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DECRETO Nº ...../2010 

Dispõe a respeito dos procedimentos, rotinas e 

funcionamento do Controle Interno do Poder 

Executivo do Município de Guanhães/MG 

 

 

TÍTULO I – DISPOSIÇ ÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I – OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO CONTROLE INTERNO 

 

Art. 1º - O Controle interno tem por objetivos: 

I – Maior proteção ao Patrimônio Público; 

II – Aumentar a confiabilidade dos relatórios contábeis e gerenciais; 

III – Estimular a eficiência operacional; 

IV – Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos 

programas de governo e do orçamento do Município; 

V – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

VI – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Município; 

VII – Apoiar o controle externo em sua missão institucional. 

 

Art. 2º - O Controle Interno deverá observar os seguintes princípios: 

I) Legalidade; 

II) Legitimidade; 

III) Economicidade; 

IV) Qualificação adequada, treinamento e rodízios de funcionários: 

a) Seleção e treinamento de forma criteriosa e sistematizada; 

b) Rodízio de funções com vistas a reduzir/eliminar possibilidades de fraudes; 
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c) Obrigatoriedade de gozo de férias para evitar-se a dissimulação de irregularidades; 

V) Delegação de poderes e definição de responsabilidades; 

VI) Segregação de funções; 

VII) Instruções devidamente formalizadas em Manuais de Procedimentos e Rotinas; 

VIII) Controle sobre as transações financeiras; 

IX) Aderência a diretrizes e normas legais; 

§1º - A implantação de manuais de procedimentos tem por objetivo normatizar as diversas 

atividades e serviços no âmbito da Administração Pública, com vistas à racionalização e 

padronização das tarefas executadas e a qualidade e eficiência dos serviços prestados. 

§2º - A segregação de funções advém do princípio da divisão do trabalho e da existência de 

tarefas complementares, mas incompatíveis de acumulação, para evitar-se fraudes, desvios e 

favorecimentos ilícitos.  

 

Art. 3º - O controle interno deve: 

I – prioritariamente, ter caráter preventivo; 

II – permanentemente, estar voltados para a correção de eventuais desvios em relação aos 

parâmetros estabelecidos; 

III – prevalecer como instrumentos auxiliares de gestão; 

IV – estar direcionados para o atendimento a todos os níveis hierárquicos da administração.  

 

CAPÍTULO II – DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 4º - Compete à Controladoria: 

I - Emitir relatório concernente à execução da lei orçamentária anual, que acompanhará a 

prestação de contas do exercício; 

II - Avaliar o cumprimento das metas previstas nos planos plurianuais, a execução dos 

programas de governo e orçamentos; 

III - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária, contábil, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das 

entidades da administração indireta, e da aplicação de recursos públicos por entidade de 

direito privado; 
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IV - Exercer o controle das operações de crédito, dos avais e das garantias, bem como dos 

direitos e dos haveres do Estado e do Município. 

V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, mediante o 

desempenho das seguintes atividades. 

VI - Organizar e executar a programação de auditoria; 

VII - Promover auditorias nas contas dos responsáveis sob seu comando emitindo relatório, 

certificado de auditoria e parecer, que consignarão qualquer irregularidade ou ilegalidade 

constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as falhas encontradas; 

VIII - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para os casos em que se 

fizer necessária a instauração da Tomada de Contas Especial. 

IX - Verificar o cumprimento das normas administrativas e financeiras estabelecidas; 

X - Subsidiar os procedimentos de Prestação de Contas e Tomada de Contas dos 

responsáveis; 

XI - Verificar a correta utilização de recursos de convênios recebidos do Estado ou da União; 

XII - Verificar o cumprimento de acordos, convênios e contratos; 

XIII - Verificar a legalidade dos procedimentos utilizados em processos licitatórios e de 

compras em geral; 

XIV - Examinar a execução orçamentária e observância dos seus limites; 

XV - Examinar a regularidade e a legalidade das contas; 

XVI - Examinar a economicidade das atividades; 

XVII - Comprovar a veracidade das informações e relatórios contábeis, financeiros e 

operacionais dos órgãos e entidades do Município; 

XVIII - Atuar preventivamente para minimizar a ocorrência de fraudes ou erros; 

XIX - Comprovar a segurança dos ativos; 

XX - Verificar a efetividade dos mecanismos de controle interno administrativo; 

XXI - Comunicar ao Gestor os casos que necessitarem de investigações especiais quando da 

ocorrência de fatos que possam vir a acarretar em prejuízos ao erário. 

