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RELATÓRIO 

 

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe 

o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno 

realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

principalmente: 

 

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

[estadual/municipal], bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

 

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste 

relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas 

de auditoria governamental aplicáveis a cada caso. 

 

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e 

proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

 

1. Procedimentos de controle adotados pelo controle interno 

 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
 
Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto1 

7.01 Renúncia de 
receitas – avaliação 
dos projetos 

LC 101/2000, art. 
1º, § 1º. 
 Legislação 
específica 

Avaliar se os projetos ou 
atividades beneficiadas com 
incentivos fiscais estão sendo 
objeto de acompanhamento, 
avaliação de resultados e 
benefícios esperados em face 
das justificativas apresentadas 
para sua concessão. 

Não 

                                                                 
1Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação 
pelocontrole interno. 
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7.02 Avaliação atuarial Lei 9.717/1998, 
art. 1º, inciso I. 

Avaliar se o Regime Próprio 
de Previdência Social realizou 
avaliação atuarial inicial e têm 
realizado reavaliações 
atuariais em cada balanço. 

Não 

7.03 Contribuições 
previdenciárias – 
recolhimento 

Lei 9.717/1998, 
art. 1º, inciso II. 

Verificar se as contribuições 
previdenciárias (patronal e 
retida dos servidores) e se os 
parcelamentos de débitos 
previdenciários estão sendo 
recolhidas regularmente e se o 
registro contábil das 
contribuições dos servidores e 
do ente estatal está sendo 
realizado de forma 
individualizada. 

Sim 

7.04 Pagamento de 
passivos – ordem 
cronológica das 
exigibilidades 

Lei 8.666/1993, 
arts. 5º e 92, c/c 
CRFB/88, art. 37. 

Avaliar se os passivos estão 
sendo pagos em ordem 
cronológica de suas 
exigibilidades. 

Não 

7.05 Déficit orçamentário 
– medidas de 
contenção 

LC 101/2000, art. 
9º. 

Avaliar se foram expedidos 
atos de limitação de empenho 
e movimentação financeira, 
nos casos e condições 
estabelecidas em lei, com 
vistas à contenção de déficit 
orçamentário e financeiro. 

Não 

7.06 Disponibilidades 
financeiras – 
depósito e aplicação 

LC 101/2000, art. 
43 c/c § 3º, do 
artigo 164 da 
CRFB/88. 

Avaliar se as disponibilidades 
financeiras foram depositadas 
em instituições financeiras 
oficiais 

Sim 

7.07 Retenção de 
impostos, 
contribuições sociais 
e previdenciárias 

LC 116/2003, art. 
6º. Decreto 
Federal nº 
3.000/1999. Lei 
8.212/1991. 

Avaliar se foram realizadas as 
retenções na fonte e o devido 
recolhimento, de impostos, 
contribuições sociais e 
contribuições previdenciárias, 
devidas pelas pessoas 
jurídicas contratadas pela 
administração pública. 

Sim 

7.08 Registros contábeis 
– normas brasileiras 
de contabilidade 

Resolução CFC nº 
750/1993 c/c 
NBC-T 16 

Avaliar se os registros e as 
demonstrações contábeis 
foram realizados de acordo 
com os princípios 
fundamentais de contabilidade 
e com as normas brasileiras 
de contabilidade aplicadas ao 
setor público. 

Não 

7.09 Despesa – 
realização de 
despesas – 
irregularidades 

LC 101/2000, art. 
15 c/c Lei 
4.320/1964, art. 
4º. 

Avaliar se foram realizadas 
despesas consideradas não 
autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio público, 
ilegais e/ou ilegítimas. 

Não 
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7.10 Despesa – 
realização sem 
prévio empenho 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de 
prévio empenho 

Sim 

7.11 Despesa – 
liquidação 

Lei 4.320/1964, 
art. 63. 

