
 
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETO Nº. 9.121, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 
 
 

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS DE 
CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO 
MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA - ES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
  O Prefeito do Município de Nova Venécia, no exercício de suas atribuições 
legais, de conformidade com o Art. 64, inciso 21, da Lei Orgânica, e: 
 
  CONSIDERANDO o disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, 
no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70 e 76 da Constituição 
Estadual; 
 
  CONSIDERANDO o disposto nos artigos 123, 126 da Lei Orgânica 
Municipal; 
 
  CONSIDERANDO o disposto nos artigos 75 e 76, da Lei 4.320/64; 
 
  CONSIDERANDO o disposto nos artigos 86 a 89 da Lei Complementar 
Estadual nº 32/93; 
 
  CONSIDERANDO os artigos 119, 127 e 132 da Resolução TC nº 182/2002; 
 
  CONSIDERANDO o disposto nos artigos 3º e 8º da Instrução Normativa TC 
nº 08, de 31 de julho de 2008; e, 
 
  CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar os mecanismos de controle 
consensual e de regular os mecanismos de controle tradicional na Administração 
Direta e Indireta do Município de Nova Venécia. 
 
 

DECRETA: 
 
 

CAPÍTULO I 
Considerações Preliminares 

 
Art. 1° O funcionamento do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de 
Nova Venécia – ES, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, sujeita-se ao 
disposto nos arts. 186-H, 186-I e 186-J da Lei nº 2.869, de 09 de janeiro de 2009, à 
legislação e normas regulamentares aplicáveis ao Município, ao conjunto de 
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instruções normativas que compõem o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos 
de Controle desta administração e às regras constantes deste Decreto. 
 
 Parágrafo único: O Sistema de Controle Interno compõe o conjunto de 
sistemas administrativos. 
 
Art. 2º Os sistemas administrativos a que se refere o art. anterior e respectivas 
unidades executoras que atuarão como órgãos centrais de cada sistema de controle 
são assim definidos: 
 

a) Sistema de Controle Interno – Unidade Central de Controle Interno; 
b) Sistema de Planejamento e Orçamento – Divisão de Contabilidade; 
c) Sistema de Controle Patrimonial – Setor de Administração de Materiais, 

Patrimônio e Almoxarifado Central; 
d) Sistema de Contabilidade – Divisão de Contabilidade; 
e) Sistema de Educação – Secretaria Municipal de Educação; 
f) Sistema de Compras, Licitações e Contratos – Divisão de Licitações; 
g) Sistema de Saúde – Fundo Municipal de Saúde; 
h) Sistema de Tributos – Divisão de Tributação; 
i) Sistema Financeiro – Divisão de Tesouraria; 
j) Sistema de Transportes – Setor de Transporte e Oficina; 
k) Sistema de Administração de Recursos Humanos – Divisão de Recursos 

Humanos e Administração de Pessoal; 
l) Sistema de Convênios e Consórcios – Divisão de Administração de 

Convênios; 
m) Sistema de Projetos e Obras Públicas – Secretaria Municipal de Obras e 

dos Transportes; 
n) Sistema do Bem-Estar Social – Secretaria de Ação Social; 
o) Sistema de Comunicação Social – Assessoria de Comunicação; 
p) Sistema Jurídico – Assessoria Jurídica; 
q) Sistema de Serviços Gerais – Departamento de Administração; e 
r) Sistema de Tecnologia da Informação – Gerência de Tecnologia da 

Informática. 
 
 Parágrafo único. Unidades Executoras são todas as unidades que compõe a 
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia. 
 
Art. 3º A Unidade Central de Controle Interno – UCCI expedirá instruções normativas 
orientando a elaboração do manual de rotinas e procedimentos de controle para 
cada sistema administrativo. 
  
 § 1º Após expedida as instruções normativas,  os órgãos centrais dos sistemas 
administrativos terão 30 (trinta) dias para elaboração do manual de rotinas e 
procedimentos de controle para apreciação da UCCI, que encaminhará em até 15 
(quinze) dias para a aprovação do Chefe do Poder Executivo. 
 