XXII – Fiscalizar a aplicação do percentual constitucional nas ações de Educação e Saúde; 

XXIII – Fiscalizar a observância do limite de gastos com pessoal, nos termos previstos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000 e alteraçãoes; 

XXIV – Fiscalizar o controle das obras e serviços de engenharia; 
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XXV – Fiscalizar os registros e controles dos serviços de arrecadação, tesouraria e 

contabilidade; 

XXVI – Fiscalizar os registros, controles e gestão de pessoal; 

XXVII – Exercer avaliação permanente, em nível macro, sobre o cumprimento dos objetivos 

definidos para os Programas constantes do PPA e das prioridades e metas estabelecidas na 

LDO; 

XXVIII – Monitorar o fiel cumprimento das atribuições legais estabelecidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar 101/00, para o sistema de controle 

interno e exercer o controle direto sobre os aspectos mais relevantes como: 

a) observância dos limites para despesas com pessoal e medidas adotadas para o retorno 

aos limites; 

b) situação do endividamento, condições para a realização de operações de crédito e 

inscrição em Restos a Pagar; 

c) providências tomadas para, se for o caso, recondução dos montantes de dívidas ao 

limites; 

d) cumprimento dos limites da despesa total do Poder Legislativo; 

e) destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; 

f) acompanhamento de fatos que comprometam os custos (atos de gestão – novas 

despesas) ou dos resultados dos programas ou de indícios de irregularidades na gestão 

orçamentária; 

g) controle quadrimestral da observância do limite da dívida consolidada (art. 30, §4º da 

LRF) e sobre as medidas definidas para retorno da dívida ao limite em 12 meses (art. 

31 da LRF); 

h) controle para assegurar a obtenção de resultado primário (com limitação de empenho, 

se necessário), enquanto a dívida for superior ao limite (art. 31, §1º, II da LRF); 

i) controle para assegurar que montante anual das operações de crédito fique limitado ao 

total das despesas com capital (art. 32 da LRF); 

j) controle para assegurar que o produto das operações de crédito está sendo destinado 

exclusivamente para despesas com capital; 

k) controle para garantir que as operações de ARO sejam liquidadas até o dia 10 de 

dezembro (art. 38, II da LRF); 
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l) controle para assegurar que os recursos do Regime Próprio de Previdência Social não 

sejam desviados para outros fins (art. 43 da LRF); 

m) controle para verificar se a perda estimada com a renúncia de receita (não considerada 

no Orçamento) vem sendo superior às medidas compensatórias adotadas (art. 14, II da 

LRF); 

n) execução de controles e implantação de procedimentos voltados a assegurar que os 

atos motivadores da geração de novas despesas com duração superior a dois anos ou 

de caráter continuado somente ocorram após observadas as exigências contidas nos 

arts. 16 e 17 (quando for o caso); 

o) controle sobre a adoção das medidas voltadas à geração de disponibilidade de caixa ao 

final de cada exercício. 

 

Art. 5º – Compete ao Controlador Geral: 

I - Supervisionar todas as atividades que envolvem a execução do trabalho, podendo delegar 

parte da tarefa a agentes subordinados, desde que possa avaliar a atuação destes durante a 

condução dos trabalhos; 

II - Instruir e dirigir, adequadamente, seus subordinados, para assegurar a execução dos 

trabalhos e o cumprimento das ordens de serviço; 

III – Normalizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais dos órgãos e das 

entidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal; 

IV – Consolidar os planos de trabalho das unidades de auditoria interna das entidades da 

Administração Pública Municipal Indireta; 

V – Avaliar o desempenho dos Gerentes de Controle Interno; 

VI – Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de controle interno. 

