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DECRETO N.º 10.975, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 
005/2019. 

 
  A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
  CONSIDERANDO o Processo nº 1.701/2019, da Controladoria Geral do Município 
de Guaçuí; 
 
  CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 29, 

70, 76 e 77 da Constituição Estadual, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 86 da Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, além da Lei Municipal nº 3.816/2011, que 

dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Guaçuí; 

 

  CONSIDERANDO por fim, que a referida instrução normativa visa se adequar aos 

preceitos estabelecidos pela Resolução TC nº. 227, de 25 de agosto de 2011, expedida pelo 

TCE/ES.       

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar para todos os efeitos, a Instrução Normativa SCI Nº 005/2019, 
que estabelece procedimentos para atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo de forma a viabilizar e auxiliar os trabalhos realizados na 
Prefeitura Municipal de Guaçuí/ES, conforme segue em anexo. 

 
Art. 2º - A Instrução normativa ora aprovada será parte integrante do presente 

decreto.    
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

                                      Guaçuí - ES, 26 de abril de 2019. 
 
 
 

VERA LÚCIA COSTA 

Prefeita Municipal 

 

 

AILTON DA SILVA FERNANDES 

Procurador Geral do Município 

 

 

WERITON AZEVEDO SOROLDONI 

Controlador Geral do Município 
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 INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 005/2019 
 

Versão 01 

Aprovação em 26/04/2019. 

Ato de Aprovação: Decreto nº. 10.975/2019 

Unidade Gestora: Controladoria Geral do Município (Unidade Central de Controle Interno) 

 

 

I – DA FINALIDADE 

Estabelece procedimentos para atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo de forma a viabilizar e auxiliar os trabalhos realizados na 

Prefeitura Municipal de Guaçuí/ES. 

 

II – DA ABRANGÊNCIA 

Esta Instrução Normativa abrange a Controladoria Geral do Município de Guaçuí e todas as 

unidades da estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

Municipal responsáveis pelo Sistema de Controle Interno, quando do atendimento às equipes de 

Controle Externo (TCE/ES e TCU). 

 

III – DOS CONCEITOS 

1. Controle: é uma forma de manter o equilíbrio na relação existente entre Estado e Sociedade, 

fazendo surgir daquele as funções que lhe são próprias, exercidas por meio dos seus órgãos, sejam 

estes ligados ao Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

2. Controle Externo: Caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da 

Administração, cabendo-lhe, entre as atribuições indicadas pela CF/88, exercer fiscalização. 

3. Controle Interno: compreende o plano da organização e todos os métodos e medidas adotadas 

na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, 

desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das políticas executivas 

prescritas. 

4. Tribunal de Contas: É um Órgão autônomo, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o  
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Controle externo, fiscalizando os gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo. 

 

IV – DA BASE LEGAL 

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Complementar n° 101/2000;  

Lei Federal n° 4.320/1964; 

Resolução TCEES n° 227, de 25 de Agosto de 2011 e alteração pela Resolução TCEES nº. 257/2013; 

Lei Municipal nº. 3.816/2011 (Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de 

Guaçuí/ES, e alterações. 

 

V – DAS RESPONSABILIDADES 

1. Das Unidades Executoras (Todas as Unidades Envolvidas): 

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 

b) Alertar a unidade responsável sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas 

de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista o aprimoramento dos procedimentos 

de controle e o aumento da eficiência operacional; 

c) Receber a comunicação da atuação dos Auditores Externos; 

d) Dar ciência a todos os servidores da unidade 

e) Adotar todas as providências quanto à documentação solicitadas pelos Auditores 

Externos (TCE/ES e/ou TCU) que deverá estar a disposição no prazo estipulado; 

d) Manter a instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma. 

1.1. Qualquer ocorrência que por ventura possa prejudicar ou retardar a disponibilidade de 

informações e/ou documentos solicitados, deverá ser imediata e formalmente comunicada à 

Controladoria Geral do Município para providências. 

1.2. Nenhum Processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos Auditores Externos 

e à Controladoria Geral do Município durante inspeções ou auditorias, sob pena das sanções e 

medidas cabíveis. 
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2. Da Controladoria Geral do Município (Unidade Central de Controle Interno – UCCI): 

2.1. Compete a Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio e assessoria à equipe de 

Controle Externo com presteza e qualidade. 

