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OF. UCCI/PMI/Nº 029/2019                               Itarana/ES, 23 de maio de 2019. 
  
Ref.: Proc. Adm. Nº 002268/2019 
Encaminha Relatório UCCI nº 01/2019 – Termos de Parceria – Transparência 
Ativa. 
Auditoria nº 00022/2018-1 – Processo TC nº 4017/2018-2 – Fiscalização 
0028/2018-8  
 

 
Senhor Prefeito, 
 
Encaminho-vos, anexo, Relatório deste Unidade Central de Controle Interno, relativo a 
avaliação das publicações dos Termos de Parcerias ativos no sítio oficial deste 
município, seguido das ações recomendatórias entendidas como necessárias para o 
afastamento das irregularidades encontradas, cuja avaliação tomou por base as 
métricas fixadas pelos auditores do Tribunal de Contas deste Estado, na auditoria de 
conformidade suprarreferenciada.  
 
Respeitosamente, 

 
Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 
Poder Executivo Municipal 

 
Excelentíssimo Senhor 
ADEMAR SCHNEIDER 
Prefeito do Município de Itarana 
Itarana/ES. 
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UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO Nº 01/2019 
(inc. VII do art. 2º, da Lei Municipal nº 1.048/2013) 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI – deste Poder Executivo, uma vez 

notificada pelo Tribunal de Contas do Estado através do Termo de Notificação            

nº 00432/2019-3, nos autos do Processo TC 04017/2018-2 (Fiscalização – Auditoria), 

vem cientificá-lo dos termos do presente Relatório ao final do qual se encontram as 

conclusões alcançadas por esta Unidade e as recomendações entendidas como 

necessárias para correção das irregularidades verificadas na execução dos Termos de 

Fomento firmados por este Poder Executivo inclusive, na Transparência Ativa dos 

mesmos. 

 

 

RELATÓRIO 

 

O Tribunal de Contas do Estado iniciou procedimento de Auditoria (cujo arquivo digital 

segue anexo, integrando este Relatório) em alguns municípios da Grande Vitória quais 

sejam, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra, e ainda, na Secretaria Estadual de 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES, na modalidade de 

conformidade, a fim de averiguar o atendimento, pelos auditados, dos ditames da Lei 

Federal nº 13.019/2014, no que pertine à Transparência Ativa dos Termos de 

Parcerias e de Colaboração por eles firmados; portanto, foram escopo das 

fiscalizações as Transferências Voluntárias às Entidades Privadas, decorrentes das 

parcerias entre a administração pública (estadual e municipal) e as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs), em regime de mútua cooperação e fundamentadas na Lei     

nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com o objetivo de prevenir, detectar, corrigir e coibir 

a ocorrência de irregularidades, fraudes e desvios de recursos. 

  

Com os resultados alcançados foram verificadas as irregularidades abaixo transcritas: 

 

1) Divulgação insuficiente, no site oficial das Prefeituras Municipais, das parcerias 

celebradas com recursos do SUAS. 

 

2) Divulgação insuficiente na internet pelas OSCs das parcerias celebradas com 

recursos do SUAS. 

 

3) Ausência de elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação. 

 

4) Ausência de análise, monitoramento, avaliação e homologação dos Relatórios 

Técnicos de Monitoramento e Avaliação. 
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5) Ausência de elaboração dos Pareceres Técnicos de análise das prestações de 

contas. 

Além de outras providências sugeridas pelos auditores em relação aos entes então 

auditados, foi sugerida “orientação aos demais 73 municípios (secretarias municipais 

de assistência/desenvolvimento social) quanto a necessidade de adequação às 

exigências legais estabelecidas pela Lei nº 13.019/2014, em relação às parcerias 

realizadas junto às Organizações da Sociedade Civil, comunicando o diagnóstico 

obtido nesta fiscalização (APÊNDICE 00460/2018-7)”. Resultado disso foi a notificação 

retro mencionada a esta Unidade.  

 

Devidamente notificada, providenciamos a abertura do processo/requerimento           

nº 002268/2019, no intuito de formalizar a notificação do diagnóstico obtido pela 

fiscalização do TCE-ES, e as medidas dela decorrentes a serem adotadas por esta 

UCCI no sentido de orientar, ao mesmo tempo em que atende a determinação do 

Tribunal, quanto a necessidade de adequação, por este Poder, às exigências legais 

estabelecidas pela Lei nº 13.019/2014, em relação às parcerias realizadas junto às 

Organizações da Sociedade Civil.  