Avaliar se foram observados 
os pré- requisitos 
estabelecidos no artigo 63 da 
Lei Federal nº 4.320/64 para a 
liquidação das despesas. 

Não 

7.12 Pagamento de 
despesas sem 
regular liquidação 

Lei 4.320/1964, 
art. 62. 

Avaliar se houve pagamento 
de despesa sem sua regular 
liquidação 

Sim 

7.13 Despesa – desvio 
de finalidade 

LC 101/2000, art. 
8º, parágrafo 
único. 

Avaliar se houve desvio de 
finalidade na execução das 
despesas decorrentes de 
recursos vinculados. 

Não 

7.14 Despesa – auxílios, 
contribuições e 
subvenções. 

Legislação 
específica. 

Avaliar se houve concessão 
de auxílios, contribuições ou 
subvenções a entidades 
privadas sem previsão na 
LDO, na LOA e em lei 
específica. 

Não 

7.15 Despesa – 
subvenção social. 

Lei 4.320/1964, 
art. 16. 

Avaliar se a concessão de 
subvenção social obedeceu ao 
disposto no art. 16, da Lei 
Federal nº 4.320/1964, 
especialmente no que se 
refere o seu parágrafo único. 

Não 

 

Observações: 
 
Item 7.02 – Não aplicável. 

 

Item 7.03 – Examinado os meses de janeiro, maio e dezembro de 2016 e foi 

evidenciado que o SAAE executa o registro contábil das contribuições dos servidores 

e do ente estatal de forma individualizada. As contribuições previdenciárias foram 

recolhidas regulamente. Embora o regimento interno do RPPS IN 001/2013 preveja 

em seu Art. 1º que o repasse das contribuições deverá ocorrer até o 20º dia do mês 

subsequente o SAAE realiza o pagamento dentro do mês de competência. 

O valor total de contribuição do Ente em 2106 foi de R$ 108.755,47 (25,13% da base 

de cálculo) e o do Servidor R$ 47.321,30 (11% da base de cálculo) 
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Item 7.06 – As disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições 

financeiras oficiais: 

1. Banco do Brasil 001 – Agência 1922-4 – Conta 5000-8 

2. Banco Banestes 021 – Agência 0159 – Conta 3.213.535 

 
Itens 7.07 – Foram realizadas as retenções na fonte e o recolhimento de impostos 

devidos pelas pessoas jurídicas. 

Foi evidenciado através da Nota Fiscal Nº 291 de 21/10/2016 da empresa Tintori 

Poços Artesianos Ltda. ME, para prestação de serviço de limpeza de poço artesiano, 

no valor de R$ 2.537,50 que a arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS) no valor 

de R$ 108,10 sobre a nota fiscal se deu através do Documento de Arrecadação 

Municipal (DAM) datado de 26/10/2016.  

. 
7.10 e 7.12 – Foram analisados os processos de compra do SAAE, a saber: 
 

CT Nº 008/2016 de 01/07/2016 - Sanegraph Serviços de Informática SS Ltda. – 

fornecimento e manutenção de Software de Faturamento e Cobrança de Água e 

Esgoto e treinamento aos funcionários. 

Nota Empenho Nº 00174/2016 de 01/07/2016 no valor de R$ 7.400,00 

Nota Fiscal Nº 2361 de 01/09/2016 - valor R$ 1.150,00 referente agosto/2016. 

Nota Liquidação Nº 0363/2016 de 05/09/2016 no valor de R$ 1.150,00 

Nota Pagamento Nº 0425/2016 de 06/09/12/2016 no valor de R$ 1.150,00 

 

Nassau Editora de Radio e Televisão Ltda. – Serviço de Publicação de Aviso de 

Licitação. 

