
 

RELACI – CCI – Exercício 2017 Página 1 

Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO 

 

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno  

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina 

Gestor responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Exercício: 2017 

 

 

1. Introdução 

 

O PAAI 2017 foi aprovado em março de 2017 e divulgado para os setores 

envolvidos e no Portal da Transparência. Nele estavam previstos auditorias nas 

áreas de compras, licitações e contratos, sistema administrativo de recursos 

humanos e administração geral, contábil financeira e orçamentária, na esperança 

de que a equipe da UCCI fosse constituída ao menos com 1 auditor interno de 

carreira.   

 

Entretanto, as Auditorias não puderam ser realizadas por uma serie de fatores, 

quais sejam: a Equipe de controle interno é formada por um único servidor 

comissionado, com formação superior em Administração; ausência de Auditor 

Interno efetivo com formação em ciências contábeis para realizar analise dos 

balanços, das execuções orçamentárias e realizar as Auditorias Governamentais 

operacional.  

 

Embora o paragrafo único do art. 9º da Lei Municipal 1453/2013 prevê que: 

 

Parágrafo único – Até o provimento deste cargo, mediante 

concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas 

de competência da Unidade Central de Controle Interno serão 

recrutados do quadro efetivo de pessoal do correspondente 

Poder Executivo e Legislativo Municipal, desde que preencham 

as qualificações para o exercício da função. 
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A Prefeitura não dispõe desse profissional no quadro atual, tampouco ao longo do 

exercício de 2017. Existe apenas 01 (um) cargo de contador de provimento 

comissionado, o qual realiza toda a parte contábil da Prefeitura, não podendo o 

mesmo analisar o que outrora o próprio gerou.  

 

Em que pese a UCCI não ter capacidade técnica e pessoal para desenvolver as 

auditorias de maneira solida e satisfatória, o item “V” do PAAI 2017 previa 

atividade para averiguar o cumprimento das instruções normativas existentes, 

bem como auxiliar para edição de novas normativas visando estabelecer pontos 

de controle nas rotinas de trabalho dos diversos setores da Prefeitura. Abaixo 

segue planilha com algumas atividades do Controle Interno ao longo do exercício 

de 2017.  

Atividade Situação 

Orientação a Advocacia Geral do Município quanto à necessidade da criação de procedimentos de 

rotinas através do OF.CI Nº 005/2017 de 25 de janeiro e 2017. 

1. Padronização de procedimentos quanto à tramitação de processos administrativos e 

judiciais.  

2. Padronização dos procedimentos, no âmbito da Advocacia Geral do Município, para 

administrar e cobrar judicialmente os débitos inscritos em Dívida Ativa. 

 

CONCLUÍDO o 

item 1. 

APROVADA IN SJU 

001/2017 

 

Orientação a Secretaria Municipal de Administração quanto à necessidade da criação de mais 

procedimentos de rotinas através do OF.CI Nº 006/2017 de 25 de janeiro e 2017. 

1. Normatizar Sistema de Serviços Gerais; 

2. Normatizar Sistema de Tecnologia da Informação; 

3. Normatizar Sistema de Protocolo.    

CONCLUÍDO o 

item 2. 

APROVADA IN STI 

001/2018 

Solicitação da composição de equipe para o controle interno através ao CI Nº 010/2017 de 07 de 

março de 2017. 

 Nos termo do art. 9º da Lei 1453/2013, foi solicitado a composição de, ao menos, 01 

auditor interno para compor a equipe de auditoria. 

 

 

AGUARDANDO 

 

Participação em capacitações:  

 Capacitação Tribunal de Contas - 22 de fevereiro de 2017. 

 Capacitação Tribunal de Contas - 29 de março de 2017. 

 Capacitação Ministério da Transparência – 03 a 05 de abril de 2017. 

 Capacitação XI Seminário Capixaba de Previdência - 11 e 12 de maio de 2017. 

 Capacitação II Fórum Estadual CI – 15 de maio de 2017. 

 Capacitação IN 43 – Prestação de Contas Anual.  