 

VI – DOS PROCEDIMENTOS 

1. Auditores Externos: 

1.1. Comunicam por meio do Plano de Fiscalização, que haverá auditoria no período 

estabelecido e solicitam documentação através de e-mail ou ofício; 

  

 2. Controladoria Geral do Município - Recepção à equipe de Controle Externo: 

2.1.  Recebe o comunicado de Auditoria e a equipe de Auditores Externos; 

2.2. Encaminha a equipe aos locais destinados aos trabalhos de auditoria; 

2.3. Solicita ao Gabinete do Prefeito que providencie, junto às Unidades 

Administrativas/Secretarias (responsáveis pelo Sistema de Controle Interno), que providenciem as 

documentações solicitadas pelo Controle Externo; 

 

3. Gabinete do Prefeito: 

3.1. Encaminha ofício ás Unidades/Secretarias para envio da documentação; 

3.2. Monitora o recebimento da documentação; 

3.3. Recebe e encaminha a documentação à equipe de auditores externos através de Termo de 

Entrega de Documentos. 

  

 4.  Equipe de Auditores Externos: 

 4.1. Recebe as documentações e assina o Termo de Entrega. 

 4.2. Após análise, envia a documentação ao Gabinete do Prefeito. 

 

5. Gabinete do Prefeito 

5.1- Recebe e confere a documentação enviada pelos Auditores. 

5.2. Dá ciência à Controladoria Geral do Município; 
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5.3 – Providencia o retorno das documentações à Secretaria de origem, via Protocolo. 

VII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para 

que os trabalhos sejam desenvolvidos, melhorando e qualificando o atendimento à equipe do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e/ou TCU. 

 

2. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou 

técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o 

processo de melhoria contínua. 

 

3. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecida nesta Instrução 

normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES e/ou TCU relativas ao assunto, 

sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 

 

4. O Servidor ou grupo de servidores responderão pelas sanções ou multas a que derem causa, em 

virtude de obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias e/ou sonegação de informações 

ou documentos às mesmas. 

 

5. A Instrução Normativa SCI 01/2016 Estabelecer normas e procedimentos a serem observados 

por toda a administração quando do atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES e Tribunal de Contas da União - TCU, 

 

5. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da publicação do Decreto de aprovação. 

 

Guaçuí/ES, 26 de abril de 2019. 

 

Vera Lúcia Costa 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Weriton Azevedo Soroldoni 
Controlador Geral do Município 



 

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
Estado do Espírito Santo 

Controladoria Geral do Município 

        ANEXO I - FLUXOGRAMA 

Sistema: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Assunto: ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DE CONTROLE EXTERNO 

SCI-Nº 05                                                              Versão: 01  

  
 

AUDITORES EXTERNOS 

 
 
 

Início 

 
 

Comunica por meio do Plano de Fiscalização, que 
haverá auditoria no período estabelecido, e 
solicita documentação através de e-mail ou 

ofício. 

CGM 

 
 
 

 
Recebe o comunicado de Auditoria e a equipe de 

Auditores Externos. 

 
 

 
Encaminha a equipe ao local destinado aos 

trabalhos de auditoria. 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
Monitora o recebimento 

da documentação. 

 
 
 

 
 
 

Solicita ao Gabinete do Prefeito 
que providencie as 

documentações solicitadas pelo 
Controle Externo. 

 
Recebe as documentações e assina o 

Termo de Entrega. 

 
 
 
 

 

Após análise, envia a documentação ao 
Gabinete do Prefeito 

 
 

 
 

Recebe e confere a documentação enviada 
pelos auditores e providencia o retorno das 

documentações à Secretaria de 
origem, via Protocolo, dando ciência à 

Controladoria Geral do município. 

 

  Fim 

  
 

Legenda: 

 
Atividade 

 
Decisão 

 
Terminal 

Conector 

Externo 

Conector 

Interno 

 
Documento 

Interface no 

Sistema 

Armazen. 

Interno 

Atividade 

Proposta 

Notas 
Explicativas 

 
Conector 
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Providencia a documentação 
oficial solicitando as Unidades 

Administrativas o 
envio de documentação. 

 

Recebe e encaminha a documentação à 
equipe de auditores externos através de 
Termo de Entrega de Documentos. 