 

Após tal providência, promovemos o levantamento no sítio do município das Parcerias 

ativas nos anos de 2017, 2018 e 2019 firmadas com a Secretaria Municipal de Saúde 

e Secretaria de Assistência Social, verificando as seguintes: 

 

• FMATRI – Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Itarana; 

• Associação Pestalozzi de Itarana; 

• Lar Irmã Scheila. 

 

Na busca de informações complementares, foi encaminhado Ofício Circular de            

nº 001/2019 desta Unidade, às Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, 

Educação, Agricultura e Meio Ambiente, Administração e Finanças, Transporte, Obras 

e Serviços Urbanos e Desporto Cultura e Turismo, pois, muito embora, a ideia inicial 

tenha sido a averiguação de Parcerias e Termos de Colaboração no âmbito da 

Assistência Social, esta Unidade entendeu de estender, também, o levantamento a 

outros tipos de Parcerias com a finalidade de verificar se todas as firmadas pela 

municipalidade atendem as exigências comuns cobradas com base na Lei Federal     

nº 13.019/2014, tendo em vista que tal norma trata de Parcerias e Termos de 

Colaboração de modo genérico, não adstrita à Assistência Social.  

 

Em resposta à Circular expedida, vieram os protocolos 002273/2019 – SEMED, 

002275/2019 – SEMAF, 002276/2019 – SEMAMA, 002277/2019 – SMTOSU, 

002278/2019 – SEMAS, 002279/2019 – SEMUS e 002280/2019 – SEDECULT, 
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prestando as informações solicitadas, dentre as quais, foi possível levantar a 

ocorrência de Termos de Fomento ativos somente na Secretaria de Assistência Social 

e estes tendo como referência o exercício de 2019 (ativos, mesmo provenientes de 

exercícios anteriores com aditamento da vigência), confirmando assim, as informações 

alcançadas no sítio oficial da Prefeitura e retromencionadas, à exceção da Fundação 

Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Itarana – FMATRI, com a qual foi firmado 

Convênio: 

 

- Associação Pestalozzi de Itarana; 

- Lar Irmã Scheila. 
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1. ACHADOS  

 

Na verificação da conformidade das Parcerias ativas firmadas com o município com 

base na Lei Federal nº 13.019/2014, esta Unidade utilizou como parâmetro as 

questões de auditoria de 01 a 04, subsequentes, definidas pelos Auditores do TC, com 

as devidas adequações em razão do que foi explanado na busca de informações 

complementares. A fim de alcançar respostas, além da medida tomada pela UCCI 

através do expediente Circular, foi promovido levantamento no sítio oficial do 

município especificamente no link https://www.itarana.es.gov.br/portal/parcerias, para 

verificação da qualidade das informações publicadas com as exigências da Lei Federal 

pertinente. E sobre esse aspecto foi possível averiguar que as publicações são 

deficientes. 

 

Vejamos: 

 

Q1 - A Administração Pública divulga em seu sítio oficial a relação das parcerias 

celebradas e dos respectivos planos de trabalho, contendo as seguintes informações: 

 

 

 

Informações obrigatórias a 
serem divulgadas 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA 

Termo de 
Fomento  

nº 001/2017 

Termo de 
Fomento  

nº 003/2017 

Termo de 
Fomento  

nº 004/2017 

1. Termo SIM SIM SIM 

2. Aditivo SIM NÃO NÃO 

3. Planos de trabalho NÃO NÃO NÃO 

4. Data da assinatura SIM SIM SIM 
5. Identificação do órgão SIM SIM SIM 
6. Nome da OSC SIM SIM SIM 
7. CNPJ da OSC NÃO NÃO NÃO 

8. Descrição do objeto SIM SIM SIM 
9. Valor total SIM SIM SIM 
10. Valores liberados NÃO NÃO NÃO 
11. Data prevista para 

prestação de contas 
NÃO NÃO NÃO 

12. Data da apresentação da 
prestação de contas 

NÃO NÃO NÃO 

13. Prazo de análise da 
prestação de contas 

NÃO NÃO NÃO 

14. Resultado conclusivo da 
prestação de contas 

NÃO NÃO NÃO 
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Q2 - As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) divulgam na internet a relação das 

parcerias celebradas com a Administração Pública? 