EXECUTADOS 

Aprimoramento do Sistema de Protocolo da Prefeitura. 

 Treinamento dos usuários; 

 Relatório de avaliação do funcionamento do Protocolo - CI Nº 018/2017 – UCCI 05 de 

maio de 2017. 

CONCLUÍDO 

Restando fazer 
Instrução 

Normativa. 
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Orientação a Secretaria Municipal de Administração quanto à necessidade da criação de mais 

procedimentos de rotinas através do OF.CI Nº 019/2017 de 05 de maio e 2017. 

1. Normatizar procedimento para realização de pesquisa de preço para a aquisição de bens 

e contratações de serviços em geral; 

2. Normatizar procedimentos para ressarcimento ao erário público de valores devidos por 

servidores públicos em razão de aplicação de multas de transito nos veículos da Municipalidade.  

ATENDIDO EM 

PARTE, 

REALIZANDO 

AS 

COBRANÇAS 

DO ITEM 2 

Elaboração do Manual de Auditoria Interna contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia 

para planejamento e execução dos trabalhos, nos termos do § 1º, art. 6º do Decreto Municipal 

359 de 18 de setembro de 2013 e encaminhado ao Prefeito Municipal através do CI Nº 020/2017 

de 10 de maio de 2017. 

 

CONCLUÍDO 

 

Orientação a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos quanto à necessidade da criação 

de mais procedimentos de rotinas através do OF.CI Nº 021/2017 de 17 de maio e 2017. 

 Normatização SOP - Sistema de Projetos, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura 

AGUARDANDO 

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, para uso interno da UCCI.  

Encaminhado para ciência do Prefeito CI 022/2017 de 05 de junho de 2017.   
CONCLUÍDO 

Orientação a Secretaria Municipal de Finanças quanto à necessidade da criação de mais 

procedimentos controle através do OF.CI.Nº 022/2017 de 23 de maio de 2017. 

 Normatização do Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO 

 Normatização do Sistema de Contabilidade – SCO 

 Normatização do Sistema de Tributos – STB 

 Normatização do Sistema Financeiro - SFI 

 

 

AGUARDANDO 

 

 

Orientação a Secretaria Municipal de Saúde no sentido de cientificar sobre a existência de 

Instrução Normativa da Secretaria de Saúde em vigência, bem como a indicação do local onde 

baixa-las, através do OF.CI.Nº 023/2017 de 07 de junho de 2017. 

CONCLUIDO 

Encaminhamento de ofício ao Prefeito solicitando manifestação quanto ao Manual de Auditoria 

Interna e ciência do Plano Anual de Auditoria Interno através do OF. CI. Nº 025/2017 de 22 de 

junho de 2017. 

 

CONCLUIDO 

 

Solicitação de informações referente ao Decreto Municipal 024/2017, quanto a medidas de 

contenção de despesas no Município através do OF. CI. Nº 027/2017 de 26 de junho de 2017. 
AGUARDANDO 

Encaminhamento de Minuta de Instrução Normativa a Secretaria Municipal de Finanças 

quanto à necessidade da criação de rotinas com relação a Suprimento de Fundos, através do OF. 

CI. Nº 028/2017 de 22 de junho de 2017. 

 

AGUARDANDO 

 

Proposição de alterações na Lei Municipal 1562/2016 – LAI que regula o acesso à informação no 

Município de Santa Leopoldina através do OFÍCIO CI Nº030/2017 – UCCI de 13 de julho/2017. 

CONCLUIDO 

Sancionada LM 

1612/2017 

Encaminhamento de Minuta de Instrução Normativa a Secretaria Municipal de Administração 

quanto à necessidade da criação de rotinas com relação ao Setor de Protocolo da Prefeitura 

através do OF.CI Nº 031/2017 – CCI de 14 de julho e 2017. 

 

AGUARDANDO 

 

Encaminhamento de Minuta de Instrução Normativa a Secretaria Municipal de Finanças 

quanto à necessidade de elaboração de rotinas do Sistema Financeiro da Prefeitura - SFI, que 

versa sobre orientações e procedimentos para inscrição, alteração e baixa no Cadastro Econômico 

para o Município de Santa Leopoldina – NAC através do OF.CI Nº 034/2017 – CCI de 21 de julho 

e 2017. 

