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RELATÓRIO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

IBIRAÇU/ES.

O presente documento trata de relatório de avaliação do cumprimento do

Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno da

Prefeitura Municipal de Ibiraçu, atendendo às exigências da Resolução

TCE/ES nº. 227/2011, que aprovou o Guia para a Implantação do Sistema

de Controle Interno, alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011, e às

exigências da Instrução Normativa nº. 28/2013 e suas alterações

posteriores.

No dia 29/12/2015 a servidora Sra. MYRELA BARBARIOLI SIQUEIRA,

horaocupante do cargo de Controlador Geral, foi exonerada por meio da

Portaria n°16.556/2015 a pedido da mesma.

Na data de 12/02/2016 foi nomeada a servidora Sra. HELEN CRISTINA

GRIPPA para o cargo de Controlador Geral, através da Portaria nº

16.672/2016.

O período de atividades inserido nesse relatório inicia-se com a recente

nomeação da servidora, emitente deste relatório, ao cargo de Controlador

Geral do Município de Ibiraçu.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei Municipal n°3.495/2013, que

estabelece o Sistema de Controle Interno do Município de Ibiraçu,

abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, dispôs que o Poder



Legislativo se submeteria às normas de padronização de procedimentos e

rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal e, bem assim, que

também se submeteria à Coordenação da Unidade Central de Controle

Interno do Poder Executivo.

Desta forma, foi elaborado o Projeto de Lei n°3.063/2015, que além de

buscar corrigir impropriedades verificadas no âmbito redacional, também

pretendeu excluir a vinculação da Câmara Municipal à Coordenação da

Unidade de Controle Interno do Poder Executivo.

Todavia, os novos integrantes do Controle Interno, tanto do Executivo

quanto do Legislativo concluíram, em conjunto, após estudos e

esclarecimentos obtidos junto ao Tribunal de Contas, que seria mais

adequado e recomendado que o controle interno de ambos os Poderes

fossem independentes, mesmo porque a própria Câmara Municipal já

conta com servidor efetivo que ocupa cargo específico nessa área de

controle.

Assim, para implementar tais mudanças, outras disposições da Lei

Municipal n° 3.495/2013 foram alteradas pela Lei Municipal

n°3.700/2015.

No ano de 2016, a recente servidora nomeada para exercer as atividades

deste Controle Interno, verificou que a Lei Municipal em sua matéria deu o

entendimento que esta Unidade de Controle Interno será também

responsável pela Autarquia do SAAE e Instituto de Previdência –IPRESI,

conforme memorando nº 18/2016 enviado aos responsáveis pelos órgãos.

Assim, foi protocolado pelos gestores responsáveis dos órgãos o interesse

de se submeterem a esta unidade, conforme processo administrativo nº



3730/2016 referente ao SAAE e processo administrativo n° 3835/2016

referente ao IPRESI.

Na data de 25 de Setembro de 2013 foi criada a Instrução Normativa SCI

n°001/2013 que dispõe sobre os mecanismos das rotinas de trabalho,

objetivando a implementação de procedimentos de controle Interno

“normas das normas” no âmbito do Poder Municipal de Ibiraçu.

Ainda neste exercício de 2016, a servidora responsável pela Controladoria

deu continuidade à elaboração das normas exigidas pela Resolução

TCE/ES nº 227/2011, alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2013.

Dessa forma, os trabalhos de elaboração das Instruções normativas foram

sequenciados, com a participação de todas as Unidades, conforme rotinas

internas aprovadas por meio de decretos.

Vale constar, que desde que ocorreu a nomeação desta controladora em

fevereiro deste ano, foi preconizado o fiel cumprimento do plano de ação,

bem como o envolvimento de orientação, explicação, interação e

explicação aos Secretários Municipais envolvidos para a elaboração das

Instruções Normativas concernentes aos sistemas de controle setoriais

que estavam pendentes de implantação.

Inclui-se também como atribuição da Unidade de Controle Interno a

realização de auditorias nas diversas áreas de atuação da Gestão Pública

(no âmbito dos processos administrativos de todas as Secretarias

Municipais e autarquias), as quais são destinadas a fiscalização preventiva

e corretiva dos recursos municipais, de modo a avaliar e orientar os

Gestores e ao Chefe do Poder Executivo acerca do cumprimento das

metas fiscais e índices constitucionais, evitando, assim, que eventuais

falhas na execução orçamentária e financeira possam resultar em

penalização administrativa, civil ou criminal aos gestores.



Atualmente a Controladoria deste Município conta com uma equipe de 02 (

dois) servidores municipais, que são comissionados.

Destaco ainda, que o Município realizou o Concurso Público, e homologado

em 08/03/2016, através do decreto Municipal nº 5.143/2016. Informo que o

referido concurso disponibilizou 02 (duas) vagas para o cargo de auditor de

controle interno, porém, não foi submetida à convocação dos mesmos até a

presente data. Registro que esta UCI – Unidade de Controle Interno já

solicitou a convocação do auditor efetivo através do processo administrativo

nº 1248/2016 e reiterado posteriormente através do memorando nº

20/2016.

