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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO - RELACI 

 

EMITENTE: Órgão Central do Sistema de Controle Interno - Controladoria Geral 
do Município 
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde 
 

GESTORES RESPONSÁVEIS:  

Roberto Morandi – Período: 01/01/2019 a 03/04/2019  

Nodir Batista de Mello Colombo – Período: 04/04/209 a 31/12/2019. 

 
EXERCÍCIO: 2019  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela 
Controladoria Geral do Município da Prefeitura de São Gabriel da Palha, 
conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2019) e 
as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da equipe da 
Controladoria.   
 
Com base no exposto acima e considerando a relevância de cada atividade 
administrativa, foi selecionado para serem desenvolvidas e acompanhadas as 
seguintes atividades no exercício de 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladoria Geral 
do Município 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Relatório e Parecer conclusivo da 
Controladoria Geral do Município sobre as 
contas do Poder Executivo referente ao 
exercício de 2019. 
 

Atendimento de consultas técnicas e 
assessoramento às demais unidades do 
órgão/entidade. 
 

Acompanhamento de diligências e trabalhos 
decorrentes de demandas externas (TCE – 
CGU - TCU). 
 

Auditoria em processos de licitação 
(execução dos contratos). 
 

Auditoria em documentos apresentados 
sobre os certificados de conclusão de 
cursos. 
 

Revisão das Instruções Normativas. 
 

Elaboração do Planejamento Anual de 
Auditoria Interna para o exercício de 2020. 
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Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – 2019 
serão apresentadas a composição da Controladoria Geral do Município no 
exercício de 2019, os pontos de controle sugeridos pela Tabela Referencial 1 do 
Anexo III da IN TC Nº 43/2017, Nota Explicativa, a descrição das ações de 
auditoria e outros procedimentos realizados, o acompanhamento dos processos 
de licitações, a descrição das ações de capacitações realizadas ao longo do ano 
de 2019, dentre outros elementos. 
 
1.1 QUADRO DE PESSOAL DA EQUIPE DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 
2019 
 
No exercício de 2019, o quadro de servidores pertencentes à Controladoria Geral 
do Município, foi o seguinte: 
 
Nome: Ilza Lúcia da Conceição  
Função: Controladora Geral do Município 
 
Nome: Rogers Luciano Borgo Massucatti  
Função: Coordenador Técnico de Contabilidade 
 
Nome: Marcos José da Silva  
Função: Coordenador Administrativo 
 
Nome: Cleber Rogério Oakes 
Função: Auditor Público Interno 
 
1.2 PONTOS DE CONTROLE SUGERIDOS PELA TABELA REFERENCIAL 1 
DO ANEXO III DA IN TC Nº 43/2017  
 
1.2.1 A seguir apresentamos os pontos de controle que foram selecionados da 
prestação de contas anual de governo de 2019. 
 

1. Itens de abordagem  

 

Item 
Ponto de Controle Base Legal Tipo de 

Procedimento Procedimento 

1 

Registro por 

competência - 

despesas 

previdenciárias 

patronais 

 CF/88, art. 40. 
 LRF, art. 69. 
 Lei 

9.717/1998, 

art. 1º. 
 Lei 8.212/1991 
 Lei Local 
 Regime de 

competência 

Auditoria 

Governamental 

de 

conformidade 

Verificar se foram realizados os registros 

contábeis orçamentários e patrimoniais, das 

despesas com obrigações previdenciárias, 

decorrente dos encargos patronais da 

entidade referentes às alíquotas normais e 

suplementares, observando o regime de 

competência. 

2 

Pagamento das 

obrigações 

previdenciárias - 

parte patronal 

 CF/88, art. 

40. 
 LRF, art. 69. 
 Lei 

9.717/1998, 

art. 1º. 
 Lei 8.212/1991 

Auditoria 

Governamental 

de 

conformidade 

Verificar se houve o pagamento tempestivo 

das contribuições previdenciárias 

decorrentes dos encargos patronais da 

entidade, referentes às alíquotas normais e 

suplementares. 
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 Lei Local 
 Regime de 

competência 

3 
Retenção/Repasse 

das contribuições 

previdenciárias- 

parte servidor 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 

Lei 9717/1998 art. 1º. 

Lei 8.212/1991 

Lei Local 

Auditoria 

Governamental 

de 

conformidade 

Verificar se houve a retenção das 

contribuições previdenciárias dos servidores 

e o seu respectivo repasse tempestivo ao 

regime de previdência 

4 

Disponibilidades 

financeiras – 
depósito e 

aplicação 

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

da CRFB/88. 

Conformidade 

(Verificação 

documental) 

Avaliar se as disponibilidades financeiras 

foram depositadas em instituições 

financeiras oficiais. 

5 

Disponibilidades 

financeiras – 

depósito e 

aplicação 

Lei 4.320/1964, arts. 94 a 

96. 

