimo Controlador que pleiteie junto ao Chefe do Poder Executivo a 

não realização de despesas com festas e eventos de fim de ano e réveillon 

(placo, som iluminação, bandas, segurança privada, fogos, etc), tendo em 

vista o montante da dívida flutuante do município e o fato de serem 

despesas não essências ao bem da coletividade municipal, podendo tais 

valores, por se tratarem de recursos não vinculados a este tipo de despesa, 

serem aproveitados em áreas essenciais às quais ainda não estão em um 

nível aceitável, como: educação (IDEB), infraestrutura e saneamento 

básico (Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), saúde; ou, até mesmo, para saldar 

as dívidas municipais. 

 

q) Memorando AUD n°.040/2018 – Ao Controlador Geral - propõe ao 

Ilustríssimo Controlador que solicite ao Chefe do Poder Executivo o nome 

do servidor/setor/secretaria responsável pelo gerenciamento e 

implementação dos projetos descritos no Plano Municipal de Saneamento e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, aprovado por meio da Lei Municipal 

n°.1.121/2018. 

 

r) Memorando AUD n°.041/2018 – Ao Controlador Geral - propõe ao 

Ilustríssimo Controlador que solicite, ao Secretário Municipal de Educação, 

relatório que demonstre a aferição das metas constantes na Lei Municipal 

n°.1.019/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação para o 

decênio de 2015-2025. Minimamente deve conter no relatório em que nível 

encontra-se atualmente o município em relação às metas estabelecidas e 

quais as ações desenvolvidas a partir do vigor do normativo no tocante ao 

alcance delas. 
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s) Memorando AUD n°.042/2018 – Ao Controlador Geral - propõe ao 

Ilustríssimo Controlador que solicite à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, Infraestrutura e Meio Ambiente (SESIM), que realize, por meio 

do setor de engenharia, recálculo nos valores pagos a título de 

reajustamento do Contrato Administrativo n°.087/2013.  

 

t) Memorando AUD n°.045/2018 – Ao Prefeito Municipal - Propõe a 

suspensão imediata da execução do Contrato n°.094/2017 (renovado em 

27/11/2018 – Publicado no Diário Oficial dos Municípios), firmado por 

meio de adesão de ata na modalidade registro de preço; 

 

u) Memorando AUD n°.049/2018 – Ao Prefeito Municipal - Solicito, por 

questões de segurança, instalação URGENTE de duas câmeras de vídeo 

monitoramento, grade na porta de entrada e olho mágico nas dependências 

do Setor de Auditoria Interna. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Auditoria Interna, mesmo passando por adversidades e tendo limitações, 

principalmente de mão de obra, não eivou esforços no desenvolvimento de 

atividades e intervenções em defesa do interesse público e cumprimento do 

plano anual de auditoria, tendo sempre como norte os princípios 

norteadores da administração pública, o ordenamento jurídico vigente e a 

ética profissional, alinhando-se aos conceitos de accountability e 

comprometendo-se com sua missão, visão e valores institucionais. 

 

Para o ano de 2019 não será diferente, as dificuldades serão novamente 

ultrapassadas em prol da eficiência dos gastos públicos municipais, tendo 

como norte o favorecimento da sociedade que carece e contribui 

regularmente com seus impostos. Luta pelo bem comum! 
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Traz-se a baila, na oportunidade, simples reivindicações que, caso 

atendidas, tornarão ainda mais eficazes os trabalhos de auditoria do 

município: 

 

a) Lotação de 01 (um) contador; 

 

b) Criação de 03 (três) funções gratificadas de Assessor de Auditoria 

Interna, a serem concedidas exclusivamente a servidores de provimento 

efetivo da municipalidade, com remuneração compatível à complexidade 

das tarefas de auditoria; 

 

c) Acesso irrestrito aos sistemas de informação para emissão de relatórios; 

 

d) Autorização para edição de orientativos de maneira independente; 

 

e) Elaboração de plano de capacitação anual para os servidores de carreira 

ligados às atividades de auditoria interna; 

 

f) Instalação de mecanismos de segurança no prédio em que se localiza a 

auditoria interna municipal (câmeras, grades, olho mágico, alarme, etc), 

visto a necessidade de garantir a integridade dos servidores e dos 

procedimentos em curso que correm em sigilo; 

 

g) Elaboração de normativo que garanta a atuação do auditor interno, com 

prerrogativas compatíveis ao exercício dos trabalhos; 

 

h) Criação do Regimento Interno da Controladoria Geral do Município; 

 

i) Criação da estrutura da Controladoria Interna em Lei Própria, vista 

peculiaridade das atribuições e prerrogativas da controladoria em relação às 

demais secretarias municipais; 
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j) Criação de instrução normativa que roteiriza (fluxos racionais de 

trabalho) os procedimentos de auditoria ordinária, extraordinária e outras; 

 

k) Publicação de Decreto que torna de observância obrigatória às 

correspondências eletrônicas encaminhadas pelos órgãos de controle, via e-

mail funcional, e estipulação de prazo legal para respostas; 

 

m) Aquisição de computadores, armários, refrigerador e locação de 

impressora; 

 

n) Aquisição dos livros já listados no início do ano de 2018. 

 

 

Fundão, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Auditor Interno 


