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INTERNO - RELACI 
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do Município 
UNIDADE GESTORA: Prefeitura de São Gabriel da Palha 
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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. 

 

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – 2019 
serão apresentadas a composição da Controladoria Geral do Município no 
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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. 
 

 
 

item 

 

PONTO DE CONTROLE 

 

BASE 
LEGAL 

 
 

PROCEDIMENTO 

 
 

UNIVERSO DO PONTO DE 
CONTROLE 

 

AMOSTRA 
SELECIONADA 

 

 
1 

 
Transferência de 
recursos orçamentários 
ao Poder Legislativo. 

 
CRFB/88, 
art. 168. 

 
Avaliar se os recursos 
correspondentes às 
dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, 
destinados aos órgãos do 
Poder Legislativo, foram 
transferidos  pelo Poder 
Executivo  até  o  dia  20  de 
cada mês, em 
duodécimos. 
 
 

 
 

R$ 3.566.719,44 

 
 

Processos 
Administrativos 

0028/2019 
2618/2019 

 
   

 
2 

 
Educação - aplicação 
mínima 

 
CRFB/88,    
art. 

 
Avaliar se a aplicação de 
recursos na manutenção 

 
 

R$ 13.557.195,02 

 
 

R$ 13.557.195,02 
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 212,        
Lei        nº 
9.394/199
6 (LDB), 
art. 69 

e no desenvolvimento  do 
ensino  atingiu o  limite  de 
vinte  e cinco  por  cento, 
no mínimo, da receita 
resultante de impostos,   
compreendida a 
proveniente   de 
transferências,   na 
manutenção  e 
desenvolvimento  do 
ensino,      considerando 
recursos aplicados a 
totalidade de despesas 
liquidadas compatíveis à 
função de governo, 
conforme Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 
LDB. 
 

 
(25,05%) 

 
(25,05%) 

 
3 

 
Saúde - aplicação 
mínima 

 
CRFB/88, 
art. 77, 
inciso    III, 
do ADCT    
c/c     LC 
141/2012, 
arts. 6º e 
7º. 

 
Avaliar se foram aplicados, 
em ações    e    serviços 
públicos de saúde, 
recursos   mínimos 
equivalentes     a     12% 
e     15%, respectivamente, 
pelo    estado    e pelos 
municípios,  da  totalidade 
da arrecadação   de 
impostos   e   das 
transferências    que 
compõem  a base  de  
cálculo  conforme  previsto 
na CRFB/88 e na LC 
141/2012. 
 
 

 
 

R$ 14.996,656,10 
 

(28,87) 

 
 

R$ 14.996,656,10 
(28,87) 

 
4 

 
Despesas com pessoal -    
limite 

 
LC         
101/2000, 
arts. 19 e 
20. 

 
Avaliar se os limites de 
despesas com    pessoal    
estabelecidos    nos artigos 
19     e    20     LRF     foram 
observados. 
 
 

 
R$ 46.801.217,60 

 
(52,99%) 

 
R$ 46.801.217,60 

 
(52,99%) 

 
5 

 
Transferências para      o    
Poder Legislativo 
Municipal 

 
CRFB/88, 
art. 29- 
A, § 2º. 

 
Avaliar se os repasses ao 
Poder Legislativo 
Municipal   obedeceram os  
dispositivos  contidos  no  § 
2o do artigo 29-A da 
CRFB/88. 
 
 

 
 

R$ 3.566.719,44 
 

 
Processos 

Administrativos 
0028/2019 
2618/2019 

 
0103/2019 
(Câmara) 

 
6 

 
Operação          de 
crédito              por 
antecipação      de 
receita orçamentária 
limite 

 
Resolução  
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 10 

 
Avaliar se houve 
contratação   de operações 
de        crédito        por 
antecipação             de 
receita orçamentária 
no         exercício. Existindo, 

 
 
No exercício financeiro 
de 2019, não houve 
operação de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária – ARO. 

 
 
No exercício 
financeiro de 2019, 
não houve operação 
de crédito por 
antecipação de 
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verificar    se    o    saldo 
devedor  das  operações 
de  crédito por 
antecipação       de 
receita orçamentária  não 
excedeu  o  limite de  7% 
(sete  por  cento)  da  
receita corrente líquida. 
 
 
 

receita orçamentária 
– ARO. 

 
7 

 
LDO - limitação de 
empenho. 