Conformidade 

(conciliação de 

demonstrativos) 

Avaliar se as demonstrações contábeis 

evidenciam a integralidade dos valores 

depositados em contas correntes e aplicações 

financeiras confrontando os valores 

registrados com os extratos bancários no 

final do exercício. 

6 
Despesa – 

realização de 

despesas – 
irregularidades 

LC 101/2000, art. 15 c/c 

Lei 4.320/1964, art. 4º. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se foram realizadas despesas 

consideradas não autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou 

ilegítimas 

7 Despesa – 
liquidação 

Lei 4.320/1964, 
art. 63. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

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

8 
Pagamento de 

despesas sem 

regular liquidação 

Lei 4.320/1964, 

art. 62. 

Auditoria 
Governamental 

de 
conformidade 

Avaliar se houve pagamento de despesa 
sem sua regular liquidação. 

 

1.3 NOTA EXPLICATIVA: PONTOS DE CONTROLE DA TABELA 
REFERENCIAL 1, CONSTANTES DO ANEXO III DA IN TC Nº 43/2017, NÃO 
SELECIONADOS PARA AVALIAÇÃO 
 
Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de auditoria 
ou de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial 1 do Anexo 
III da IN TC nº 43/2017, pelo TCEES, apenas os pontos que estão elencados 
nas tabelas acima foram selecionados pela Controladoria Geral do Município 
para análise. 
 
Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Controladoria 
Geral do Município no ano de 2019. 
 
1.4 AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
 
No ano de 2019, a Controladoria Geral do Município foi responsável pela 
realização de auditorias, revisão e edição de instruções normativas, bem como 
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pelo acompanhamento dos processos de licitação da Prefeitura de São Gabriel 
da Palha e das demais Unidades Gestoras. 
 
1.4.1 DAS AUDITORIAS REALIZADAS 
 
A Controladoria Geral do Município realizou as seguintes auditorias no exercício 
de 2019: 
 
a) Auditoria nos Processos referentes aos Termos de Fomentos, Termos de 
Cooperação e Convênios, realizados na Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha no exercício de 2018. (Processo Administrativo nº 3316/2019). 
 
Considerando que o Fundo Municipal de Saúde não transferiu recursos públicos 
através da Lei Federal nº 13.019/2014, o mesmo não foi auditado. 
 
Objetivo: 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 Cívil, 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. 
 
Metodologia: Os exames foram conduzidos de acordo com as Normas 
Brasileiras de Auditoria. A abrangência dos trabalhos de auditoria realizados 
consiste na análise dos fatos, Lei Municipal n° 2.316/13, Lei Municipal n° 
2.337/13, Lei Federal nº 13.019/2014, Instrução Normativa SCI n° 002/2012, 
Instrução Normativa SCI N° 003/2012 – Versão II, Plano Anual de Auditoria 
Interna – PAAI – 2019, e demais leis pertinentes, incluindo-se as normas 
brasileiras de Auditoria Interna. 
 
Os procedimentos da auditoria utilizados foram verificar se: 
 
1) A Administração Pública divulga em seu sítio oficial a relação das parcerias 
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, (federais, estaduais e 
municipais)? 
 
2 - As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) divulgam na internet a relação 
das parcerias celebradas com a Administração Pública? 
 
3 - Os 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 - Os gestores emitiram os Pareceres Técnicos de análise de prestações de 
contas dos Termos de Colaboração e Fomento, de acordo com o estabelecido 
pelos artigos 66 e 67 da Lei 13.019/2014? 
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 Base de Dados: Processos de prestações de contas das entidades, relatórios 
dos gestores e Comissão de Monitoramento e sítios eletrônicos.  
 
RESULTADO DA ANÁLISE: Houve 04 (quatro) constatações de inconsistências 
com as devidas recomendações. 
 
b) Auditoria na gestão financeira da prefeitura e dos fundos municipais relativas 
ao 1º semestre de 2019.  
 
Objetivo: Orientar as Unidades Administrativas mediante ações preventivas de 
orientação, fiscalização e avaliação de resultados para correções das possíveis 
inconsistências encontradas. 
 
Metodologia: Controladoria Geral do Município realizou análise sobre a gestão 
orçamentária de financeira da PMSGP e dos Fundos Municipais, relativo ao 
período de 01/01 a 30/06/2019, adotando como metodologia de trabalho para 
emissão dos Relatórios a análise das demonstrações contábeis. 
 
Resultado da Análise: Foram encontradas divergências nos saldos, passíveis de 
correção e encaminhadas a Secretaria Municipal de Finanças para correção. 
 