VII – Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e 

externo quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os 

mesmos; 

VIII – Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre os aspectos técnicos 

relacionados com a legislação concernente às finanças públicas; 

IX – Participar do processo de planejamento municipal e acompanhar a elaboração do PPA, 

da LDO e do Orçamento Anual; 
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X – Exercer o acompanhamento sobre todos os processos de sindicâncias internas e Tomadas 

de Contas Especiais; 

XI – Manter registro e acompanhamento de todos os processos que tramitam no Tribunal de 

Contas do Estado, envolvendo a administração direta e indireta da Prefeitura; 

XII – Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades 

apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências visando à apuração de 

responsabilidades e ao ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário; 

XIII – Encaminhar e acompanhar as auditorias in loco efetuadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado ou por outros órgãos de fiscalização. 

 

Art. 6º - No exercício da função de supervisão, deverão ser observados: 

I - O correto planejamento dos trabalhos, para atendimento dos objetivos do controle e 

emissão do parecer exigido pelo Tribunal de Contas; 

II - A aplicação de procedimentos e técnicas de auditoria que possibilitem alcançar as metas e 

objetivos pretendidos no plano de trabalho; 

III - A utilização de papéis de trabalho que possibilitem a apuração de dados consistentes nos 

levantamentos realizados. 

 

Art. 7º – Os Gerentes de Controle Interno deverão observar as seguintes regras: 

I - Comportamento ético e observância às normas de conduta instituídas no estatuto do 

servidor, não podendo valer-se da função para auferir vantagens e benefícios a si próprio ou a 

terceiros; 

II - Sigilo sobre as informações obtidas, não podendo dar publicidade a elas sem autorização 

específica, salvo se houver obrigação legal ou profissional de assim proceder; 

III - Cautela e zelo profissional na realização dos trabalhos, preocupando-se em não induzir a 

erro, e agir com bom senso em seus atos e recomendações; 

IV - Independência em relação ao agente controlado, de modo a assegurar imparcialidade no 

seu trabalho, bem como nos demais aspectos relacionados com sua atividade profissional; 

V - Soberania no julgamento profissional, cuidando para que os exames sejam realizados a 

partir do planejamento previsto no plano de auditoria, com a extensão desejável para 

possibilitar o julgamento objetivo dos fatos. 
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VI - Imparcialidade na realização dos trabalhos, devendo comunicar a autoridade competente 

conflitos de interesse que comprometam a imparcialidade do trabalho. 

VII - Objetividade na realização dos trabalhos, que deverão ser subsidiados por documentos e 

evidências que permitam atestar a veracidade dos fatos ou situações examinadas; 

VIII - Conhecimento técnico e capacidade profissional, na extensão necessária para a 

realização dos trabalhos. 

 

CAPÍTULO III – DOS GERENTES DE CONTROLE 

 

Art. 8º - Os Gerentes de Controle deverão realizar o levantamento das rotinas e atividades de 

cada setor, observando: 

I – Registro de todas as operações de forma lógica e seqüencial; 

II – Registro de todos os documentos emitidos e dos controles mantidos; 

III – Registro dos arquivos e forma de controle; 

IV – Cargo das pessoas que praticam as operações, para análise da legitimidade; 

V – Se há segregação de funções; 

 

Art. 9º - Os Gerentes de Controle deverão sugerir: 

I – Estabelecimento de políticas administrativas e procedimentos através de manuais; 

II – Redistribuição das tarefas ou atribuições de cada órgão ou setor, se necessário; 

III – Redefinição da segregação de funções, se necessário; 

IV – Formas de registros e controles do setor. 

 

Art. 10 – Os Gerentes de Controle no exercício de suas atividades deverão observar as 

seguintes normas: 

I - INDEPENDÊNCIA - o Agente de Controle no exercício da atividade de auditoria deve 

manter uma atitude de independência que assegure a imparcialidade de seu julgamento, nas 

fases de planejamento, execução e emissão de seu parecer, bem assim nos demais aspectos 

relacionados com sua atividade profissional. 