 § 2º Os órgãos e entidades da administração indireta como unidades 
executoras do Sistema de Controle Interno, sujeitam-se, no que couber, à 
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observância das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos 
através de instruções normativas pelos órgãos centrais dos diversos sistemas 
administrativos, cabendo a seus gestores normatizar as demais atividades internas. 
 
 § 3º Os prazos para elaboração do Manual de Rotinas e Procedimentos de 
Controle, deverão obedecer aos prazos estabelecidos na Resolução TC n. 227, de 
25 de agostos de 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 4º As unidades executoras do Sistema de Controle Interno a que se refere o art. 
2º, deverão informar à UCCI, para fins de cadastramento, 15 (quinze) dias após a 
publicação deste decreto, o nome do respectivo representante de cada unidade 
executora, comunicando de imediato as eventuais substituições. 
 
 Parágrafo único. O representante de cada unidade executora tem como missão 
dar suporte ao funcionamento do Sistema de Controle Interno em seu âmbito de 
atuação e serve de elo entre a unidade executora e a UCCI, tendo como principais 
atribuições: 
  I – prestar apoio na identificação dos “pontos de controle” inerentes ao 
sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como, 
no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle; 
  II – coordenar o processo de desenvolvimento, implementação ou 
atualização do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle, ao quais a 
unidade em que está vinculado atua como órgão central do sistema administrativo; 
  III – exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e 
propor o seu constante aprimoramento; 
  IV – encaminhar à UCCI, na forma documental, as situações de 
irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias 
ou outros meios, juntamente com indícios de provas; 
  V – adotar providências para as questões relacionadas ao Tribunal de 
Contas do Estado afetas à sua unidade; 
  VI – atender às solicitações da UCCI quanto às informações, providências e 
recomendações; 
  VII – comunicar à chefia superior, com cópia para a UCCI, as situações de 
ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades. 
 
Art. 5º A UCCI do Município no exercício de suas funções estabelecidas no artigo 
186-I da Lei Municipal nº 2.868, de 09 de janeiro de 2009, exercerá dentre outras, as 
seguintes atividades: 
  I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno 
da Municipalidade, incluindo suas administrações Direta e Indireta; 
  II – promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos 
normativos sobre procedimentos de controle; 
  III – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 
supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o 
Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e 
informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, 
elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos; 
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  IV – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles 
internos e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e 
pareceres sobre os mesmos; 
  V – interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução 
orçamentária, financeira e patrimonial; 
  VI – medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de 
controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, 
mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas 
administrativos, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento 
dos controles; 
  VII – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive 
quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos 
Orçamentos Fiscal e de Investimentos; 
  VIII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 
constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais 
instrumentos legais; 
  IX – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência 
e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem 
como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
  X – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres do Ente; 
  XI – supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal; 
  XII – tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites; 
  XIII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, 
tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
  XIV – acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da 
gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, 
aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; 
  XV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária; 
  XVI – manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da 
regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e 
sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos 
congêneres; 
  XVII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento 
eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo 
de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das 
informações; 
  XVIII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das 
atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno; 
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  XIX – verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, 
revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas; 
  XX – manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e 
outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades; 
  XXI – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que 
instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade 
solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, 
ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por 
agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando 
ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 
  XXII – revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas 
Especiais instauradas, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 
  XXIII – representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, 
sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas; 
  XXIV – emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela 
administração; 
  XXV – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do 
Sistema de Controle Interno. 
 
 § 1º À UCCI caberá a elaboração do Manual de Auditoria Interna, que 
especificará os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados pela 
Unidade e que será submetido à aprovação do Prefeito Municipal, documento que 
deverá tomar como orientação as Normas Brasileiras para o Exercício das 
Atividades de Auditoria Interna e respectivo Código de Ética, aprovados pelo 
Instituto Brasileiro de Auditoria Interna – AUDIBRA. 
 