 

AGUARDANDO 

 

Encaminhamento de Minuta de Instrução Normativa a Secretaria Municipal de Administração 

quanto à necessidade da criação de rotinas com relação ao Setor de Recursos Humanos da 

Prefeitura através do OF.CI Nº 035/2017 – CCI de 27 de julho e 2017. 

 

AGUARDANDO 

 

Encaminhamento de Minuta de Instrução Normativa a Secretaria Municipal de Administração 

referente à atualização da IN SCL 001/2015, referente ao Sistema de compras através do OF.CI 

Nº 037/2017 – CCI de 07 de agosto e 2017. 

 

AGUARDANDO 
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Como se vê, apesar de não ter sido capaz de realizar AUDITORIAS, o Controle 

Interno buscou auxiliar, conforme os ofícios citados acima, o cumprimento das 

instruções normativas existentes, bem como a implementação de novas 

Instruções Normativas com encaminhamento de minutas, visando estabelecer 

critérios e criar pontos de controles.  

 

Ressalte-se que os demais códigos da Tabela Referencial 1 não foram 

selecionados, ou porque não se aplicam, ou porque o tipo de procedimento 

sugerido “Auditoria Governamental operacional” não é possível sua realização 

tendo em vista a ausência de auditor interno na equipe da UCCI. 

 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizadas 

 

Devido às considerações elencadas acima, ficou impossibilitada a realização de 

auditorias na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Vale destacar a UCCI não 

dispõe de Unidade Executora na UG, o que também inviabiliza as auditorias.  

 

 
2.1 Outras verificações documental  
 

Processos  Achados Proposição/Alerta Situação 

2208/2017 – 

2160/2017 

2079/2017 – 

2052/2017 

2045/2017 – 

2038/2017 

2010/2017 – 

1972/2017 

1881/2017 – 

1822/2017 

1834/2017 – 

1789/2017 

1662/2017 – 

1653/2017 

1631/2017 – 

 Fragilidade das normas 

vigentes que regulamenta a 

concessão de suprimento de fundos 

(Decreto 178/97 e Decreto 

050/2004); 

 Não observância à 

excepcionalidade de seu uso, 

conforme o art. 68, da Lei nº. 

4.320/64. 

 

 

 Atualização do 

Decreto 178/97, ou 

criação de ato 

normativo, 

observando as 

legislações, 

entendimentos e 

decisões dos Tribunais 

de Contas a respeito 

de suprimento de 

fundo, visando à 

utilização mais 

adequada da verba; 

 Encaminhado 

Relatório sobre os 

Encaminhado 

ao Prefeito 

Municipal 

através do OF. 

Nº 052/2017, 

em 19 de 

outubro de 

2017. 

 

Realização de 

nova analise 

documental nos 

processo de 

suprimento  de 

fundo 2018 
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1616/2017 

1404/2017 – 

1415/2017 

1494/2017 – 

1513/2017 

0113/2017 – 

0106/2017 

0581/2017 – 

0663/2017 

1387/2017 – 

1600/2017 

1133/2017 – 

1165/2017 

1233/2017 – 

1349/2017 

0936/2017 – 

1017/2017 

1046/2017 – 

0646/2017 

0755/2017 – 

0771/2017 

1230/2017 – 

0940/2017 

0450/2017 – 

0244/2017 

0192/2017 – 

0123/2017 

0071/2017 – 

0014/2017 

achados através de 

ofício da CCI.  

 

para averiguar 

se os achados 

apontados 

foram 

observados, 

bem como 

expedido novo 

instrumento 

normatizando 

regulamentando 

a concessão da 

verba.  

Processos  Achados Proposição/Alerta Situação 

1900/2017 – 

1677/2017 

1596/2017 – 

1667/2017 

1870/2017 – 

1411/2017 

0990/2017 – 

0975/2017 

0689/2017 – 

0882/2017 

1032/2017 – 

 Ausência de controle quanto 

ao valor gasto entre as secretarias 

com despesa da mesma natureza 

durante o mesmo exercício, 

ocasionando varias aquisições por 

Dispensa de Licitação parceladas.  