 
LC 
101/2000,  
art. 
4º, inciso I, 
alínea 

 
Avaliar se a LDO  aprovada  
para o exercício   continha 
dispositivo estabelecendo 
critérios  e  forma  de 
limitação    de    empenho, 
a    ser efetivada   nas   
hipóteses   previstas na 
alínea b do inciso II do 
artigo 4º, no  art.  9º e   no 
inciso  II  do  §  1o  do art. 
31, todos da LRF. 
 

 
 
 
Art. 25 e 43 da Lei 
Municipal de nº. 2.746 de 
24/06/2018 

 
 
 
Art. 25 e 43 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 
04/06/2018 

 
8 

 
LDO - condições para 
transferências de 
recursos              a 
entidades privadas. 

 
LC  
101/2000, 
art. 
4º, inciso I, 
alínea 

 
Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício 
continha       dispositivo 
estabelecendo    condições 
e exigências para 
transferências  de recursos   
a   entidades   públicas   e 
privadas. 
 
 

 
Art. 33 da Lei Municipal 
de nº. 2.746, de 
04/06/2018 
 

 

 
Art. 33 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 
04/06/2018 

9 Operação          de 
crédito              por 
antecipação      de 
receita orçamentária 
limite 

Resolução  
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 10 

Avaliar se houve 
contratação   de operações 
de        crédito        por 
antecipação             de 
receita orçamentária 
no         exercício. Existindo, 
verificar    se    o    saldo 
devedor  das  operações 
de  crédito por 
antecipação       de 
receita orçamentária  não 
excedeu  o  limite de  7% 
(sete  por  cento)  da  
receita corrente líquida. 
 

No exercício financeiro 
de 2019, não houve 
operação de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária – ARO. 

No exercício 
financeiro de 2019, 
não houve operação 
de crédito por 
antecipação de 
receita orçamentária 
– ARO. 

 
11 

 
LOA - reserva de 
contingência 

 
LC  
101/2000,  
art. 
5º, inciso 
III. 

 
Avaliar se a LOA aprovada 
para o exercício 
contemplou      dotação 
orçamentária para 
reserva     de contingência, 
com      forma      de 
utilização   e  montante 
definidos  e compatíveis 
com a LDO. 
 

 
Art. 28 da Lei Municipal 
de nº. 2.746, de 
04/06/2018, e art. 4º e 
Anexos da Lei nº. 2.781, 
de 20/12/18 

Art. 28 da Lei 
Municipal de nº. 
2.746, de 
04/06/2018, e art. 4º 
e Anexos da Lei nº. 
2.781, de 20/12/18 
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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 
pelo acompanhamento dos processos de licitação da Prefeitura de São Gabriel 
da Palha. 
 
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). 

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 Civil, 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: 
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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? 
 
 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 EMISSÃO DE ANÁLISES TÉCNICAS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 
A equipe da Controladoria Geral do Município foi bastante demandada no ano 
de 2019 para emissão de análises técnicas de conformidade sobre processos de 
licitações de modo geral.  
 
Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2019, o montante de: 
a) 136 processos de licitação fase interna. 
b) 111 processos de licitação fase externa. 
 
A Controladoria Geral do Município analisou os processos por meio de 
CheckList, conforme os modelos apresentados abaixo:  
 
MODELO I: ANTES DE LICITAR 
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 DESCRIÇÃO 
S 

 

N 

 

NA 

 

01 

Abertura de processo administrativo devidamente 

autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, da 

Lei nº 8.666/93)? 

   

02 

Foi elaborado termo de referência, projeto básico ou 

projeto executivo com a indicação do objeto de 

forma precisa, suficiente e clara (art. 7º, I, da Lei nº 

8.666/93)? 

   

03 
A autoridade competente justificou a necessidade 

da contratação (art. 3º, I da Lei nº 10.520/02)? 
   

04 

Consta a autorização da autoridade competente 

para a abertura da licitação (art. 38, caput, da Lei nº 

8.666/93)? 

   

05 

Consta a aprovação do termo de referência, projeto 

básico ou projeto executivo pela autoridade 

competente? 

   

06 

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo 

mercado do ramo do objeto da licitação (art. 3º, III, 

da Lei nº 10.520/02 e arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 

8.666/93)? 

   

07 

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado 

em planilhas que expresse a composição de todos 

os seus custos unitários baseado em pesquisa de 

preços praticados no mercado do ramo do objeto da 

contratação, assim como a respectiva pesquisa de 

preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93)? 