Não.  

 

Em relação a Parceira Associação Pestalozzi de Itarana, foi possível averiguar a 

existência de um site http://fenapestalozzi.org.br/, que se reporta à todas as 

Associações Pestalozzi do Brasil, inclusive a de Itarana, contudo, não há local 

específico e personalizado para as publicações da Pestalozzi de Itarana. 

Divulgadas
50%

Não Divulgadas
50%

Informações obrigatórias a serem divulgadas -
Transparência Ativa (Art. 10 e 11 da Lei nº 13.019/2014)

Divulgadas

Não Divulgadas

Informações obrigatórias a serem divulgadas 

LAR IRMÃ SCHEILA 

Termo de Fomento  
nº 001/2018 

1. Termo SIM 

2. Aditivo SIM 

3. Planos de trabalho NÃO 

4. Data da assinatura SIM 

5. Identificação do órgão SIM 
6. Nome da OSC SIM 
7. CNPJ da OSC NÃO 

8. Descrição do objeto SIM 
9. Valor total SIM 
10. Valores liberados NÃO 
11. Data prevista para prestação de contas NÃO 
12. Data da apresentação da prestação de contas NÃO 
13. Prazo de análise da prestação de contas NÃO 
14. Resultado conclusivo da prestação de contas NÃO 
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Em relação a Parceira Lar Irmã Scheila, realizadas buscas na rede mundial de 

computadores, não foi encontrado nenhum site.  

 

 
 

Q3 - Os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação dos Termos de Fomento e 

Colaboração foram avaliados e homologados pela Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, de acordo com o estabelecido pelo artigo 59 da Lei nº 13.019/2014? 

Não. 

 

Q4 - Os gestores emitiram os Pareceres Técnicos de análise de prestações de contas 

dos Termos de Colaboração e Fomento, de acordo com o estabelecido pelos artigos 

66 e 67 da Lei nº 13.019/2014? 

 Não. 

 

No que se refere a esta questão 03 e 04, a Secretária de Assistência Social justificou 

que “Ainda não recebeu as documentações de prestações de contas dos repasses 

públicos, das Organizações da Sociedade Civil. Por isso, não há relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação dos Termos de Fomento até a presente data” (13/05/2019). 

 

 

Divulgadas
0%

Não Divulgadas
100%

Informações obrigatórias a serem divulgadas pelos
Parceiros - Transparência Ativa (Art. 10 e 11 da Lei
nº 13.019/2014, Art. 2º da Lei nº 12.527/2011 e Decreto
Municipal nº 848/2017)

Divulgadas

Não Divulgadas

Atende
0%

Não Atende
100%

Atendimento dos artigos 59, 66 e 67 da Lei nº 13.019/2014

Atende

Não Atende
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2. CONCLUSÕES 

 

 

Sobre os achados verificados e acima descritos, esta Unidade Central de Controle 

Interno alcançou as seguintes conclusões:  

 

2.1. No que tange à divulgação, pela Administração, de dados das Parcerias 

firmadas, verifica-se que a mesma não atende, totalmente, as 

determinações da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como, por reflexo 

desta, do Decreto Municipal nº 848/2017, regulador da matéria no âmbito 

do Poder Executivo Municipal, necessitando assim, das devidas 

adequações, visto que o conteúdo disponibilizado está aquém da previsão 

legal, bem como, dos critérios básicos de aferição pelos auditores de 

controle externo do Tribunal de Contas do Estado, os quais, também, se 

norteiam na norma federal. 

 

2.2. Agora, em relação as Parceiras, identificamos situação mais grave, pois, 

não há publicação mínima de dados das respectivas Parcerias firmadas, 

sequer ambiente virtual para tanto, em flagrante desatendimento as 

exigências da Lei Federal nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 

848/2017, descumprindo, ainda, obrigação clausulada nos Termos de 

Parcerias firmados, que determinam:  

 

“divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais 

e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as 

parcerias celebradas com o poder público, contendo, no 

mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 

11 da Lei nº 13.019/2014”. 

 

“disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na 

falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de 

Termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a 

finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos”. 

