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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: Fundo Municipal de Saúde 

Gestor responsável: Marcela Nagel Stov 

Exercício: 2017 

 

 

1. Introdução 

 

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

envolvidos e no Portal da Transparência, além do Plano de não prevê auditorias 

no Fundo Municipal de Saúde, foi prejudicado devido à falta de profissional no 

quadro da Unidade Central de Controle Interno, apesar das solicitações 

realizadas ao longo do exercício de 2017, até a presente data não foi possível o 

atendimento.  

 

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 no auxilio para edição de novas normativas visando estabelecer 

pontos de controle nas rotinas de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, o 

que foi realizado, em partes. Através do OF.CI.Nº 023/2017, foi dado ciência a 

Secretaria Municipal de Saúde sobre a existência de Instruções Normativas para 

começarem a praticar, bem como auxiliar na edição de nova IN através do OF.CI 

Nº 032/2017.   

 

Busquei auxiliar, conforme os ofícios citados acima, o cumprimento das 

instruções normativas implantadas em 2015, bem como a implementação de 

novas Instruções Normativas visando estabelecer critérios e criar pontos de 

controles.  
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2. Auditorias e outros procedimentos realizados 

 

Conforme mencionado acima, a Unidade Central de Controle Interno do Município  

de Santa Leopoldina não tem capacidade técnica e pessoal para realizar as 

auditorias nas UGs da Prefeitura por não dispor de profissional qualificado para 

realizar as atividades de auditoria. Embora a UCCI não dispor no quadro atual de 

mais profissionais, inclusive em regime efetivo, a Lei Municipal 1407/2012 criou 

02 (dois) cargos de auditor interno, que não foram preenchidos até o momento, 

por falta de realização de concurso público pela municipalidade, não obstante 

essa controladoria através dos ofícios CI Nº 010/2017 de 07 de março de 2017 e 

CI 042/2017 de 21 de agosto de 2017, ter solicitado ao Executivo Municipal a 

realização de Concurso Público visando à contratação de Auditor Interno para 

preenchimento da vaga. 

 

Por essas razões, a UCCI da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, apesar de 

ter o cargo de Coordenador de Controle Interno ocupado, não pode realizar 

auditorias no decorrer do exercício de 2017 no Fundo Municipal de Saúde.   

 

Em 2017 foi sugerido a Secretária Municipal de Saúde a implantação de mais 

instruções normativas nos setores visando padronizar as rotinas bem como 

ciência para o cumprimento das INs existentes.   

 

Descrição Meio 

Elaboração de Instruções normativas visando à padronização de 

procedimentos sujeitos a controle. 

OF.CI Nº 003/2017 – CCI de 13 de 

janeiro de 2017 

Ciência a Secretária Municipal de Saúde sobre a existência das 

Instruções Normativas 001/2015 e 002/2015, recomendando o 

cumprimento pelos usuários das mesmas.  

OF. CI Nº 023/2017 - CCI de 07 de junho 

de 2017. 

Encaminhamento de minutas de Instruções Normativas para apreciação 

e posterior aprovação. 

OF.CI Nº 032/2017 – CCI de 17 de julho 

de 2017;  

OF.CI Nº 033/2017 – CCI de 18 de julho 

de 2017. 
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2.1 Proposições 

 

Em virtude da não realização de auditorias, não ouve proposições ao gestor da 

Pasta, e sim apenas com relação à implantação das Instruções Normativas e 

ciência das existentes.   

 

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 no âmbito municipal 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, 26 de março de 2018 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 