 § 2º Até o último dia útil de cada ano, a UCCI deverá elaborar e dar ciência ao 
Prefeito Municipal, o Plano Anual de Auditoria Interna para o ano seguinte, 
observando metodologia e critérios estabelecidos no Manual de Auditoria Interna. 
 
 § 3º À UCCI é assegurada total autonomia para a elaboração do Plano Anual 
de Auditoria Interna, podendo, no entanto, obter subsídios junto ao Prefeito 
Municipal e demais gestores e junto às unidades executoras do Sistema de Controle 
Interno, objetivando maior eficácia da atividade de auditoria interna. 
 
 § 4º Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas 
ou situações específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a 
UCCI poderá requerer do Prefeito Municipal, colaboração técnica de servidores 
públicos ou a contratação de terceiros. 
 
 § 5º O encaminhamento dos relatórios de auditoria às unidades executoras do 
Sistema de Controle Interno será efetuado através do Controlador, ao qual, no prazo 
estabelecido, também deverão ser informadas, pelas unidades que foram auditadas, 
as providências adotadas em relação às constatações e recomendações 
apresentadas pela UCCI. 
 
 § 6º Na comunicação as autoridades municipais ou servidores, o Controlador 
Geral indicará as providências adotadas para: 
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  I – Corrigir a irregularidade apurada; 
  II – Ressarcir o eventual dano causado ao erário; 
  III – Evitar ocorrências semelhantes. 
  
Art. 6º Qualquer servidor público é parte legítima para denunciar a existência de 
irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-lo diretamente à UCCI ou através dos 
representantes das unidades executoras do Sistema de Controle Interno, sempre 
por escrito e com clara identificação do denunciante, da situação constatada e da(s) 
pessoa(s) ou unidade(s) envolvida(s), anexando, ainda, indícios de comprovação 
dos fatos denunciados. 
  
 Parágrafo único. É de responsabilidade da UCCI, de forma motivada, acatar ou 
não a denúncia, podendo efetuar averiguações para confirmar a existência da 
situação apontada pelo denunciante. 
 
Art. 7º Para o bom desempenho de suas funções caberá à UCCI solicitar, ao 
responsável, o fornecimento de informações ou esclarecimentos e/ou a adoção de 
providências. 
 
Art. 8º A Unidade Central de Controle Interno do Município adotará metodologia de 
auditoria com a finalidade de atestar a legalidade e a eficiência operacional, 
patrimonial e orçamentária do Executivo, adotando os seguintes instrumentos: 
  I – Certificado de Auditoria consiste em verificação dos documentos de 
despesas, demonstrações contábeis, inventários analíticos de bens, processos 
administrativos de licitações, digitalização de documentos públicos e outros atos que 
envolvam bens e valores patrimoniais. 

a) A certificação de auditoria se dá por carimbo, visto ou sistema eletrônico 
que comprova que o documento no qual se atesta a existência de certo 
fato e dele se dá ciência, sem inserção de texto ou considerações. 

 
  II – Parecer de Auditoria consiste em emissão de opinião fundamentada com 
recomendação ou conclusão, sobre determinado documento, matéria, norma ou 
processo administrativo. 

a) Os pareceres da unidade Central de Controle Interno do Município serão 
informativos, opinativos, com linguagem didática, visando esclarecer os 
aspectos técnicos e a legislação a ser observada. 

 
  III – Relatório de Auditoria terá como finalidade relatar as conclusões às 
quais chegou o órgão fiscalizador após análise dos procedimentos adotados pela 
Administração Municipal na pratica de seus atos, emitindo o posicionamento sobre o 
que foi auditado no período que abrange o relatório. 
 
Parágrafo único. O Controlador Geral do Município quando verificar em processo ou 
ato da administração qualquer fato superveniente não comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar a conduta de quem deu causa ou provocou o ato, garantirá 
e assegurará o direito do contraditório e ampla defesa dos envolvidos, obedecendo 
ao seguinte: 
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  I – O prazo para as partes citadas será de 15 (quinze) dias contados da data 
da notificação, podendo ser prorrogado pelo Controlador por mais um período não 
superior a 15 (quinze) dias; 
  II – O contraditório e ampla defesa será prestada por escrito fazendo juntar 
provas e justificativas quando for de interesse do servidor ou pessoa citada; 
  III – Quando julgar necessário ou viável a autoridade ou pessoa citada 
poderá ser representada por procurador legalmente constituído ou defesa prévia 
elaborada por profissional habilitado. 
 