II - SOBERANIA - durante o desenvolvimento do seu trabalho, o Agente de Controle deverá 

possuir o domínio do julgamento profissional, pautando-se, exclusiva e livremente a seu 

critério, no planejamento dos seus exames, na seleção e aplicação de procedimentos técnicos e 
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testes de auditoria, na definição de suas conclusões e na elaboração de seus relatórios e 

pareceres. 

III - IMPARCIALIDADE - durante seu trabalho, o Agente de Controle está obrigado a abster-

se de intervir nos casos onde há conflito de interesses que possam influenciar a absoluta 

imparcialidade do seu julgamento. 

IV - OBJETIVIDADE - na execução de suas atividades, o Agente de Controle se apoiará em 

fatos e evidências que permitam o convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos 

fatos, documentos ou situações examinadas, permitindo a emissão de opinião em bases 

consistentes. 

V - CONHECIMENTO TÉCNICO E CAPACIDADE PROFISSIONAL - o Agente de 

Controle no exercício das atividades de auditoria deve possuir um conjunto de conhecimentos 

técnicos, experiência e capacidade para as tarefas que executa; conhecimentos contábeis, 

econômicos e financeiros; e de outras disciplinas para o adequado cumprimento do objetivo 

da auditoria. Deverá, ainda, ter habilidade no trato com as pessoas e comunicar-se de maneira 

eficaz. 

VI - CAPACIDADE PROFISSIONAL - a capacidade profissional é adquirida pela aplicação 

prática dos conhecimentos técnicos. O somatório de experiências obtidas entre diversas 

situações contribuem para o amadurecimento do julgamento profissional, possibilitando o 

discernimento entre situações gerais e particulares. 

VII - ATUALIZAÇ Ã O DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS - o Agente de Controle deve 

manter sua competência técnica, atualizando-se quanto ao avanço de normas, procedimentos e 

técnicas aplicáveis à auditoria. 

VIII - CAUTELA E ZELO PROFISSIONAL - no desempenho de suas funções, na 

elaboração do relatório e emissão de sua opinião, o Agente de Controle necessita agir com a 

devida precaução e zelo profissional, devendo acatar as normas de ética profissional, o bom 

senso em seus atos e recomendações, o cumprimento das normas gerais de auditoria 

governamental e o adequado emprego dos procedimentos de auditoria de aplicação geral ou 

específica. 

IX - COMPORTAMENTO ÉTICO - no desenvolvimento de seu trabalho, o Agente de 

Controle, independentemente de sua formação profissional, deve ter sempre presente que, 

como servidor público, se obriga a proteger os interesses da sociedade, respeitar as normas de 

conduta que regem os servidores públicos, não podendo valer-se da função em benefício 
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próprio ou de terceiros. Ficando, ainda, obrigado a guardar confidencialidade das informações 

obtidas, não devendo revelá-las a terceiros, sem autorização específica, salvo se houver 

obrigação legal ou profissional de assim proceder. 

§1º - O auditor governamental, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todas as 

dependências do órgão ou entidade auditada, assim como a documentos, valores e livros 

considerados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo ser 

sonegado, sob qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou informação. 

§2º - Quando houver limitação da ação do auditor, o fato deverá ser comunicado, de imediato, 

por escrito, ao chefe do departamento auditado, solicitando as providências necessárias. 

 

TÍTULO II – DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

CAPÍTULO I – DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 

 

Art. 11 - O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal utiliza como técnicas 

de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a auditoria e a fiscalização. 

§1º - A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

§2º - A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às 

especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda 

coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle são 

eficientes. 

 

Art. 12 - A auditoria poderá ser dos seguintes tipos: 

I - Auditoria Financeira - objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das 

contas, verificar a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, a probidade na 

aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens da 

União ou a ela confiados, compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) exame das peças que instruem os processos de tomada ou prestação de contas; 

b) exame da documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; 

c) verificação da existência física de bens e outros valores; 

d) verificação da eficiência dos sistemas de controles administrativo e contábil; e 
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e) verificação do cumprimento da legislação pertinente. 

