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APRESENTAÇÃO

Em conformidade com a Resolução nº 227, de 25 de agosto de 2011 do TCEES

e posteriores alterações através da Resolução nº 257, de 07 de março de 2013

do TCEES, o Município de Governador Lindenberg implantou o Sistema de

Controle Interno através da Lei Municipal nº 648 de 10 de abril de 2013,

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4250/2013, revogando a Lei Municipal

nº 570 de 01 de março de 2012.

Para fins de instituição de normas e procedimentos de controle, a Unidade

Central de Controle Interno editou Instruções Normativas abrangendo os vários

sistemas administrativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg.

Vale ressaltar que no exercicio de 2017 até Janeiro de 2018 o responsável pelo

Controle Interno foi o senhor Renato Ferreira Souto, atuando no cargo de
Controlador Interno. No dia 31 de Janeiro de 2018 através do Decreto nº

5451/2018 foi exonerado o Sr. Renato Ferreira Souto e no dia 01 de Fevereiro

de 2018 nomeada através do Decreto nº 5452/2018 a Sra. Eduarda Saquetto

Bernabé no Cargo de Controladora Interna, sendo a única servidora do setor.

Após assumir o cargo de Controladora no início do exercício de 2018, o primeiro

passo foi conhecer as Instruções Normativas e demais legislações pertinentes à

função de modo a orientar o gestor nos seus atos nos preceitos da legalidade.

Para elaboração do presente relatório, limitou-se a análise dos pontos de
controle, anexo III, tabela 37, IN 043/2017/TCEES, bem como Relatório de

atividades realizadas pelo Controle Interno durante o exercício de 2017

protocolado nessa Municipalidade através do processo nº 77.554/2018 pelo

Contador Sr. Renato Ferreira Souto, CRC/ES nº 020334/0-2, servidor efetivo

desta municipalidade e responsável pelo Controle Interno no Exercício de 2017.

Ressaltamos que a unica servidora pertencente ao quadro da Controladoria deste

município foi admitida no cargo no dia 01 de fevereiro do corrente ano.

Salientamos que o papel do Controle Interno surge como forma de garantir que

os objetivos da administração pública sejam cumpridos, dando maior
transparência na aplicação dos recursos. Procurando, no decorrer da gestão,

atuar de forma preventiva na detecção e correção de possíveis irregularidades.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTBAL DE CONTROLE
INTERNO — CONTAS DE GESTAO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg-ES

Gestor responsável: Geraldo Loss
Exercício: 2017

1. Introdução

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) tem por objetivo elencar as ações a

serem executadas pela Unidade Central de Controle Interno com base na

Instrução Normativa SCI nº 002/2015, durante o Exercício de 2017, dotando a

Administração de mecanismos que assegurem o cumprimento das exigencias

legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização dos recursos públicos, para

garantir maior tranquilidade ao gestor e melhores resultados à sociedade.

O PAAI tem por princípio realizar o trabalho de caráter preventivo no sentido de

orientar as areas envolvidas na Administração por meio do suporte técnico,

objetivando a utilização adequada dos procedimentos administrativos e das

ferramentas de controle para aplicação correta dos recursos públicos
financeiros, contábeis e patrimoniais.

Abaixo listamos as auditorias e alguns dos procedimentos abordados pelo

Controlador responsavel pelo exercício de 2017, Sr. Renato Ferreira Souto, visto

que a atual responsavel pela Controladoria assumiu o cargo em 01 de fevereiro

de 2018. Vale Ressaltar que todos os procedimentos listados e demais
procedimentos que foram realizados pelo Controlador no exercício de 2017

estão a disposição desta corte de contas em processo protocolado nesta
municipalidade sob o nº 77.554/2018.



. Processos Universo do, . Ob eto/Ponto - - Base Ie al . Amostra
Codrg de] controle Sªmªrª g Procedimento Pªgtº Selecionadº analisados'5 Control ª8

e

01 Cessão de 76498/2018 Lei Municipal Verificação de Relatório de
Servrdor. 77.554/2018 nº 173“, de 05 regularidade na auditoriade abril de - . Interna nº

2004, artigos 4, ººSSªº dº SºfV'º'ºr 01/2017 - RH
12, 56, 57 e 58. para Outros Orgãos

Públicos.

02 Cessão de 76.652/2018 Lei Municipal Impossibilidade de Relatório de
Servidor. 77.554/2018 nº 173, de 05 cessão de servidor Auditoria Interna

de abril de exclusivamente 02/2017-RH
2004, artigos 4, comissionado para
12, 56, 57 e 58. outros órgãos

públicos municipais,
estaduais e federais.