 

CAPÍTULO II 
Definições 

 
Art. 9º Para os fins deste Decreto, ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 
  I – estudo ou levantamento preliminar: documento contendo o primeiro 
diagnóstico decorrente da realização dos trabalhos de auditorias, programadas ou 
extraordinárias, que compreende relatório, parecer técnico e laudo técnico 
preliminar; 
  II – estudo conclusivo: documento contendo o resultado da avaliação das 
medidas adotadas em face das recomendações constantes dos estudos ou 
levantamentos preliminares, que compreende relatório, parecer técnico e laudo 
técnico conclusivo; 
  III – auditoria programada: procedimento de auditoria para o qual já existam 
parâmetros para estabelecer o seu nível de complexidade e o tempo necessário 
para sua execução e que seja objeto de programação anual de auditoria; 
  IV – auditoria extraordinária: procedimento de auditoria de cunho eventual ou 
atípico e não prevista na programação anual de auditoria; 
  V – atividades especiais: atividades a serem desempenhadas, conforme 
determinação superior, relacionadas 
  VI – solicitação de auditoria: expediente padrão da Unidade Central de 
Controle Interno do Município, por meio do qual são ordinariamente requeridos 
documentos, informações e acessos físico e/ou digital, apresentado por meio de 
mensagem de correio eletrônico institucional sem prejuízo do seu encaminhamento 
por meio convencional, quando necessário, devendo uma via do aludido documento 
ser apensada ao respectivo processo de auditoria; 
  VII – processo de auditoria: expediente iniciado exclusivamente pela 
Unidade Central de Controle Interno do Município, devidamente autuado e 
numerado, instruído com elementos suficientes para sustentar os diagnósticos e 
recomendações, sem prejuízo de outras peças que possam contribuir para clareza 
dos achados de auditoria; 
  VIII – termo de compromisso de gestão: instrumento de controle consensual, 
decorrente das auditorias de conformidade e operacionais, ou de situações 
identificadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município que 
recomendem sua adoção, celebrado entre o gestor do órgão, entidade, programa ou 
projeto auditado e o órgão responsável pelo controle interno; 
  IX – administração municipal: órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo do Município Nova Venécia. 
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CAPÍTULO III 
Auditorias 

 
Art. 10. Os procedimentos de auditoria serão subdivididos em programados e 
extraordinários conforme a motivação para expedição das respectivas designações. 
 
Art. 11. A programação anual de auditoria contemplará auditorias de regularidade e 
auditorias operacionais e será submetida à aprovação do Controlador Geral do 
Município. 
 
Art. 12. A execução da programação anual de auditoria será acompanhada 
diretamente pelas chefias competentes, além da supervisão do Auditor designado 
pelo Município. 
 
Art. 13. Os procedimentos de auditoria são classificados em auditorias de 
regularidade e auditorias operacionais e terão caráter preventivo e corretivo. 
 

Seção I 
Auditorias de Regularidade 

 
Art. 14. As auditorias de regularidade subdividem-se em: 
  I – auditorias de conformidade: direcionadas a avaliar a regularidade dos 
atos e procedimentos dos órgãos, entidades, programas e projetos da Administração 
Municipal aos princípios regentes da atuação administrativa e à legislação aplicável; 
  II – auditorias da gestão: destinadas a monitorar os atos de gestão com 
repercussão contábil, financeira, tributária, orçamentária, operacional e patrimonial, 
considerando os aspectos inerentes às prestações de contas do Chefe do Poder 
Executivo visando formar subsídios para a elaboração do Relatório Anual de 
Controle Interno. 
 
 Parágrafo único. Serão considerados, para fins das auditorias da gestão, os 
índices de eficiência, eficácia da gestão tributária, orçamentária, financeira e 
patrimonial desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Finanças, sem prejuízo de 
outros parâmetros aplicáveis. 
 