Nota Empenho Nº 0060/2016 de 11/02/2016 no valor de R$ 448,00 

Nota Fiscal Nº 243407 de 15/02/2016 - valor de R$ 448,00 

Nota Liquidação Nº 0053/2016 de 15/02/2016 no valor de R$ 448,00 

Nota Pagamento Nº 0059/2016 de 15/02//2016 no valor de R$ 448,00 

 

Walace Bernardes Vieira ME/MEE – Serviço de manutenção das instalações de 

energia do prédio do SAAE, das bombas d’agua e do padrão elétrico. 

Nota Empenho Nº 0190/2016 de 01/08/2016 no valor de R$ 3.080,00 
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Nota Fiscal Nº 01606 de 03/08/2016 - valor de R$ 3.080,00 

Nota Liquidação Nº 0319/2016 de 03/08//2016 no valor de R$ 3.080,00 

Nota Pagamento Nº 0381/2016 de 08/08/2016 no valor de R$ 3.080,00 

 

Wesley Casagrande Vaneli EPP – Aquisição de um fogão 04 bocas para utilização na 

cozinha do SAA. 

Nota Empenho Nº 0278/2016 de 05/12/2016 no valor de R$ 359,00 

Nota Fiscal Nº 0710 de 07/12/2016 - valor de R$ 359,00 

Nota Liquidação Nº 0501/2016 de 07/12//2016 no valor de R$ 359,00 

Nota Pagamento Nº 0603/2016 de 08/12/2016 no valor de R$ 359,00 

 

Todas as despesas analisadas foram realizadas com emissão de prévio empenho, 

nota de liquidação e nota de pagamento.  

 

 

1.2 Gestão patrimonial 
 
Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto2 

7.16 Disponibilidades 
financeiras – RPPS 
– contas específicas 

LC 101/2000, art. 
43, § 1º. 

Avaliar se as disponibilidades 
financeiras do regime próprio 
de previdência social foram 
depositadas em contas 
específicas do Instituto de 
Previdência. Havendo criação 
de fundos específicos, avaliar 
se os recursos estão sendo 
mantidos e aplicados em seus 
respectivos fundos. 

Não 

7.17 Disponibilidades 
financeiras – RPPS 
– limites e condições 
de proteção e 
prudência nas 
aplicações 

LC 101/2000, art. 
43, § 1º. Lei nº 
9.717/1998, art. 6, 
inciso IV. 
Resolução CMN 
nº 3.922/2010. 

Avaliar se as aplicações 
financeiras dos recursos 
depositados nas contas 
específicas dos fundos de 
previdência observaram os 
limites e condições de 
proteção e prudência 
financeira de mercado e, em 
especial, seguindo as 
determinações do Conselho 
Monetário Nacional. 

Não 

7.18 Disponibilidades LC 101/2000, art. Avaliar se as vedações Não 

                                                                 
2Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação 

pelocontrole interno. 
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financeiras – RPPS 
– vedações 

43, § 2º. especificadas no § 2º, do 
artigo 43, da LRF, foram 
RPPS – registro contábil 
provisões matemáticas. 

7.19 RPPS – registro 
contábil provisões 
matemáticas 

LC 101/2000, art. 
69. Lei 
4.320/1964, art. 
100. Resolução 
CFC nº 750/1993, 
Portaria MPS 
403/2008, art. 17 
e demais 
correlatas. 

Avaliar se o RPPS realiza 
escrituração contábil 
obedecendo às normas de 
contabilidade e atuária que 
preservem seu equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

Não 

7.20 Dívida ativa e 
demais créditos 
tributários – 
cobrança regular 

LC 101/2000, art. 
11. 

Avaliar se os créditos 
tributários não recebidos 
estão sendo objeto de 
inscrição em dívida ativa 
antes de sua prescrição e se a 
dívida ativa constituída está 
sendo objeto de cobrança 
administrativa e/ou judicial. 

Sim 

7.21 Dívida ativa e 
demais créditos 
tributários - 
cancelamento 

CRFB/88, art. 37 
c/c LC 101/2000, 
art. 11. 