03 Pagamentos de 73.451/2017 Lei Municipal Verificar os lnspeção/acompa
Hora Extra. 77.554/2018 nº 173/2004 pagamentos de Hora nhamento de

Extras dos Servidorespagamento de
Lotados na Secretariahoras extras.

Municipal de
Desenvolvimento

Econômico no perído
de Janeiro a Agosto
de 2017.

04 Editais de 75.248/2017 Constituição Contratação de lnspeção/acompa
Processo 77.554/2018 Federal servidor nhamento editais
Seletivo (art. 37, li e ix), temporário em de processo
Simplificado nº Lei Federal nº desconformidade seletivo
002/2017 e 8745/1993. com as simplificado nº
003/2017. hipóteses que reza a 002/2017 e

constituição federal 003/2017.
(art. 37, ii e ix)

05 Transporte de 77.554/2018 Expedição de Procedimentos
Pacientes. recomendações abordados

quanto à contratação durante o
de veículo por decorrer do
dispensa de licitação exercício.
para fazer transporte
de pacientes para a
cidade de Vitória.

06 Contratação de 77.554/2018 Averiguação da Procedimentos
Jornal para contratação, por abordados
publicação de dispensa de licitação, durante o
RGF e RREO. de jornal de grande decorrer do

circulação para exercício.
realizar publicação de
RGF e RREO.

07 Pagamento de 77.554/2018 Averiguação no Procedimentosdiãria. processo de abordados
solicitação de durante o
pagamento de diárias decorrer do
da Vice-Prefeita exercício.

08 Contratação de 77.554/2018 Averiguação do Procedimentos
horas-máquinas. processo de abordados

contratação de horas-durante o
máquinas para decorrer do
realizar a limpeza do exercício.
Córrego XV de
Novembro.



2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Codigo Achados Propoaçoes/Alertas Situaçao
01 Foi constatado que uma Servidora do Memorando nº03/2018, processo nº Em processo de Regularização.

Município de Governador Lindenberg 76.498/2018, encaminhado ao
prestava serviço para outra entidade e as Gabinete do Prefeito.
despesas não eram restituídas aos cofres

Úblicos municipais.
02 O Município havia comissionado o Memorando nº 04/2018, processo nº Em processo de Regularização.

servidor e cedido para Órgão do Estado 76.562/2018, encaminhado ao
com ônus para o Município. Gabinete do Prefeito.

03 - Servidores próximos do limite mãximoMemorando nº 101/2017, processo Regularizado.
de concessão de horas extras no nº73.451/2017, encaminhado ao
exercício de 2017. Gabinete do Prefeito.
- necessidade de justificativa para

agamento das referidas horas.
04 Identificação que havia cargos que Memorando nº 125/2017/UCCI Processo Seletivo Homologado.

deveriam ser preenchidos com protocolado sob nº 75.248/2017,
servidores efetivos para continuidade da encaminhado ao Gabinete do Prefeito.
prestação dos serviços e não
caracterizava serviços temporários.

05 Informamos que os achados estão Memorando nº 015/2017/UCCI, A Administração entendeu que
disponíveis através do processo nº protocolado sob nº 69.791/2017do dia seria alteração de objeto.
77.554/2018 desta municipalidade. 24/01/2017 para o gabinete.

06 Informamos que os achados estão Memorando nº 017/2017, protocolado Ainda não teve retorno.
disponíveis através do processo nº sob nº 69.877/2017, Memorando nº
77.554/2018 desta municipalidade. 035/2017 protocolado sob nº

70.366/2017, Memorando nº 019/2017
de 03/02/2017, protocolado sob nº
69.982/2017,

07 Informamos que os achados estão Controladoria emitiu parecer Prefeito acatou a recomendação.
disponíveis através do processo nº recomendando a suspensão do
77.554/2018 desta municipalidade. pagamento.

08 Informamos que os achados estão Memorando nº 032/2017/UCCI Atendeu
disponíveis através do processo nº protocolado sob nº 70.247/2017,
77.554/2018 desta municipalidade. Memorando nº 037/2017, protocolado

sob nº 70.409/2017,

3. Tomada de Contas Especiais (TCE) e procedimentos Administrativos
instaurados na UG

Não houve instauração de Tomada de Contas Especiais e procedimentos
Administrativos instaurados durante o exercicio de 2017.

Governador Lindenberg-ES, 27 de Março de 2018

Eduarda saquetto Bernabéfi-..]..._l_.l_.._ l..l.-...._


