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TABELA 7 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO 

 

Emitente: Órgão Central de Controle Interno. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde. 

Gestor responsável: Bruna Moreno Brum Torres. 

Exercício: 2017 (dois mil e dezessete). 
 

 

1. RELATÓRIO 
 
1.1. Introdução 
 
Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa Unidade 

de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de 

controle, objetivando apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão 

institucional. 

 
A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os 

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, 

emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

 

 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 

 Base 
legal 

 

Procedimento Universo do Ponto de 
Controle 

Amostra  

Selecionada 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 

Bens em 
estoque, 
móveis, 
imóveis e 
intangíveis –
registro 
contábil em 
compatibilidad
e com o 
inventário. 

Análise de dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão –
Almoxarifado e 
Patrimônio 

CF/88, 
art. 37, 
caput c/c 
Lei 
4.320/19
64, arts. 
94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações 
contábeis evidenciam 
a integralidade dos 
bens em estoque, 
móveis, imóveis e 
intangíveis em 
compatibilidade com 
os inventários anuais, 
bem como, as 
variações decorrentes 
de depreciação, 
amortização ou 
exaustão, e as devidas 
reavaliações. 

Valor dos bens em 
estoque informado no 
Balanço Patrimonial 
(Anexo XIV): R$ 
67.930,77 (sessenta e 
sete mil. Novecentos e 
trinta reais e setenta e 
sete centavos). 

Confrontando o valor 
informado no Balanço 
Patrimonial (Anexo XIV) 
com a Tabela 14 –
resumo do inventário do 
almoxarifado, 
constatou-se o mesmo 
valor de R$ 67.930,77
(sessenta e sete mil. 
Novecentos e trinta 
reais e setenta e sete 
centavos). 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.3.2 

Bens móveis, 
imóveis e 
intangíveis –
registro e 
controle. 

Análise de dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão –
Almoxarifado e 
Patrimônio 

Lei 
4.320/19
64, art. 
94. 

Avaliar se os registros 
analíticos de bens de 
caráter permanente 
estão sendo realizados 
contendo informações 
necessárias e 
suficientes para sua 
caracterização e se 
existe a indicação, na 
estrutura administrativa 
do órgão, de agente(s) 
responsável (is) por 

Valor dos bens móveis 
informado no Balanço 
Patrimonial (Anexo
XIV): R$ 1.415.459,02
(um milhão, 
quatrocentos e quinze 
mil, quatrocentos e 
cinquenta e nove reais 
e dois centavos). Valor 
dos bens imóveis 
informado no Balanço 
Patrimonial (Anexo 

Confrontando o valor 
informado no Balanço 
Patrimonial (Anexo XIV) 
com a Tabela 10 –
resumo do inventário do 
inventário de bens 
móveis, constatou-se o  
valor de R$ 
1.220.259,02 (um 
milhão, duzentos e vinte 
mil, duzentos e 
cinqüenta e nove reais 
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sua guarda e 
administração. 

XIV): R$ 1.613.720,91 
(um milhão, seiscentos 
e treze mil, setecentos 
e vinte reais e noventa 
e um centavos). 

e dois centavos), ou 
seja, uma diferença de 
R$ 195.200,00 (cento e 
noventa e cinco mil e 
duzentos reais). 
Confrontando o valor 
informado no Balanço 
Patrimonial (Anexo XIV) 
com a Tabela 12 –
resumo do inventário do 
inventário de bens 
imóveis, constatou-se o   
mesmo valor de R$
1.613.720,91 (um 
milhão, seiscentos e 
treze mil, setecentos e 
vinte reais e noventa e 
um centavos). 

 
 
 
 
 
 

2.3.1 

Passivos 
contingentes –
reconheciment
o de 
precatórios 
judiciais 

Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão –
Contabilidade 

CRFB/88, 
art. 100. / 
ei nº 
4.320/64, 
arts. 67 e 
105 c/c 
Norma 
Brasileira 
de 
Contabili
dade 
NBC-TSP 
03. 

Avaliar se os 
precatórios judiciais e 
demais passivos 
contingentes estão 
sendo devidamente 
reconhecidos e 
evidenciados no 
balanço patrimonial. 