 

2.3. No tocante as questões 03 e 04, informações prestadas pela Secretária 

Municipal de Assistência Social, ou seja, que “[...] ainda não recebeu as 

documentações de prestações de contas dos repasses públicos, das 

organizações da sociedade civil [...]”, motivo este, pelo qual “[...] não há 

relatórios técnicos de monitoramento e avaliação dos termos de fomento 

até a presente data”, nos leva a conclusão que inexistem prestações de 

contas para a geração dos pareceres técnicos; e, ainda, conforme disposto 

no art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, a informação apresentada não é 
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suficiente para justificar a ausência dos relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação dos Termos de Fomento, é o que se verifica 

apenas com a análise do referido artigo, que prevê: 

 
Art. 59.  A administração pública emitirá relatório técnico de 

monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de 

colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de 

monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 

prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.  
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3. RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do levantamento registrado no presente Relatório e dos consequentes 

achados evidenciados, a Unidade Central de Controle Interno, com o intuito de 

sanar as irregularidades identificadas, apresenta a Vossa Excelência, as seguintes 

recomendações: 

 

3.1. Que o Município disponibilize no seu sítio oficial, em relação a cada 

Parceria firmada (Fomento, Colaboração e/ou Acordo de Cooperação), as 

seguintes informações e documentações: 

 

- Nome do Parceiro; 

- CNPJ do Parceiro; 

- Identificação da Parceria: Número do documento _____/____ 

- Identificação do órgão; 

- Resumo do objeto; 

- Data da assinatura; 

- Valor total; 

- Valor liberado; 

- Data prevista para prestação de contas; 

- Data da apresentação da prestação de contas; 

- Prazo de análise da prestação de contas; 

- Resultado conclusivo da prestação de contas: Aprovada, Aprovada com      

Ressalvas e/ou Rejeição da Prestação de Contas; 

 

Arquivos pesquisáveis no formato PDF/A: 

- Termo da Parceria; 

- Aditivos (Não havendo aditivos, deverá ser alimentada a seguinte 

informação: “Não há aditamento à presente Parceria”); 

- Plano de trabalho. 

 

 

3.2. No que concerne a ausência de divulgação, pelos Parceiros, na internet, de 

informações a respeito das parcerias celebradas com a Administração 

Pública, em contrário ao que determinam o art. 11 da Lei Federal                

nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 848/2017 e cláusulas obrigacionais 

dos respectivos Termos de Fomento, recomendamos que sejam 

NOTIFICADAS as Parceiras Associação Pestalozzi de Itarana e Lar Irmã 

Scheila, para que deem cumprimento às determinações legais pertinentes a 

divulgação das Parcerias na internet no prazo a ser assinalado pelo Gestor, 

inclusive, CIENTIFICANDO-AS de que tal omissão é motivo ensejador de 

rescisão da Parceria por inadimplemento da cláusula pactuada, conforme 

previsão do próprio Termo de Fomento, indicando, posteriormente ao 
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Gestor, o endereço eletrônico em que se encontram publicadas as 

informações. Recomendamos ainda, que as informações disponibilizadas 

atendam ao grau de detalhamento utilizado pelo Tribunal de Contas em 

Auditoria (item 3.1 das Recomendações), uma vez que, como 

jurisdicionado estamos sujeitos ao critério avaliativo do Tribunal de Contas. 

 

3.3. Em referência ao Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação dos 

Termos de Fomento, recomendamos que seja CIENTIFICADA a Secretária 

Municipal de Assistência Social da necessidade de elaboração dos 

Relatórios, independentemente da apresentação da Prestação de Contas, 

conforme determina o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, visto que, 

como explanado pelos auditores da Corte de Contas, “essas ações de 

controle devem ter caráter contínuo durante a vigência do termo, 

contribuindo para o alcance das metas propostas e o acompanhamento dos 

resultados alcançados, apontando lacunas e eventuais mudanças 

necessárias, com caráter preventivo e saneador”. 

 

 

Diante do exposto, encaminhamos o Relatório com suas conclusões e recomendações 

cujo atendimento resta suficiente para o saneamento das falhas encontradas. 

 

Alertamos que o escopo do presente Relatório será objeto de futura avaliação pela 

Corte de Contas.  

 

Finalmente, notificamos da necessária comunicação a esta Unidade, do atendimento 

ou não, com as devidas justificativas, das recomendações apresentadas, 

comunicações estas, que deverão vir instruídas com as respectivas evidências. 

 

 

Itarana, 23 de maio de 2019. 

 

 

 

 
Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 
Poder Executivo 

 
Flávia Colombo Dal’Col  
Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 

 