 

   

08 

Há previsão de recursos orçamentários, com 

indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 

14, caput, da Lei nº 8.666/93)? 

   

09 

Em face do valor estimado do objeto, a participação 

na licitação é exclusiva para microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06)? 

   

10 

Consta a designação ou o número da Portaria e/ou 

Decreto da Comissão de Licitação, do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio (art. 38, III, da Lei nº 8.666/93art. 

3º, IV, §1º da Lei nº 10.520/02)? 
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11 

Há minuta de edital e anexos (art. 4º, III, da Lei nº 

10.520/02, e art. 40 da Lei nº 8.666/93)? 

11.1 Constituem anexos do edital: 

(a)    termo de contrato se for o caso; e 

(b)     planilha de quantitativos e custos unitários se 

for o caso. 

(c)     demais documentos se forem o caso. 

   

12 

Análise e aprovação da minuta de edital e seus 

anexos pela assessoria jurídica da Administração 

(art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93). 

   

OBS.:  

 

MODELO II: DEPOIS DE LICITAR 

 

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO 
S 

 

N 

 

NA 

 

13 
Os pareceres técnicos ou jurídicos 
emitidos sobre a licitação constam do 
processo? 

   

14 
O Edital foi Publicado conforme preconiza 
a Lei? (art.38, II da Lei 8.666/93) 

   

15 
As propostas protocoladas foram 
recebidas pela comissão de licitação? 

   

16 
O percentual adjudicado está em 
conformidade com o de mercado? 

   

17 
As deliberações da comissão de licitação 
em cada processo foram registradas em 
atas? 

   

18 

Os documentos de habilitação em 
proposta em cada processo foram 
rubricados pelos membros da comissão e 
pelos licitantes presentes? 

   

19 
A habilitação dos licitantes ou as propostas 
atenderam ao Edital de convocação ou 
convite? 

   

20 Existem itens fracassados?    

21 
Os relatórios de vencedores de preços 
simples encontram-se assinados pela 
Comissão? 
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22 
O resultado do julgamento da licitação foi 
publicado? 

   

23 

Constam no processo as justificativas 
cabíveis para aquisição direta por 
dispensa ou inexigibilidade de licitação 
dos itens desertos ou fracassados? 

   

OBSERVAÇÕES: 

 

3 REVISÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
 
Quanto aos outros procedimentos a Controladoria revisou e atualizou 27 (vinte 
e sete) Instruções Normativas e editou 02 (duas). 
 
4 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).  

 
5 REGISTRO DA QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 
EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO 
 
A Controladoria Geral do Município emitiu 07 (sete) Recomendações Técnicas 
no decorrer do exercício de 2019, com o objetivo de orientar as Unidades 
Administrativas e a Chefe do Poder Executivo. 
 
6 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 na Prefeitura de São Gabriel da Palha. 
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Foram apuradas e respondidas 13 (treze) manifestações de ouvidoria do TCEES 
classificadas como Notícias de Irregularidades.  
 

Em 23/04/2019 foi protocolizado o Processo Administrativo nº 2829/2019, 

referente ao Ofício nº 0131/2019-5 e Processo TC 5781/2016 – Parecer Prévio 

TC 155/2018 – 2ª Câmara, recomendando providências por parte da Prefeita 

Atual, das recomendaçãoes foram tomadas as seguintes providências: 

- Quanto o não recolhimento das contribuições previdenciárias a Prefeitura fez 

acordo de parcelamento da dívida junto ao SGP-PREV e a Secretaria de Previdência e 

tem realizado os pagamentos mensalmente; 

- No que tange a retificação de divergência encontrada entre a conta “Caixa e 

Equivalente de Caixa” do Balanço Patrimonial o Departamento de Contabilidade sanou 

as inconsistências; 

- Quanto a adoção de medidas para a ampla representação de pais e estudantes 

no Conselho de Acompanhamento e Controle FUNDEB do Município de São 

Gabriel da Palha, com composição mínima legalmente estabelecida, informamos 

que Conselho FUNDEB vigente, fora nomeado pelo Decreto nº 224/2017, de 19 

de maio de 2017, e reconduzido pelo Decreto nº 877, de 03 de junho de 2019 

em conformidade com a recomendação do TCEES. 

 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
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, 
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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 
“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, 
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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, 10 de junho de 2020. 
 
 
 
Ilza Lúcia da Conceição 
Controladora Geral do Município 
 


		2020-06-10T17:22:27-0300
	Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 10/06/2020 17:22.