Seção II 
Auditorias Operacionais 

 
Art. 15. As auditorias operacionais serão direcionadas a tomar informações, inquirir, 
investigar, além dos aspectos de legalidade e legitimidade, destacando o 
desempenho das unidades administrativas, entidades, programas e projetos com 
vistas a detectar fatores de inibição e sugerir mudanças para a melhoria do 
desempenho operacional da Administração Municipal. 
 
Art. 16. As auditorias operacionais subdividem-se em: 
  I - auditorias de tecnologia da informação, que objetivam a verificação do 
grau de observância dos requisitos de segurança física e lógica, da preservação da 
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informação e do ambiente tecnológico, do conjunto das regras que presidem a 
análise de sistemas de informação, da obediência à legislação, aos padrões 
internacionais e às melhores práticas aplicáveis, além de outros aspectos inerentes; 
  II – auditorias da qualidade, que visam ao levantamento, análise e 
certificação dos programas, projetos, órgãos, entidades, unidades administrativas, 
serviços e processos ou de atendimento à população visando a identificar a adoção 
das melhores práticas ou o atingimento de um nível de excelência, tanto para a 
legitimação e disseminação no ambiente interno, quanto para o estímulo à adesão 
por outras unidades administrativas, além do reconhecimento no ambiente externo; 
  III – fiscalizações e inspeções físicas, que se destinam a conferir o aspecto 
fático da execução do objeto dos projetos, obras e serviços contratados ou 
executados diretamente pelos órgãos e entidades municipais, dos fornecimentos de 
mercadorias, e ainda, validação de relatórios, além de outros procedimentos 
alcançados pela espécie. 
 
 § 1º A certificação da qualidade pela Unidade Central de Controle Interno do 
Município observará os parâmetros e critérios a serem fixados em ato do Chefe do 
Executivo. 
 
 § 2º A eficiência das ações desenvolvidas pela Administração refere-se à 
relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados, obtido pelas 
seguintes fórmulas. 
 
 
 
  I – eficiência Prevista; 
 

𝐄𝐩 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐎𝐫ç𝐚𝐝𝐨

𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚
 

 
  II – eficiência Realizada; e 

𝐄𝐫 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐄𝐦𝐩𝐞𝐧𝐡𝐚𝐝𝐨

𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚
 

 
  III – eficiência Real. 

𝐊𝟏 =
𝐄𝐩

𝐄𝐫
 

 
Exemplo: 
 
AÇÃO N°. 385/2011 CLASSIFICAÇÃO DA EFICIENCIA – K1 

Meta Fisica Prevista 20 Unidades habitacionais 0,00 a 0,30  Ineficiente 

Valor Orçado 60.000,00 0,31 a 0,50  Pouco Eficiente 

Valor Empenhado 59.000,00 0,51 a 0,80  Moderadamente Eficiente 

Meta Física Realizada 20 Unidades Habitacionais 0,81 a 1,20  Eficiente 

Grau deficiência 
Alcançada 

1,02 1,21 acima  Muito Eficiente 

FORMULA DE AFERIR EFICIÊNCIA 
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EFICIENCIA PREVISTA EFICIENCIA REALIZADA EFICIÊNCIA REAL 

𝐄𝐩 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐎𝐫ç𝐚𝐝𝐨

𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚
 = 𝐄𝐫 =

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐄𝐦𝐩𝐞𝐧𝐡𝐚𝐝𝐨

𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚
 = K1 =       Ep____ 

 
= 
 

RESULTADO 

𝐄𝐩 =
𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟐𝟎
 

 
3000,00 
 

𝐄𝐫 =
𝟓𝟗. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟐𝟎
 2950,00 

K1 =    3000,00 
        2950,00 

1,02 

 
 § 3º A eficácia refere-se ao percentual de cumprimento da meta planejada, 
associada à qualidade alcançada, apurada na seguinte fórmula: 
 
EFICÁCIA 

K2 
Meta Executada = CLASSIFICAÇÃO DA EFICIENCIA – K2 

Meta Prevista 00 a 0,30     Ineficaz 

 
  0,31 a 0,50   Pouco Ineficaz 

 0,51 a 0,80   Moderadamente Eficaz 

 0,81 a 1,20   Eficaz 

1,21 acima   Muito Eficaz 

 
 

CAPÍTULO IV 
Procedimentos de Auditoria 

 
Art. 17. Os procedimentos de auditoria reger-se-ão pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, legitimidade, economicidade, eficácia, eficiência, efetividade e 
transparência da gestão pública municipal. 
 