2 DESCRIÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, CURSOS, PALESTRAS REALIZADAS 
NO EXERCÍCIO DE 2019 
 
No decorrer do exercício de 2019, os integrantes da Controladoria Geral do 
Município participaram de diversos treinamentos/capacitações e cursos para 
aprimorar os conhecimentos técnicos. 
Participação da Equipe do Controle Interno em Cursos e Seminários: 

a) Curso Prático Sobre os Relatórios de Controle Interno a Enviar ao TCEES 
na PCA; 
b) Gestão de Riscos no Setor Público - curso promovido pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo – TCE ES; 
c) Controle Interno na Gestão Pública - Seminário promovido pela AMUNES   
d) Reunião Técnica do Fórum Estadual de Controle Interno do Estado do 
Espírito Santo (FECONTES) 
e) 8º Congresso Gestão de Cidades – Os Desafios dos Municípios 
Capixabas (AMUNES); 
f) Palestra Sobre Cálculo Atuarial e Investimentos para RPPS; 
g) Os Impactos da Reforma da Previdência no RPPS promovido pelo SGP-
PREV através da Empresa ABCPREV e Formação Previdenciária).  
 

3 TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG 
 
A Controladoria Geral do Município não realizou nenhuma Tomada de Contas 
Especial e Procedimentos Administrativos nos moldes da Instrução Normativa 
32/2014 do TCEES, no exercício de 2019 no Fundo Municipal de Saúde. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha-ES | CEP: 29780-000 
Fone/Fax (027) 3727-1366 |E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

Impende registrar que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência 
ao disposto na Constituição Federal, Constituição Estadual, nas normas gerais 
de Direito Financeiro contidas na Lei Federal N.º 4.320/64, Lei Complementar 
Federal N.º 101/2000, na Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem 
como as normas específicas do TCEES.  
 
Nesse sentido, determina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, que 
a fiscalização do Município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo e pelos Sistemas de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da Lei. 
 
A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 75, destaca a importância da 
atividade do controle interno, particularmente em relação à execução 
orçamentária, que compreende a legalidade dos atos, a fidelidade funcional dos 
agentes administrativos e o cumprimento do programa de trabalho. 
 
Ao mesmo tempo, a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal determina, no artigo 59, que o Sistema de Controle Interno de cada Poder, 
o Legislativo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas de Gestão Fiscal.  
 
Nessa vertente, a Constituição do Estado do Espírito Santo define no artigo 29, 
que a fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela 
Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos Sistemas de Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Sendo que o controle 
externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. 
 
Por fim, a Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha estabeleceu no 
artigo 56 que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades de sua administração pública direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
 
Ainda nos termos da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha ficou 
expressamente estabelecido no artigo 59 que os Poderes Legislativo e Executivo 
manterão, de forma integrada, Sistema de Controle Interno com a finalidade de 
avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos 
programas de Governo e dos orçamentos do Município, comprovar a legalidade 
e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem 
como da aplicação de recursos públicos municipais por entidade de direito 
privado, exercer o controle das operações de crédito, dos direitos e haveres do 
Município e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Coadunando com esses dispositivos legais, o Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo - TCEES publicou a Resolução de nº 227, de 25 de agosto de 
2011 e alterações, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e 
fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprova o 
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“Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na 
Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras providências.  
 
Deste modo, para assegurar o cumprimento do ordenamento legal e 
recomendações do TCEES, o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Gabriel da Palha, foi instituído por meio da “Lei nº 1.923, de 26 de março de 
2009, que dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do 
art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Nº 101/2000 e art. 
59 da Lei Orgânica do Município e cria a unidade de controle interno do 
município de São Gabriel da Palha e dá outras providências”, vindo essa Lei a 
ser revogada pela nº 2.316, de 25 de julho de 2013, a qual seguiu as diretrizes 
recomendadas pelo TCEES, sendo que o Controle Interno Municipal foi 
estruturado por meio da Lei nº 2.337, de 19 de setembro de 2013. 
 
Com isso, a Controladoria Geral do Município de São Gabriel da Palha tem como 
missão garantir serviço de auditoria e controle interno com excelência, mediante 
ações preventivas de orientação, fiscalização e avaliação de resultados, e ainda, 
pautando- se sempre pela ética e transparência, com o objetivo de exercer o 
controle interno por meio de auditoria preventiva. 
 
Consequentemente, atua para garantir o cumprimento das normas, visando 
assegurar os Princípios fundamentais da Administração Pública, quanto a 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. E dessa 
perspectiva, consolidar a transparência e o controle social sobre a gestão 
pública. 
 
Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que 
as atividades da Controladoria Geral do Município, no ano de 2019, foram 
balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta 
Administração Municipal e pelo cumprimento do PAAI, atentando sempre para o 
cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública. 
 
A Controladoria Geral do Município cumpriu com as suas atribuições e 
competências no ano de 2019, ao assistir a Administração do Município de São 
Gabriel da Palha na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor 
melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, nos controles internos 
administrativos e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, 
contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o 
processo de governança. 
 
 
São Gabriel da Palha, 14 de abril de 2020. 
 
 
Ilza Lúcia da Conceição 
Controladora Geral do Município 
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