Avaliar se houve 
comprovação do fato 
motivador para o 
cancelamento de dívida ativa 
e/ou demais créditos 
tributários, se houve previsão 
legal para a prática desses 
atos e se o impacto 
econômico-financeiro não 
comprometeu metas de 
resultados previstas na LDO. 

Sim 

7.22 Cancelamento de 
passivos 

CRFB/88, art. 37, 
caput. Resolução 
CFC nº 750/1993. 

Avaliar se houve 
cancelamento de passivos 
sem comprovação do fato 
motivador. 

Não 

7.23 Registros bens 
móveis e imóveis. 

CRFB/88, art. 37, 
caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

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

Sim 

7.24 Registro de bens 
permanentes 

Lei 4.320/1964, 
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 

Não 
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indicação, na estrutura 
administrativa do órgão, de 
agente(s) responsável(is) por 
sua guarda e administração. 

 
Observações: 
 
Item 7.16 – Não aplicável. 

 
Item 7.17 – Não aplicável. 

 
Item 7.18 – Não aplicável. 

 
Item 7.19 – Não aplicável. 

 

Item 7.20 e 7.21 – Conforme Balancete de Verificação a primeira dívida ativa foi 

constituída no ano de 2013 no valor de R$ 4.526,11. 

A dívida não foi cobrada judicialmente, porém, além dos CPFs ficarem restringidos no 

sistema do SAAE para novas instalações o fornecimento de água é cortado, o que faz 

com que a grande maioria dos devedores pague a dívida. 

O Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária comprova bem a situação 

descrita acima. 

Em 2015, R$ 37.595,11 foram registrados como Saldo da Dívida, que no decorrer de 

2016 teve R$ 27.883,61 baixados em função de pagamentos. Em 2016 o saldo da 

dívida foi registrado com um total de R$ 45.645,16 em sua maioria constituída das 

contas de água referente ao mês de novembro do mesmo ano. 

Assim, os créditos tributários não recebidos não estão sendo objeto de inscrição em 

dívida ativa antes de sua prescrição, no entanto, a dívida ativa constituída não está 

sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial em virtude do seu recebimento 

se dá de forma seqüencial no ano seguinte à sua constituição, haja vista o pagamento 

por pare do devedor para evitar a suspensão no fornecimento do abastecimento da 

água.  
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Item 7.23 – O laudo de Avaliação Venal e Determinação de Vidas Úteis – Bens 

Patrimoniais Móveis, utilizado como base para depreciação mensal, foi expedido pela 

empresa Patrymon Services Eireli ME – CNPJ 27.562.511/0001-53 em 10/07/2013 

através da avaliação do engenheiro Fernando Azevedo de Souza Nunes – CREA 

8.312/ES, e do contador Wesley Carlos Ferreira – CRC 015752/0-ES. 

O laudo de Avaliação Financeira dos Bens Imóveis do SAAE foi expedido pela 

empresa Prosane Projetos e Serviços Ltda. EPP – CNPJ 39.785.373/0001-50 em 

agosto/2012 através da avaliação da engenheira civil Márcia Prest Mattedi – CREA 

4.678-D e ainda não foi utilizado para depreciação. 

Sendo assim, as demonstrações contábeis não evidenciam a integralidade dos bens 

imóveis, pois não ocorreram variações decorrentes de depreciação, amortização ou 

exaustão dos mesmos. No entanto, em virtude no disposto na Instrução Normativa TC 

nº 036, de 23 de fevereiro de 2016, que Dispõe sobre os novos prazos-limite de 

adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos 

municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, 

revoga as Resoluções TC 221/2010, 242/2012, 258/2013 e 280/2014, e dá outras 

providências, conforme Anexo único, item 7, os municípios somente estão obrigados a 

fazer o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis e 

respectiva depreciação e demais atos a partir de 01/01/2019. 

