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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 004/2019 

 

 

              

 

 

      MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
 

       CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
TIPO DE PROJETO: 

 
AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

 
REFERÊNCIA: TERMOS DE FOMENTOS, TERMOS DE COLABORAÇÃO 

E TERMOS DE COOPERAÇÃO. 
 

 

A Controladoria Geral do Município – CGM como Unidade Central do Controle 

Interno – UCCI do Poder Executivo Municipal, instituída pela Lei Municipal n° 2.316, 

de 25 de julho de 2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do 

Município de São Gabriel da Palha e dá outras providências, regulamentada pelo 

Decreto n° 422, de 31 de julho de 2013 e considerando ainda a Lei Municipal n° 

2.337, de 19 de setembro de 2013, que estrutura a Unidade Central de Controle 

Interno o Poder Executivo e dá outras providências, no exercício de sua missão 

institucional, com respaldo nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1998, 

art. 59 da Lei Complementar n° 101/2000, arts. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual 

e o art. 56 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha, e; 

 

Considerando que o Sistema de Controle Interno na administração pública tem 

orientação Constitucional e de leis infraconstitucionais para a sua criação nos entes 

da federação – União, Estados e Municípios, no âmbito dos três Poderes – 

Executivo, Legislativo e Judiciário, visando maior eficácia e eficiência dos gastos 

públicos, além de resultados comprometidos com o anseio social. 

 

Considerando a Instrução Normativa SCI N° 003/2012, que dispõe sobre o Manual 

de Auditoria Interno, estabelece padrões e procedimentos para a realização de 

auditorias internas na Administração Direta, Indireta, Autárquica e Entidades ou 
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Pessoas Beneficiadas com recursos próprios no Município de São Gabriel da Palha 

– ES. 

 

Considerando a Instrução Normativa SCI N° 002/2012, que dispõe sobre as Normas 

e Procedimentos sobre a realização de auditorias internas, inspeções e tomadas de 

contas especiais, bem como regulamenta denúncias e estabelece o instrumental de 

trabalho do Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha. 

 

Considerando o inciso XV do Art. 42 da Lei nº 13.019/2014 de 31 de julho de 2014, 

suas alterações através da Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e pelo inciso 

XII do art. 40 do Decreto Municipal nº 138, de 22 de março de 2017, que diz: 

        “O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do 

Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 

informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem 

como aos locais de execução do respectivo objeto”. 

 

Considerando que compete a esta Controladoria Geral do Município orientar de 

forma preventiva às Unidades Administrativas, com o objetivo de realizar os 

trabalhos de forma correta, evitando as possíveis inconsistências nos procedimentos 

referentes às transferências voluntárias repassadas as Organizações da Sociedade 

Cível, Entidades e Associações, tendo como os objetos a serem analisados 

decorrem de parcerias firmadas entre a Administração Pública, Entidades, 

Associações e OSCs, com base na Lei 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, suas 

alterações através da Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto 

Municipal nº 138, de 22 de março de 2017. 

 

Considerando o Termo de Notificação 00500/2019-6, Decisão nº 279/2019-4 

TCEES, que orienta aos jurisdicionados quanto às adequações necessárias caso os 

mesmos se encontrarem em situações diagnosticadas pela Equipe de Auditoria do 

TCEES; 

 

Considerando que foi solicitado junto as Unidades Administrativas para que no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do dia 22 de maio de 2019, depois prorrogado por 

mais 10 dias a contar da data de 09 de julho de 2019, para que nos fossem enviados 

os documentos abaixo descritos, referentes aos Termos de Fomentos, Termos de 
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Colaboração e Termos de Cooperação, firmados entre a Prefeitura Municipal de São 

Gabriel da Palha e suas Unidades Administrativas e as OSCs, com base na Lei nº 

13.019/2014 e suas alterações, no exercício de 2018. 

 

1 – Cópia dos documentos que comprovem que a Administração Pública divulga em 

seu sítio oficial a relação das parcerias celebradas, respectivos planos de trabalho e 

repasses efetuados, (federais, estaduais e municipais). 

2 – Cópia dos documentos que comprovem que as Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs) divulgam na internet a relação das parcerias celebradas com a 

Administração Pública. 

3 – Cópia dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação dos Termos de 

Fomento e Colaboração foram avaliados e homologados pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, de acordo com o estabelecido pelo artigo 59 da Lei 

13.019/2014. 

4 – Cópia dos Pareceres Técnicos de análise de prestações de contas dos Termos 

de Colaboração e Fomento e Termos de Cooperação, emitidos pelos gestores, de 

acordo com o estabelecido pelos artigos 66 e 67 da Lei 13.019/2014. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 

Analisando os itens componentes do Roteiro de Trabalho, foram apurados os 

Achados: 

 Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento 

Social e Família, através do Memorando nº 150/2019-SMADSF cópia de 

publicação no Diário Oficial dos Municípios na edição nº 777, página 82 de 

07/06/2017, de resumo de termos de fomento referente ao exercício de 2017, 

objeto não atingido por essa auditória. 

 Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento 

Social e Família, através do Memorando nº 150/2019-SMADSF cópia de 

publicação no Diário Oficial dos Municípios na edição nº 1028, página 214 de 

08/06/2018, de resumo dos termos de fomento nº 7/2018, nº 08/2018 e nº 

09/2018, referente ao exercício de 2018. 

 Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento 

Social e Família, através do Memorando nº 191/2019-SMADSF, atendendo 

em parte ao item 1, no que tange a comprovação que a Administração 

Pública divulga em seu sítio oficial a relação das parcerias celebradas, 
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através do endereço http://saogabrieldapalha-

es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=104, mas não constando 

respectivos planos de trabalho e repasses efetuados. 

