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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

ESTADO DO ESplRITO SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ATO DE RECOMENDACÃO

Ato de Recomendação nll 009/2018

Da: Unidade Central de Controle Interno

Para: Chefe do Poder Executivo Municipal.

Finalidade: Implantar Sistema de Informação.

Exm!! Sr. Prefeito,

Tendo em vista o cunho orientativo da Unidade Central de Controle Interno, e

fundamentado pela Constituição Federal (Art. 31, 70 e 74); pela Constituição Estadual

(Art. 29, 70 e 76) e pela lei Orgânica Municipal (Art. 79 e 86), tendo por finalidade

fiscalizar e proporcionar à Administração Pública o cumprimento das exigências legais,

a proteção do patrimônio público e otimização dos recursos, garantindo assim

melhores resultados a toda coletividade.

Cabe ao Executivo Municipal e ao seu Controle Interno promover o funcionamento do

Sistema que tem por objetivo assegurar a fiscalização quanto à legalidade,

legitimidade e economicidade de gestão dos recursos públicos, bem como, assegurar o

cumprimento das exigências legais, a proteção do patrimônio público e otimização dos

recursos, garantindo-se melhores resultados a toda a coletividade.

Compete ao Controlador Interno, portanto, utilizar os instrumentos de controle na

busca da eficiência da Gestão Pública Municipal. Assim, quanto mais aprimorado for o

controle interno melhor o órgão funcionará e menos erros serão detectados pelo

controle externo, através de ação fiscalizatória exercida pelo Tribunal de Contas.

Sabemos que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) requer um

acesso diário, sem restrição e sem a espera de informações impressas nos documentos

que pertencem aos órgãos públicos para o desempenho de suas auditorias, o TCEES
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esta prezando por realizar tais auditorias através de meios digitais, ou seja, fornecida

por Sistemas de Informação.

Um Sistema de informação é o modelo, automatizado ou manual, de processos

responsáveis por coletar informações e transmitir em forma de dados que sejam úteis

ao desenvolvimento de produtos ou serviços das empresas, organizações e de demais

projetos, neste sistema, todos os componentes integrantes são inter-relacionados,

atuando em conjunto para atingir o objeto central.

Por sua vez, para que um Sistema de Informação forneça dados corretos do órgão

público para qualquer individuo, é necessário que se tenha uma equipe adequada, pois

um Sistema de Informação deverá trabalhar em consonância com uma equipe de

Tecnologia da Informação (TI).

Tecnologia da Informação, é uma área que utiliza a computação como um meio

para produzir, transmitir, armazenar, aceder e usar diversas informações, como a

tecnologia da informação pode abranger e ser usada em vários contextos, a sua

definição pode ser bastante complexa e ampla.

A tecnologia é usada para fazer o tratamento da informação, auxiliando o utilizador a

alcançar um determinado objetivo, as TIos têm evoluldo muito com o rápido

desenvolvimento da tecnologia, e com este desenvolvimento surgem cada vez mais

soluções disponibilizadas pela informática. A tendência é que a tecnologia da

informação seja cada vez mais importante na nossa sociedade, onde a informatização

de vários conteúdos se transformou em uma norma.

Entretanto, o município de Vila Pavão recebeu no dia 05/12/2017 do Tribunal de

Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, oficio de nQ 0231/2017-6 com cópia do

Processo TC nQ 01081/2016-3, originário do Acórdão n~ TC-1263/2016 - Plenário, com
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a seguinte notificação da recomendação constante do item 2 do mencionado Acórdão,

cópia anexa:

1. MRecomenda que os jurisdicionados promovam ações com o objetivo de implantar

sistema de informação para dar suporte às suas atividades administrativas e

f1nalfstlca~;

2. "Recomenda que as unidades gestoras promovam ações para diminuir a

dependência tecnológica das empresas fornecedoras de sistemas de informação e de

serviços relativos a estes, de maneira que possam mitigar o risco de descontinuidade

na operação dos sistemas ou perda e manipulação indevida dos dados",

CONSIDERANDO O recebimento do referido Processo do Tribunal de Contas do Estado

do Espirito Santo - TCEES.

SUGERIMOS a Vossa Excelência em face do exposto, que juntamente com o órgão

responsável, faça-se uma análise da legislação, quanto a possibilidade de se criar cargo

na área de Tecnologia e a realização de Concurso para o mesmo.

As sugestões aqui descritas são de cunho orientativo e não substituem as legislações

vigentes.

É o que temos a orientar.

Vila Pavão/ES, 16 de maio de 2018,
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ttSAR AUGUST(j ~IMENTEL FRAGA FILHO

Assessor de Auditoria Interna
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