 

1.3 Demais atos de gestão 
 
Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 3 

7.25 Pessoal – função de 
confiança e cargos 
em comissão 

CRFB/88, art. 37, 
inciso V. 

Avaliar se as funções de 
confiança estão sendo 
exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo 
efetivo e se os cargos em 
comissão destinam-se apenas 
às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento. 

Sim 

7.26 Pessoal – função de Legislação Nos órgãos que dispõem de Sim 

                                                                 
3Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação 
pelocontrole interno. 
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confiança e cargos 
em comissão 

específica do 
órgão. 

lei específica disciplinando 
condições e percentual 
mínimo dos cargos em 
comissão a serem 
preenchidos por servidores de 
carreira, avaliar se a legislação 
específica está sendo 
observada. 

7.27 Pessoal – 
contratação por 
tempo determinado 

CRFB/88, art. 37, 
inciso IX. 

Avaliar a legislação específica 
do órgão disciplinando a 
contratação por tempo 
determinado observando se as 
contratações destinam-se ao 
atendimento de necessidade 
temporária e de excepcional 
interesse público. 

Sim 

7.28 Pessoal – teto CRFB/88, art. 37, 
inciso XI. 

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

Sim 

7.29 Pessoal-  subsídios CRFB/88, art. 29, 
V. 

Avaliar se a fixação e o 
pagamento dos subsídios ao 
Prefeito, ao Vice-prefeito e aos 
Secretários Municipais 
observaram o disposto no 
artigo 29, inciso V, da 
CRFB/88. 

Não 

7.30 Segregação de 
funções. 

CRFB/88, art. 37, 
caput. 

Avaliar se foi observado o 
princípio da segregação de 
funções nas atividades de 
autorização, aprovação, 
execução, controle e 
contabilização das operações. 

Sim 

7.31 Realização de 
despesas sem 
previsão em lei 
específica. 

CRFB/88, art. 37, 
caput 

Avaliar se houve pagamento 
de despesas com subsídios, 
vencimentos, vantagens 
pecuniárias e jetons não 
autorizados por lei específica. 

Não 

7.32 Dispensa e 
inexigibilidade de 
licitação 

Lei 8.666/93, arts. 
24, 25 e 26. 

Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação observaram as 
disposições contidas nos 
artigos 24 a 26 da Lei de 
Licitações. 

Sim 

 
Observações: 
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Itens 7.25, 7.26 e 7.27 – A estrutura organizacional do SAAE segue legislação própria 

através da Lei Municipal Nº 0573/98. Tal legislação prevê uma estrutura de cargos 

distribuídos pelas unidades organizacionais: Planejamento, Coordenação e Controle. 

Os cargos de provimento em comissão foram preenchidos por servidores efetivos até 

novembro de 2106. No referido mês a Chefe da Unidade de Apoio a Diretoria do SAAE 

se aposentou, sendo recontratada para prestação de serviços contábeis durante os 

meses de novembro e dezembro de 2016. Tal contratação se deu pelo Ato de 

Dispensa Nº 094/2016 com valor total de R$ 6.400,00 e baseou-se no art. 24 da lei 

8.666/93, não havendo processo seletivo e/ou um Ato Oficial (Portaria) declarando que 

não existia dentro do quadro de servidores municipais um profissional qualificado para 

exercer a função (Lei Nº 0594/99 art. 19 e art. 28). O pagamento da contratada se deu 

por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Neste caso, deveria ter sido aplicado, no 

mínimo, Processo Seletivo Simplificado para a contratação de um profissional até que 

se realize concurso público, e não uma contratação na forma que foi feita. 

Itens 7.28 – Durante o exercício de 2016 o teto remuneratório dos servidores do 

SAAE obedeceu ao disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.  

 

Item 7.30 – Foi observado o princípio de segregação de funções nas atividades do 

SAAE durante o ano 2016. 

 

Item 7.32 – Foram analisadas as contratações do SAAE, a saber: 

Contrato A - Nassau Editora de Radio e Televisão Ltda.  