II - Auditoria Orçamentária - objetiva acompanhar, examinar e avaliar a execução de 

programas e projetos governamentais específicos, bem como a aplicação de recursos 

descentralizados, compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) análise da realização físico-financeira em face dos objetivos e metas estabelecidos; 

b) análise dos demonstrativos e dos relatórios de acompanhamento produzidos com 

vistas à avaliação dos resultados alcançados e a eficiência gerencial; 

c) verificação da documentação instrutiva e comprobatória, quanto à propriedade dos 

gastos realizados; e 

d) análise da adequação dos instrumentos de gestão - contratos, convênios, acordos, 

ajustes e outros congêneres - para consecução dos planos, programas, projetos e 

atividades desenvolvidas pelo gestor, inclusive quanto à legalidade e diretrizes 

estabelecidas. 

III - Auditoria Operacional - atua nas áreas inter-relacionadas do órgão/entidade, avaliando a 

eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, humanos e tecnológicos 

disponíveis, bem como a economicidade e eficiência dos controles internos existentes para a 

gestão dos recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos fatos é de apoio, pela avaliação 

do atendimento às diretrizes e normas, bem como pela apresentação de sugestões para seu 

aprimoramento. 

IV - Auditoria Contábil - é a técnica que, utilizada no exame dos registros e documentos e na 

coleta de informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao 

controle do patrimônio de um órgão ou entidade, objetiva obter elementos comprobatórios 

suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade e se as demonstrações deles originárias refletem, 

adequadamente, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período 

administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. 

V - Auditoria Patrimonial - objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade do 

uso dos bens do Município, verificar os atos de compra, armazenamento, estoque, afetação, 

desafetação, venda, permuta, instituição de direito real de uso, doações, e a probidade na 

utilização dos bens públicos e na guarda ou administração de bens do Município ou a ele 

confiados, compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) exame das peças que instruem os processos de tomada ou prestação de contas; 
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b) exame da documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; 

c) verificação da existência física de bens e outros valores; 

d) verificação da eficiência dos sistemas de almoxarifado; 

e) verificação da legalidade e eficiência do sistema de compras; 

f) verificação do estado de conservação dos bens públicos; 

g) verificação do cumprimento da legislação pertinente. 

VI - Auditoria Especial - objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de 

natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação do Prefeito 

Municipal ou de Secretários Municipais. 

 

CAPÍTULO II – DO PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS 

 

Art. 13 – O planejamento das atividades será realizado mediante programação anual de 

auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades da 

administração sob seu controle. 

Parágrafo único - o trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado, de forma a 

prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos que nele serão empregados, 

bem como a oportunidade de sua aplicação. 

 

Art. 14 – O Planejamento de Auditoria é atribuição do Controlador Geral. 

 

Art. 15 – No Planejamento de Auditoria deverão ser considerados: 

I - Obrigatoriedade de elaboração dos relatórios de gestão fiscal e de acompanhamento da 

execução orçamentária instituídos pela Lei Complementar 101/ 04-05-2000, intitulada "Lei de 

Responsabilidade Fiscal"; 

II - Obrigatoriedade de comprovação de aplicação do percentual mínimo de 25% dos recursos 

provenientes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino; (art. 