 

Maior planejamento 

das compras públicas, 

principalmente 

aquelas que são 

corriqueiras na 

administração, como 

nos casos aqui que 

foram objeto de 

auditoria tais como: 

material de 

construção, 

Encaminhado 

ao Prefeito 

Municipal 

através do OF. 

Nº 051/2017, 

em 05 de 

outubro de 

2017. 

 

Será realizada 

nova analise em 
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2043/2017 

1892/2017 – 

1807/2017 

1714/2017 – 

3070/2017 

0505/2017 – 

1873/2017 

0590/2017 – 

1599/2017 

0167/2017 – 

1798/2017 

2170/2017 – 

1476/2017 

1873/2017 – 

1909/2017 

1790/2017 – 

2044/2017 

2135/2017 – 

2222/2017 

1612/2017 – 

0518/2017 

0734/2017 – 

0428/2017 

0560/2017 – 

1039/2017 

1266/2017 – 

0977/2017 

0863/2017 – 

0572/2017 

1157/2017 – 

0580/2017 

0710/2017 – 

0513/2017 

1116/2017 – 

0802/2017 

1197/2017 – 

0330/2017 

1028/2017 – 

0781/2017 

0878/2017 – 

0641/2017 

equipamentos de 

informática, e 

serviços. Além 

daqueles outros que 

não fizeram parte da 

amostragem ou pela 

sua menor relevância. 

Buscar no mercado 

local os fornecedores 

para coleta de preço, 

na ausência de 

fornecedor local, 

buscar nas 

proximidades. 

processos de 

dispensa para 

averiguar se 

foram 

observados os 

achados, bem 

como se as 

proposições 

foram levadas 

em 

consideração.  
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0684/2017 – 

0623/2017 

1267/2017 – 

0878/2017 

0881/2017 – 

1091/2017 

0088/2017 – 

1413/2017 

1339/2017 – 

1534/2017 

1711/2017 – 

1585/2017 

1037/2017 – 

0290/2017 

1073/2017 – 

1041/2017 

0695/2017 – 

0402/2017 

2241/2017 – 

1852/2017 

1114/2017 – 

1788/2017 

2196/2017 – 

2002/2017 

1956/2017 – 

1909/2017 

1637/2017 – 

0358/2017 

0209/2017 – 

0238/2017 

0481/2017 – 

1263/2017 

1711/2017. 
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3. Tomada de Contas Especial (TCE) e Procedimentos Administrativos 

instaurados na UG. 

 

Através do Ofício CI Nº 007/2018 – UCCI de 06 de fevereiro de 2018 foi 

solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações referentes a instauração 

de Tomada de Contas Especial ou procedimentos Administrativo nos moldes da 

Instrução Normativa TC 032/2014 contendo informações sobre casos de dano, 

objeto de medidas administrativas internas, as tomadas de contas especiais cujo 

encaminhamento foi dispensado ou arquivado nos termos dos artigos 9º e 10º 

da IN TC 032/2014 ou informar aqueles já remetidos ou que ainda não remetidos 

para julgamento pelo Tribunal de Contas.  

 

No dia 19 de fevereiro de 2018, a Secretária Municipal de Administração 

encaminhou o processo a Comissão de Processos Administrativos Disciplinas, 

julgando a Comissão competente para informar tal solicitação.  

 

No dia 09 de março de 2018, as folhas 24 do processo 401/2018, a comissão 

exarou despacho dando conta de que no exercício de 2017 não a procedimentos 

administrativos nos moldes do art. 1º da Instrução Normativa TC 032/2014 e 

também que não foi encaminhado pelo setor competente nenhuma instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar que referente à Instrução Normativa 

citada. O despacho segue assinado pelo Presidente da Comissão de PAD da 

Prefeitura, Senhor Valério Keffler.       

 

Santa Leopoldina/ES, 28 de março de 2018 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 
 