Serviço de Publicação de Aviso de Licitação  

Nota Empenho Nº 0060/2016 de 11/02/2016 no valor de R$ 448,00 

Licitação com ato de dispensa (Inexigibilidade) apresentação de 2 propostas (jornais 

de grande circulação A Tribuna e A Gazeta) 

 

Contrato B - Walace Bernardes Vieira ME/MEE 

Serviço de manutenção das instalações de energia do prédio do SAAE, das bombas 

d’agua e do padrão elétrico.  
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Nota Empenho Nº 0190/2016 de 01/08/2016 no valor de R$ 3.080,00 

Licitação com ato de dispensa (Inexigibilidade) apresentação de 3 propostas  

 

Contrato C - Wesley Casagrande Vaneli EPP 

Aquisição de um fogão 4 bocas para utilização na cozinha do SAAE.  

Nota Empenho Nº 0278/2016 de 05/12/2016 no valor de R$ 359,00 

Licitação com ato de dispensa (Inexigibilidade) apresentação de 3 propostas  

 

Contrato D – Lauro França  

Prestação de Serviço de escavação de 03 poços artesianos superficiais com 

profundidade média de 08 metros e com diâmetro de 250 milímetros para atender a 

crise hídrica.  

O pagamento seu deu RPA Autônomos de Julho/2016 no valor de R$ 2.600,00 

Licitação com Ato de Dispensa Nº 068/2016 

Em tais contratos a dispensa do processo licitatório se deu pelo inciso II, artigo 24 da 

Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

 

2. Auditorias realizadas 

Em atendimento ao disposto na Resolução 227/2011 alterada pela Resolução Nº 

257/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, foi criada a Lei Municipal 

Complementar N° 010/2012, alterada pela Lei N° 027/2017 abrangendo as 

Administrações Diretas e Indiretas do Poder Executivo e a Câmara de Vereadores, e 

também o Decreto Municipal Nº 1292/2012 que regulamenta a aplicação da Lei. 

Considerando que a atual Chefe da UCCI foi nomeado para o cargo no dia 

10/01/2017, e que ao assumir realizou um levantamento sobre a situação do setor no 

que se refere a suas obrigações para com a Administração Pública e para com o TCE-

ES, e de acordo com a documentação encontrada constatou que o Sistema de 

Controle Interno não foi implantado na sua totalidade, visto que: 
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a) Não foram geradas as Instruções Normativas conforme requisitos e prazos do 

Art. 6º da Resolução TC Nº 227/2011 (foram geradas apenas 20 de um total de 

66 Instruções Normativas); 

 

b) Foi considerada como pendência a geração do Manual Técnico de Auditoria 

(item obrigatório conforme Resolução Nº 227/2011) em função da não 

localização do documento; 

 

c) O Plano de Ação gerado em 03/08/2013 encontrar-se vencido e não concluído; 

 

d) Foi considerada como pendência a geração dos Planos Anuais de Auditoria 

Interna (PAAI) para os exercícios 2016 e 2017, em função da não localização 

dos mesmos. 

É sabido que os trabalhos de auditoria devem ser pautados no PAAI, cuja elaboração 

será embasada em metodologia e critérios estabelecidos no Manual de Auditoria 

Interna ou na criação de procedimentos e regras próprias para o planejamento e 

execução dos serviços de auditoria, dentre eles a composição de uma Matriz de Risco. 

Observados o disposto anteriormente, conclui-se que não foram realizadas 

auditorias nos exercícios anteriores, visto também não terem sido localizados 

nenhum relatório sobre o assunto.  

Outro ponto relevante a ser considerado é que nenhuma das Instruções Normativas 

geradas pela UCCI até 31/12/2016 era destinada ao SAAE. 