212 da Constituição Federal) 

III - Obrigatoriedade de comprovação de aplicação do percentual mínimo de 15% na saúde 

(Emenda Constitucional n. 29); 

IV - Limitações no comprometimento de recursos para pagamento de despesas com pessoal e 

com serviços de terceiros - art. 18 a 20 e 73 da Lei Complementar 101/2000; 
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V - Obrigatoriedade de elaboração dos demonstrativos contábeis com observância aos 

princípios contábeis geralmente aceitos, previstos na resolução 750 do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

VI - Obrigatoriedade de instauração de tomada de contas quando se verifica a ocorrência de 

desvios e desfalques de bens e valores públicos; (Instrução Normativa 01/2002 do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais) 

VII - Obrigatoriedade de evidenciação dos fatos ligados à administração orçamentária, 

financeira e patrimonial na contabilidade, prevista no art. 89 da Lei 4.320/64; 

VIII - Obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas por todos os agentes 

responsáveis por bens e valores públicos que se encontrem sob a jurisdição do Tribunal de 

Contas, conforme previsto no art. 37 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas; Lei 

Complementar 33 de 28-06-94. 

 

Art. 16 - A freqüência com que os exames serão procedidos será determinada no Plano de 

Auditoria a ser baixado anualmente através de Instrução Normativa do Controle Interno. 

 

Art. 17 – No Plano de Auditoria deverão constar quais os controles serão avaliados e quando 

se dará o exame. 

Parágrafo único - Com o objetivo de obter os elementos necessários ao planejamento dos 

trabalhos de auditoria, o Controlador Geral deverá realizar exames preliminares a respeito da 

natureza e características das áreas, operações, programas e dos recursos a serem auditados. 

Para tanto, deve considerar a legislação aplicável, normas e instruções vigentes, bem como os 

resultados das últimas auditorias realizadas e diligências pendentes ou não de atendimento. 

 

Art. 18 – O resultado dos exames preliminares dará suporte ao programa formal de trabalho. 

Quando da elaboração de um adequado programa de trabalho de auditoria o Controlador 

Geral deverá levar em consideração: 

I - a determinação precisa dos objetivos do exame, ou seja, a identificação completa sobre o 

que se deseja obter com a auditoria; 

II - a identificação do universo a ser examinado; 

III - a definição e o alcance dos procedimentos a serem utilizados; 

IV - o estabelecimento das técnicas apropriadas; 
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V - a quantificação homem/hora necessária à execução dos trabalhos; 

VI - referência quanto ao uso de material e/ou documentos de exames prévios ou outras 

instruções específicas. 

 

Art. 19 – O Programa de Auditoria deverá ser testado em campo, de maneira a comprovar: 

I - sua completude e razoabilidade; 

II - grau de atendimento dos objetivos nele proposto; 

III - adequação às atribuições da área de auditoria; 

IV - nível de dificuldades de execução e, portanto, o nível do auditor ou do treinamento 

necessário para operacionalizar o programa. 

 

Art. 20 - A avaliação final do programa deverá ser realizada pelo Controlador Geral, de 

maneira a registrar: 

I - as necessidades de alterações causadas por razões técnicas, redacionais ou outras; 

II - a aceitação formal do programa e o encaminhamento de cópia para treinamento dos 

auditores que deverão executá-lo de maneira normativa, dentro das escalas de tempo e 

trabalhos da área de auditoria. 

 

CAPÍTULO III – TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

Art. 21 – Os papéis de trabalho são dos seguintes tipos: 

I - Programas de Auditoria - Constam de programas-padrões preparados pela Divisão de 

Normas do Sistema de Controle Interno, específicos para todas as áreas ou segmentos de 

atuação.  Tais programas serão constantemente atualizados, mediante sugestões apresentadas 

pelos servidores que executam as ações de controle, a fim de manter a efetividade dos 

mesmos; 

II - Papéis de Trabalho Básicos - Elaborados pela Divisão de Normas, com a finalidade de 

proporcionar aos auditores condições de registrar os dados essenciais sobre a área ou 

segmento que está sendo auditado, assim como evidenciar o trabalho executado; 

III - Papéis de Trabalho Elaborados pelo Auditor - São os que o auditor prepara, à medida 

que vai analisando os diversos segmentos da área auditada; 
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IV - Outros Papéis de Trabalho - São os obtidos de terceiros (cartas de confirmação) e as 

cópias de documentos do Órgão/Entidade auditado (estatuto social, regimento interno, 

contratos etc.). 