Devido a isso, importe registrar que neste exercício não foi realizada

nenhuma auditoria para avaliar o cumprimento da Lei. No despeito do não

cumprimento da realização de auditoria, temos que informar que está

Controladoria preconizou na elaboração de Instruções Normativas que

estavam pendentes a fim que fossem cumpridas todas as determinações

estabelecidas na implantação do Controle Interno.

Registramos oportunamente que foi finalizado neste exercício, a tomada

de contas especial do ex-servidor DAVI SILVA FERREIRA, através do

processo administrativo nº 472/2016 e demais processos apensados a

este, a fim de apurar suposta irregularidade funcional do servidor.

Em 2016 foram elaboradas e publicadas várias Instruções Normativas,

versando sobre diversos temas, conforme preconizado abaixo na tabela do

Plano de Ação. Essas e todas as demais normativas encontram-se

disponíveis no endereço eletrônico: http://www.ibiracu.es.gov.br/atos-

normativos.



PLANO DE AÇÕES:

Segue abaixo tabela, onde foi preconizada a efetivação do Plano de Ação

da Prefeitura:

AÇÃO A SER
REALIZADA RESPONSÁVEL

DATA
LIMITE
PARA
ENVIO

STATUS/
SITUAÇÃO

1. Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema de
Comunicação Social-
SCS.

Secretaria de
Governo e
Articulação

Politica/Assessori
a de

Comunicação.

30/09/2016 Concluída

2.  Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema Jurídico-
SJU.

Procuradoria
Jurídica. 30/09/2016 Concluída

3. Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema de Serviços
Gerais-SSG.

Secretaria
Municipal de

Administração e
Recursos
Humanos-
SEMARH.

30/09/2016 Concluída

4. Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema de
Tecnologia da
Informação-STI.

Secretaria
Municipal de
Governo e
Articulação
Política -

Gerência de
Tecnologia de
Informação.

30/09/2016 Concluída

5. Consolidar as
Instruções
Normativas no
manual de rotinas
internas e
procedimentos de

Unidade Central
de Controle

Interno.
12/12/2016 Concluída



CONCLUSÃO:

Verifico que a elaboração das normas pendentes quanto à implementação do

Sistema de Controle Interno está em dia com os prazos exigidos,

considerando-se o art. 6º, § 2º da Resolução TCE/ES nº. 227/2011.

Assim, da avaliação das atividades previstas para serem executadas até a

presente data, pode-se verificar que foram todas executadas conforme a

descrição e os prazos estabelecidos pela Corte de Contas.

RESSALVAS:

controle.

7. Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema Jurídico-
SJU.

SAAE – SERVIÇO
AUTONOMO DE

AGUA E
ESGOSTO

05/09/2016 Concluída

8.  Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema de Controle
de Receita
Previdenciária
Própria.

IPRESI -
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

21/09/2015 Concluída

9. Elaborar as
Instruções
Normativas do
Sistema Jurídico-
SJU.

IPRESI –
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

Em
Andamento



O Portal Transparência tem por objetivo disponibilizar informações sobre a

gestão no que tange a execução orçamentária e financeira em tempo real,

possibilitando a qualquer cidadão verificar a correta aplicação dos recursos

públicos.

Ressalto que esta Unidade de Controle a fim de dar segmento aos trabalhos

elaborou diversos Memorandos para monitorar o cumprimento da LEI.

Deste modo, o Portal transparência do município vem sofrendo mudanças

desde do ano de 2015 para atender as demandas do cidadão e as legislações

existentes. No exercício de 2016 o Portal Transparência teve melhorias

significativas e atualizações constantes, tais como podemos destacar:

Convênios e Contratos, Licitações, Despesa com Pessoal, etc.

Faz necessário ainda informar que neste ano foi realizado o Decreto

5160/2016, que regulamenta a Lei de Acesso a Informação, conforme disposta

na Lei Federal 12527/2011, publicado em 18/04/2016.

Neste diapasão foi solicitada a ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E GERÊNCIA

DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, através do memorando nº

17/2016 e reiterado posteriormente pelo memorando nº 19/2016 a

necessidade de desenvolver a implantação do sistema e-SIC(físico/online) para

atender as exigências contidas no Decreto.

Neste contexto informo que foi implantado o e-SIC, e que o mesmo já está

acessível para os cidadãos de forma a permitir o aperfeiçoamento de nossos

mecanismos institucionais e tornar o trabalho realizado mais efetivo e

transparente, promovendo a melhoria do desenvolvimento das atividades de

integração entre o cidadão/usuário e a Municipalidade. Friso que a até a

presente data não houve nenhum tipo de solicitação/demanda.



Frisa-se que o site do Município está sendo alimentado diariamente com as

Leis, Decretos, Portarias e Atos Normativos a fim de dar maior transparência

ao cidadão.

Insta citar que, esta Controladoria tem se empenhado em

acompanhar/monitorar a frequência dos servidores por meio de parceria com o

Setor de Recursos Humanos, solicitado através de oficio OFÍCIO / PMI /

CONTROLADORIA Nº 14/2016.

Ibiraçu, 20 de Dezembro de 2016.

HELEN CRISTINA GRIPPA

Controlador Geral