 A documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência, 

Desenvolvimento Social e Família, relativo ao Termo de Fomento da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de São Gabriel da 

Palha se refere à cópia de e-mail, não informando o endereço eletrônico, 

apresentando publicação no Quadro de avisos desta Prefeitura Municipal 

resumo do termo de fomento nº 1/2018 e nº 9/2018. 

 Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, através do OF. Nº 

373/201 – SEMED, cópia do resumo do Termo de fomento nº 3/2018, informa 

ainda “que providências estão sendo tomadas para que seja cumprida na 

integra a juntada da referida documentação”. 

 Não nos foi enviado pelas demais Unidades Administrativas, documentações 

referentes aos Termos de Fomentos, Termos de Colaboração e Termos de 

Cooperação, firmados entre a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e 

suas Unidades Administrativas e as OSCs. 

 Durante o trabalho de auditoria fiscalizamos e não identificamos a 

disponibilização na internet (redes sociais e site) pelas Secretarias Municipais 

e Organizações da Sociedade Civil as informações relativas às parcerias 

firmadas conforme determinação legal;  

 

Foi solicitado através do Memorando nº 066/2019, junto a Comissão de 

Monitoramento de Avaliação, para que “no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento deste, fosse encaminhado, a esta Controladoria Geral do Município 

todos aos documentos das parcerias celebradas nos exercícios de 2018/2019, 

conforme previsto no Art. 59 da Lei nº 13.019/2014”. 

 

A Comissão de Monitoramento nos disponibilizou os documentos conforme 

solicitado e de acordo com Ata da reunião realizada pela Comissão, no dia 16 de 

julho de 2019, os gestores não tem se atentado para a legislação. 

  

Durante a analise identificamos que não foram atendidos pelas Secretarias 

Municipais, Gestores e Organizações da Sociedade Civil as informações relativas às 
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parcerias firmadas conforme disposto nos Artigos 11, 12, 58, 59, 60 e 61 da Lei nº 

13.019/2014, ocorrendo ausências conforme passamos a relatar: 

  Relatório dos gestores das parcerias que comprovam o acompanhamento e 

fiscalização da execução dos objetos; 

 Publicação em sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e 

dos respectivos planos de trabalho; 

 Parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando 

em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e 

avaliação; 

 

Por parte das OSC’s. 

  Ausência de divulgação na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais 

e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 

celebradas com a administração pública; 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 

Recomendamos a todos os Secretários Municipais e Gestores de Unidades 

Administrativas, que firmam Termos de Fomentos, Termos de Colaboração e 

Termos de Cooperação, com o objetivo de realizar os trabalhos de forma correta, 

evitando as possíveis inconsistências nos procedimentos referentes às 

transferências voluntárias repassadas as Organizações da Sociedade Cível, 

Entidades e Associações, tendo como os objetos parcerias firmadas entre a 

Administração Pública, Entidades, Associações e OSCs, bem como sua regular 

aplicação e fiscalização, o cumprimento do disposto na Lei 13.019/2014, de 31 de 

julho de 2014, suas alterações através da Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015 

e pelo Decreto Municipal nº 138, de 22 de março de 2017. 

 

Recomendamos ainda que notifiquem os diretores das Organizações da Sociedade 

Civil quanto à necessidade do cumprimento do Art. 11 da Lei. 

 

Para conhecimento de Vossas Senhorias informamos as atribuições do gestor 

conforme conceitos trazidos pela Lei 13.019/2014 que seguem transcritos abaixo: 
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Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se: 

 

VI - Gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 

meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato 

publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e 

fiscalização; 

 

Da Transparência e do Controle 

 

Art. 9º. No início de cada ano civil, a administração pública fará publicar, nos 

meios oficiais de divulgação, os valores aprovados na lei orçamentária anual 

vigente para execução de programas e ações do plano plurianual em vigor, 

que poderão ser executados por meio de parcerias previstas nesta Lei. 

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na 

internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de 

trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. (Redação 

dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em 

locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça 

suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão 

incluir, no mínimo: 

 

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do 

órgão da administração pública responsável; 

 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

 

III - descrição do objeto da parceria; 

 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar 

a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi 

apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo. 

 

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos 

da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 

funções que seus integrantes desempenham e a remuneração 

prevista para o respectivo exercício. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 

2015) 

 

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de 

representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na 

parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do 

cumprimento do objeto da parceria.  

§ 1º Para a implementação do disposto no caput, a 

administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, 

delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades 

que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.  

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e 

avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de 

fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, 

que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação 

da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.  

§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da 

parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:  

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das 

metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução 

do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração 

pública; 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas 

apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de 

contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 

resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de 

fomento; 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles 

interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 

suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 

auditorias. 

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos 

órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada 

pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação 

existentes em cada esfera de governo. 

Art. 61. São obrigações do gestor: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 

que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas 

da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 

bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 

sanar os problemas detectados; 
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IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 

de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório 

técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;  

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 

necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

Diante de tudo que foi exposto, a Controladoria Geral do Município encaminha os 

autos ao gabinete da Prefeita para conhecimento e recomenda que todas as 

Unidades Gestoras atendam os dispositivos da Lei 13.019/2014 para que possamos 

alcançar os objetivos propostos; 

 

Respeitosamente, 

 

São Gabriel da Palha - ES, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO – Mat. 3093 
Controladora Geral do Município 

CLEBER ROGÉRIO OAKES – Mat. 5639 
Auditor Público Interno 

 
 
 
 
 
 
 

ROGERS LUCIANO B. MASSUCATTI – Mat. 407 
Coordenador Técnico de Contabilidade 

 
 
 
 
 
 
 

 MARCOS JOSÉ DA SILVA – Mat. 306 
Coordenador Administrativo 
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