 

Seção I 
Etapas dos Procedimentos de Auditoria 

 
Art. 18. As auditorias poderão ser iniciadas de ofício pelo Controlador Geral, ou por 
determinação do Prefeito, pela Câmara Municipal, ou mediante solicitação de 
autoridade de primeiro grau hierárquico da Administração Direta, ou, ainda, por 
determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, do 
Ministério Público Estadual ou Federal, ou outros órgãos de controle. 
 
Art. 19. Os procedimentos de auditoria observarão as seguintes etapas, quando 
necessárias: 
  I - instauração; 
  II - Elaboração do papel de trabalho, inspeção, requisição de documentos e 
levantamentos preliminares; 
  III – estudos preliminares; 
  IV – aprovação pelo Controlador Geral, encaminhamentos, despachos e 
citações; 
  V – justificativas, provas e providências adotadas pelos auditados; 
  VI – estudo conclusivo; 
  VII – aprovação pelo Controlador Geral, encaminhamentos despachos e 
notificações. 
 § 1º A instauração é a etapa inicial do procedimento, inaugurando-se por ato do 
Geral do Município, que especificará: 
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  I – órgãos, entidades, unidades administrativas, programas e projetos a 
serem auditados; 
  II – natureza e objetivos do procedimento de auditoria; 
  III – prazos de início e término dos trabalhos, sem prejuízo das eventuais 
prorrogações; 

 IV – servidores designados, com as prerrogativas inerentes; 
  V – outros elementos necessários aos trabalhos de auditoria. 
 
 § 2º O trabalho de inspeção física é a etapa de instrução dos procedimentos de 
auditoria e engloba solicitações de auditoria, captação de documentos, entrevistas, 
realização de perícias e outras medidas necessárias para subsidiar a auditagem. 
 
 § 3º Do estudo preliminar constarão a metodologia utilizada, a fundamentação, 
as falhas e as irregularidades eventualmente detectadas e os responsáveis, se 
houver, podendo conter, ainda, sugestões para correções e melhoria do 
desempenho da Administração Municipal. 
 
 § 4º O produto preliminar, após aprovação pelo Controlador Geral, será 
enviado ao gestor e ao responsável pela Unidade Administrativa auditada para 
adoção de providências ou apresentação de justificativas, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis contados do recebimento, ressalvadas as situações que motivem a fixação 
de prazo diferenciado em razão da urgência ou complexidade das medidas 
saneadoras a serem implementadas. 
 
 § 5º Na hipótese de inexistência de falhas e irregularidades, será proposto o 
arquivamento do processo de auditoria à Unidade Central de Controle Interno do 
Município, a quem competirá à decisão final. 
 
 § 6º A comprovação das providências adotadas e as justificativas 
apresentadas, devidamente aprovadas pelo Gestor ou responsável pela unidade 
administrativa auditada, serão submetidas ao exame da Unidade Central de Controle 
Interno do Município, que emitirá o perecer conclusivo a ser remetido para 
deliberação final do Chefe do Executivo, sugerindo, conforme o caso, as seguintes 
providências: 
  I – arquivamento do processo de auditoria, nos casos de acatamento total 
das alegações e justificativas apresentadas e/ou providências adotadas pelo 
auditado; 
  II – celebração de TCG – Termo de Compromisso de Gestão no caso de 
persistirem as irregularidades sem indícios de má-fé dos responsáveis e sem dano 
ao erário; 
  III – conversão do procedimento de auditoria em Tomada de Contas 
Especial – TCE, nos casos em que se revelarem indícios de má fé e/ou dano ao 
erário e nas demais hipóteses previstas na legislação própria, devendo o 
Controlador Geral do Município comunicar o fato ao TCE, nos termos da Lei 
Complementar Estadual nº. 32 de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, e alterações posteriores. 
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Art. 20. O conteúdo das auditorias será restrito ao ambiente da Unidade Central de 
Controle Interno do Município, salvo para aqueles órgãos e entidades que, por sua 
natureza, devam ter conhecimento. 
 