 

 

3. Irregularidades constatadas 

Registro que em 16/02/2017 a UCCI enviou e-mail a Diretora Presidente do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) solicitando que enviasse a este setor os 

documentos contábeis que subsidiassem responder o “RELUCI” – Relatório da Tabela 

7 do Anexo II da IN TCE-ES Nº 40/2016. 
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Entretanto, os arquivos geradores das peças integrantes da Prestação de Contas 

Anual do SSAE referente ao exercício 2016, cujo prazo de entrega era 02//03/2017 

conforme Instrução Normativa SCI 004/2013 que dispõe sobre Parecer da UCCI sobre 

as Contas Anuais, foram encaminhados à UCCI somente no dia 22/03/2017. Ressalto, 

porém, que as demonstrações contábeis foram enviadas a UCCI em 20/02/2017.  

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle deste relatório, a 

análise de alguns itens foi prejudicada pela escassez de tempo e pela carência de 

elementos suficientes para subsidiar um exame mais profundo sobre as peças 

apresentadas e, aliado a isto, a falta de pessoal na Unidade Central de Controle 

Interno para executar todas as suas atribuições. 

Por fim, registramos que todos os papéis de trabalho mencionados neste relatório, e 

que serviram de base para esta UCCI na análise dos pontos de controle, estão à 

disposição deste Tribunal de Contas para quaisquer avaliações e verificações. 

 

 
4. Proposições 
 
 
Em face das irregularidades e/ou ilegalidades detectadas, essa unidade de controle 

interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições e alertas sintetizados a 

seguir: 

 

Ponto de Irregularidade/ilegalidade Proposições/Alertas 
Controle Detectada  

7.27 
 
 
 
 
 

Contratação de ex-servidor para prestação 
de serviços contábeis nos meses de 
novembro e dezembro de 2016, sem 
processo seletivo, baseando-se no art. 24 
da Lei 8.666/93 e com pagamento feito 
através de RPA. 
 

As Irregularidades/ilegalidades detectadas 
foram constatadas a partir da análise da 
PCA-2016 entregue a UCCI no dia 
22/03/2017 e não em processo regular de 
auditoria durante o ano de 2016. Sendo 
assim, não foi possível a emissão ao Ente 
do SAAE de proposições ou alertas. 

 

 
Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, em 

face das irregularidades e/ou ilegalidades identificadas, essa unidade de controle 
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interno apresentou, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

as situações apresentadas a seguir: 

 

Ponto de Irregularidade/ilegalidade Proposições/Alertas 
Controle Detectada  

7.27 
 
 
 
 
 

Contratação de ex-servidor para prestação 
de serviços contábeis nos meses de 
novembro e dezembro de 2016, sem 
processo seletivo, baseando-se no art. 24 
da Lei 8.666/93 e com pagamento feito 
através de RPA. 
 

As Irregularidades/ilegalidades detectadas 
foram constatadas a partir da análise da 
PCA-2016 entregue a UCCI pelo Ente no 
dia 22/03/2017 e não em processo regular 
de auditoria durante o ano de 2016. Desta 
forma, as mesmas estão sendo 
informadas ao TCE-ES por meio do 
presente relatório. 

 

Nota: as observações pertinentes a cada “Bloco de Analise” estão 
evidenciadas abaixo dos mesmos. 

 

5. Parecer conclusivo 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. 

Alencar Gusmão de Souza, Diretor Geral do SAAE, relativa ao exercício de 2016, 

com objetivo de: 

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a 

prestação de contas sob exame representam adequadamente com ressalva a 

prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, 

legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos. 
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5.1 Ressalvas: 

1. Contratação de ex-servidor para prestação de serviços contábeis nos meses de 

novembro e dezembro de 2016, sem processo seletivo, baseando-se no art. 24 da 

Lei 8.666/93 e com pagamento feito através de RPA. 

 

 

Rio Bananal – ES, 30 de março de 2017. 

 

 

Mauricéia Dalbem 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno 
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