 

Art. 22 - Nos papéis de trabalho devem constar os seguintes dados de referenciação e 

identificação: 

I - referências através de sistema alfanumérico; 

II - a letra representado o título da atividade auditada, grupo ou subgrupo de contas do 

balanço patrimonial, orçamento, licitações, etc.; 

III - a parte numérica representando a ordem seqüencial dentro de cada seção, grupo ou 

subgrupo; 

IV - o último papel de trabalho de cada seção, grupo ou subgrupo deverá conter a observação 

"última folha arquivada"; 

V - devem ser feitas em lápis de cor vermelha; 

VI - no programa de auditoria deverão constar, em campo específico, as referências dos 

papéis de trabalho, onde são evidenciados os exames do auditor. 

 

Art. 23 – Deverão ser utilizados os seguintes símbolos e tiques padrões: 

 

W - conforme papel de trabalho do ano anterior 

S - Somado 

R - confrontado com o razão 

Y - calculado 

SHW - somado horizontal e vertical 

T - soma conferida 

N - cálculo conferido 

T - soma aproximada 

N - calculo aproximado 

 

Art. 24 – As principais técnicas de auditoria a serem observadas são: 

I – Exames Físicos; 

II - Circularizações/Confirmações Formais; 
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III - Exame da Documentação Original; 

IV - Conferência de Somas e Cálculos; 

V - Exames dos Lançamentos Contábeis; 

VI – Entrevistas; 

VII - Exames de Livros e Registros Auxiliares; 

VIII - Correlação entre as Informações Obtidas; 

IX - Observação das Atividades. 

 

Art. 25 - O Exame Físico consiste na verificação "in loco", permitindo ao auditor formar 

opinião quanto à existência física do objeto ou item a ser examinado. Trata-se de um 

procedimento complementar que permite ao auditor verificar se há correspondência nos 

registros do órgão/entidade. Desta forma, a comprovação física serve para determinar que os 

registros estão corretos e os valores são adequados em função da qualidade do item 

examinado Este exame deve possuir as seguintes características: 

a) existência física: comprovação visual da existência do item; 

b) autenticidade: discernimento da fidedignidade do item; 

c) quantidade: apuração adequada da quantidade real física; 

d) qualidade: comprovação visual ou laboratorial de que o objeto examinado 

permanece em perfeitas condições de uso. 

 

Art. 26 – A Circularização ou Confirmação Formal é a técnica utilizada na obtenção de 

declaração formal e independente, de pessoas não ligadas ao órgão/entidade, seja por 

interesses comerciais, profissionais, operacionais etc., de fatos ligados às operações do 

mesmo. 

§1º - Este procedimento só tem validade para comprovação de autoria quando o 

gestor/dirigente, ligado ao assunto à comprovar, tem participação no processo, porém ficando 

a remessa e obtenção das respostas dos pedidos circularizados sob controle do Agente de 

Controle. 

§2º - Os dois tipos de pedidos de confirmações de dados, usados pela auditoria são: positivo e 

negativo. 

I - O positivo é utilizado quando há necessidade de resposta da pessoa de quem se quer obter 

uma confirmação formal. Este pedido pode ser usado de duas formas: 
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a) Branco: quando não se colocam valores nos pedidos de confirmação; 

b) Preto: quando utilizados saldos ou valores a serem confirmados na data-base 

indicada. 

II - O pedido de confirmação negativo é utilizado quando a resposta for necessária em caso de 

discordância da pessoa de quem se quer obter a confirmação, ou seja, na falta de confirmação, 

o auditor entende que a pessoa concorda com os valores colocados no pedido de confirmação. 

Este tipo de pedido é geralmente usado como complemento do pedido de confirmação 

positivo e deve ser expedido como carta registrada para assegurar que a pessoa de quem se 

quer obter a confirmação, efetivamente recebeu tal pedido. 