Art. 21. Os autos das auditorias de regularidade e operacionais serão encaminhados 
por meio de mensagem de correio eletrônico institucional, sem prejuízo do seu 
encaminhamento por meio convencional, quando necessário. 
 
 § 1º O encaminhamento por meio de mensagem de correio eletrônico de que 
trata o caput deste artigo terá protocolização mediante certificação digital. 
 
 § 2º A Unidade Central de Controle Interno do Município implementará práticas 
com vistas à substituição gradativa da documentação física pelos meios que 
permitirem a tramitação eletrônica dos procedimentos de auditoria por meio da 
implantação do processo virtual digital, a ser implementada com regulamentação 
específica e aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 
 

CAPÍTULO V 
Termo de Compromisso de Gestão 

 
Art. 22. O Termo de Compromisso de Gestão – TCG, conterá: 
  I – identificação sucinta das partes envolvidas; 
  II – cláusulas contendo obrigações e metas e resultados assumidos pelas 
partes; 
  III – prazos para implementação das obrigações assumidas nas respectivas 
cláusulas; 
  IV – outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento. 
 
 § 1º O TCG - Termo de Compromisso de Gestão obriga os signatários à 
adoção das providências previstas nas respectivas cláusulas e será monitorado 
regularmente pela Unidade Central de Controle Interno, a qual poderá solicitar 
informações periódicas sobre seu adimplemento. 
 
 § 2º Será instituído banco de dados específico, visando ao permanente 
monitoramento dos Termos de Compromissos de Gestão celebrados. 
 
 § 3º O relatório de monitoramento consiste na avaliação pela Unidade Central 
de Controle Interno do Município das justificativas apresentadas e da comprovação 
das providências adotadas, aprovadas pelo gestor do órgão ou unidade 
administrativa, em relação aos compromissos constantes do Termo de Compromisso 
de Gestão, após transcurso dos prazos pactuados. 
 
 § 4º O não cumprimento das obrigações previstas no Termo de Compromisso 
de Gestão pelos signatários implica sua rescisão, devendo o Controlador Geral do 
Município dar ciência do fato ao Prefeito e ao TCEES, sem prejuízo das 
responsabilidades funcionais a serem apuradas em processo próprio. 
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 § 5º Eventuais solicitações de alteração de conteúdo e de prazos constantes 
dos Termos de Compromisso de Gestão deverão ser apresentadas à Unidade 
Central de Controle Interno do Município. 
 
 § 6 º Cumprido o Termo de Compromisso de Gestão, será comunicado ao 
gestor Municipal para conhecimento. 
 
Art. 23. O produto da atuação do Auditor ou do Controlador Geral será intitulado 
Parecer de Auditoria da Controladoria Interna. 
 
 § 1º Eventual pedido de revisão ou reconsideração do posicionamento firmado 
no Parecer de Auditoria da Unidade Central de Controle Interno observará os 
seguintes procedimentos: 
 
  I – requerimento, devidamente motivado, pelo responsável pela unidade 
administrativa, endereçado ao autor do parecer contestado; 
  II – encaminhamento à Autoridade competente para pronunciamento técnico, 
na hipótese de não acolhimento da contestação pela Unidade Central de Controle 
Interno do Município; 
  III – manifestação da Unidade Central de Controle Interno do Município em 
relação à contestação, quando julgar necessário; 
  IV – encaminhamento ao titular do órgão ou entidade. 
  