Verificação de registro
contábil de Precatório 
Judicial em face do 
Fundo Municipal de 
Saúde. 

Constatou-se que não 
há registros contábeis 
de precatórios 
judiciais em desfavor 
do Fundo Municipal 
de Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.4 

Pessoal – teto Análise dos dados 
contidos em 
Sistema de 
Controle Padrão –
Folha de 
Pagamento e 
Registro de 
Pessoal. 
Legislação 
Municipal 

CRFB/88, 
art. 37, 
inciso XI. 

Avaliar se o teto 
remuneratório dos 
servidores públicos 
vinculados ao órgão 
obedeceu o disposto 
no artigo 37, inciso XI, 
da CRFB/88. 

Verificação da Folha de 
Pagamento referente 
ao mês de 
Dezembro/2017 
referente aos 
servidores vinculados 
ao Fundo Municipal de 
Saúde. Foram 
selecionados por 
amostragem os 
seguintes servidores: 
Alex Camacho Maciel, 
Carla Novaes 
Rodrigues, Erika 
Gonçalves Mariano, 
Laurindo Riguetto 
Pintor, Nilmar Faber da 
Silva e Tereza Gaspari 
de Souza. 

Alex Camacho Maciel 
– R$ 1.751,81 (um 
mil, setecentos e 
cinqüenta e um reais 
e oitenta e um 
centavos); Carla 
Novaes Rodrigues –
R$ 2.333,33 (dois mil, 
trezentos e trinta e 
três reais e trinta e 
três centavos); Erika 
Gonçalves Mariano –
R$ 2.944,00 (dois mil, 
novecentos e 
quarenta e quatro
reais); Laurindo 
Riguetto Pintor – R$ 
2.528,04 (dois mil, 
quinhentos e vinte e 
oito reais e quatro 
centavos); Nilmar 
Faber da Silva – R$ 
4.250,66 (quatro mil, 
duzentos e cinqüenta 
reais e seis centavos); 
Tereza Gaspari de 
Souza – R$ 2.190,87
(dois mil, cento e 
noventa reais e 
oitenta e sete 
centavos). Constatou-
se que nenhum 
servidor público 
vinculado ao Fundo 
Municipal de Saúde 
recebe remuneração 
superior ao subsídio 
do Prefeito, que é de 
R$ 11.800,00 (onze 
mil e oitocentos 
reais), conforme Lei 
Municipal nº 
2.321/2017. 
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1.2. Constatações e proposições 

 

Após a análise dos pontos de controle indicados no quadro anterior, extraídos da 

Tabela Referencial 1, da Instrução Normativa TCEES nº 043/2017, foi encontrado o 

achado discriminado no quadro a seguir: 
 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
 
 
 
 

1.3.2 

Confrontando o valor informado no Balanço 
Patrimonial (Anexo XIV) com a Tabela 10 – 
resumo do inventário do inventário de bens 
móveis, constatou-se o valor de R$ 
1.220.259,02 (um milhão, duzentos e vinte 
mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dois 
centavos), ou seja, uma diferença de R$ 
195.200,00 (cento e noventa e cinco mil e 
duzentos reais). 

A diferença apurada foi comunicada ao 
Setor de Contabilidade para as 
providências cabíveis. Destaca-se que 
a Tabela 10 – Resumo do Inventário 
de Bens Móveis cuidou de apresentar 
uma observação informado que a 
diferença apurada é referente a 
alienação de veículos através de 
Leilão. 

O Setor de Contabilidade está 
tomando as providências 
cabíveis visando sanar a 
diferença apurada em virtude da 
alienação de veículos através de 
Leilão. 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sra. 

Bruna Moreno Brum Torres, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao 

exercício de 2017 (dois mil e dezessete). 

 
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, 

elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra 

regular. 

 
Cumpre destacar que o achado indicado no tópico 1.2 deste Relatório não tem o 

condão de macular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde, 

tendo em vista que a diferença apurada foi justificada na Tabela 10 por se tratar de 

alienação de bens através de Leilão, sendo que o fato foi noticiado ao Setor de 

Contabilidade para as providências cabíveis. 

 

Mimoso do Sul – ES, 02 de abril de 2018. 
 
 

LENILSON PORCINO JUNIOR 
Controlador Geral do Município 

Port. 012/2017 
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