 § 2º Os procedimentos previstos no § 1º deste artigo deverão ocorrer por meio 
de despacho, em processo formal ou por mensagem de correio eletrônico 
institucional. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO 

DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 
Art. 24. O Cargo de Controlador Geral, será exercido por servidor efetivo, no 
exercício de função gratificada na coordenação da Unidade Central de Controle 
Interno, ainda o seguinte: 
  I – é vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para 
exercer atividades na UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO; após os 
cargos efetivos terem sido aprovados em concurso público, tomarem posse e 
assumirem o exercício. 
  II – a designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá 
unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de 
provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o 
exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras 
gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município 
mediante a seguinte ordem de preferência:  

a) nível superior na área das Ciências Contábeis, Administração de 
empresas, Direito, Engenharia e Economia, devidamente registrado no 
órgão de classe. 
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b) tempo de experiência na administração pública de no mínimo de 3 (três) 

anos.  
 

 § 1º Em caso de a Unidade Central de Controle Interno ser integrada por mais 
de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das 
demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior em Ciências 
Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
 § 2º Os servidores efetivos recrutados para exercer atividades na Unidade 
Central de Controle Interno, de forma provisória, receberão gratificação mensal no 
valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 
 

 
CAPÍTULO VII 

Prerrogativas dos Auditores 
 
Art. 25. Ao Controlador Geral e aos auditores são asseguradas as seguintes 
prerrogativas no desempenho de suas funções: 
  I – independência profissional para o desempenho das atividades na 
administração direta e indireta;  
  II – livre acesso às dependências e instalações dos órgãos e entidades da 
Administração Municipal, podendo solicitar apoio técnico e disponibilização de 
servidor para auxiliar nos trabalhos preliminares; 
  III – acesso a todos os documentos e relatórios, podendo solicitar carga em 
qualquer processo administrativo ou livros de registros e informações necessários à 
realização dos trabalhos, inclusive aos sistemas de informação e banco de dados; 
  IV – expedir solicitações de auditoria; 
  V – realizar entrevistas, reduzindo o conteúdo a termo; 
  VI – realizar perícias expedindo laudos técnicos, quando habilitado para tal 
função; 
  VII – recomendar, no curso do trabalho, adoção imediata de medidas 
saneadoras quando verificar risco para a segurança de pessoas ou de dano para o 
patrimônio do Município ou de terceiros. 
 
 § 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no 
desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
 § 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo 
envolver assuntos de caráter sigiloso, a UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE 
INTERNO deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo 
Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.  
 
 § 3º O servidor lotado na UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que 
tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, 
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exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à 
autoridade competente, sob pena de responsabilidade. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

 
Art. 26. Poderão ser criadas, no âmbito da Unidade Central de Controle Interno do 
Município, equipes de auditoria que contarão, quando necessário, com a 
colaboração de servidores pertencentes a outros órgãos ou entidades da 
Administração Municipal, sem prejuízo da utilização de suporte técnico externo e 
especializado. 
 
Art. 27. O encaminhamento dos relatórios de auditoria da Unidade Central de 
Controle Interno do Município será acompanhado de certidão onde o Gestor dará 
ciência do conhecimento do seu conteúdo. 
 
Art. 28. Os laudos técnicos solicitados pela Unidade Central de Controle Interno 
deverão ser expedidos na forma estabelecida pelo respectivo órgão ou entidade a 
que esteja vinculada o profissional. 
 
Art. 29. Do relatório anual de controle interno, que acompanha a prestação de 
contas do Governo, constará relação das Tomadas de Contas Especiais instauradas 
e dos Termos Compromissos de Gestão celebrados pela Unidade Central de 
Controle Interno, bem como, dos resultados alcançados pelas mesmas com base 
neste Decreto. 
 
Art. 30. Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber aos procedimentos 
de auditoria em curso. 
 
Art. 31. A Unidade Central de Controle Interno do Município poderá expedir 
instruções normativas com a finalidade de orientar a atuação dos órgãos e entidades 
da Administração Municipal no fiel cumprimento da Lei e do Direito. 
 
Art. 32. Compete ao Controlador Geral do Município expedir normas 
complementares para a fiel execução deste Decreto. 
 
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Nova Venécia, 17 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

WILSON LUIZ VENTURIM 
Prefeito 

 

 