 

Art. 27 - O Exame da Documentação Original é um procedimento voltado para a 

comprovação das transações que por exigências legais, comerciais ou de controle são 

evidenciadas por documentos comprobatórios destas transações. O exame realizado pelo 

Agente de Controle, sobre tais documentos, deve atender às seguintes condições: 

I - Autenticidade: constatar se a documentação é fidedigna e merece crédito; 

II - Normalidade: constatar que a transação refere-se à operação normal e de acordo com os 

objetivos do Município; 

III - Aprovação: verificação de que a operação e os documentos foram aprovados por pessoa 

autorizada; 

IV - Registro: comprovar que o registro das operações foi adequado, a documentação é hábil e 

houve correspondência contábil, fiscal etc. 

 

Art. 28 – O procedimento de Conferência de Somas e Cálculos é uma técnica amplamente 

utilizada em virtude da quase totalidade das operações do órgão/entidade envolver valores e 

números. Muito embora, os valores auditados possam ter sido conferidos pelo órgão/entidade, 

é de grande importância que sejam reconferidos. 

 

Art. 29 – O Exame dos Lançamentos Contábeis é o procedimento usado pela auditoria para 

constatação da veracidade das informações contábeis, fiscais etc., além de possibilitar 

levantamentos específicos nas análises, composição de saldos e conciliações. 
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Art. 30 - As Entrevistas consistem na formulação de perguntas e obtenção de respostas 

adequadas e satisfatórias. Este procedimento deve ser bem aplicado, evitando-se 

questionamentos desnecessários, não objeto da auditoria. 

§1º - As respostas podem ser obtidas através de declarações formais ou informais. 

§2º - Toda informação obtida deve, dentro do possível, ser examinada, constatando-se sua 

efetiva comprovação e veracidade. 

 

Art. 31 - Exame de Livros e Registros Auxiliares constitui o suporte de autenticidade dos 

registros principais examinados. 

Parágrafo único - O uso desta técnica deve sempre ser conjugado com o de outras que possam 

comprovar a fidedignidade do registro principal. 

 

Art. 32 – O Agente de Controle, durante a execução dos trabalhos, deverá realizar a 

Correlação entre as Informações Obtidas e as informações e registros de outras áreas de 

controle do auditado, observando o inter-relacionamento e veracidade dos dados. 

 

Art. 33 – A Observação das Atividades é uma técnica de auditoria que visa revelar erros, 

problemas ou deficiências através de exames visuais. 

  

Art. 34 - Um dos procedimentos empregados pela auditoria é o dos exames parciais, também 

chamado de prova seletiva ou de amostragem. Considera-se Amostragem, o processo pelo 

qual se obtém informação sobre um todo (população), examinando-se apenas uma parte do 

mesmo (amostra). 

§1º - A amostra deverá ser representativa da população. Para uma amostra ser representativa, 

cada item da população deve ter a mesma chance de ser selecionado, ou seja, de ser incluído 

na amostra. 

§2º - A seleção da amostra não deve ser feita com preconceito ou tendência. Deve ser sempre 

imparcial não só no sentido do objetivo final a ser alcançado, como também no sentido de não 

facilitar demais o trabalho a ser realizado pelo Agente de Controle, o que é em si considerado 

uma parcialidade. 

 

Art. 35 - A amostragem poderá ser: 
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I – Probabilística (ou estatística) - fundamenta-se na distribuição amostral e na seleção 

aleatória; 

II - Não-probabilística (ou subjetiva) - não tem base estatística, sendo a amostra selecionada 

por critérios pessoais decorrentes da experiência profissional e do conhecimento do setor em 

exame. 

 

Art. 36 - Na amostragem probabilística, o tamanho da amostra é função: 

a) do(s) parâmetro(s) a estimar; 

b) do nível de confiança desejável; 

c) do erro tolerável ou índice de precisão escolhidos; e 

d) do grau de dispersão da população. 

§1º - A amostragem probabilística deverá ser utilizada quando o objetivo é a obtenção de 

estimativas para a população (média, total, proporção e número de ocorrência), permitindo 

trabalhar com amostras de tamanho reduzido, em níveis de significância e confiabilidade 

adequados para assegurar a precisão desejada. 

§2º - Para calcular o tamanho de amostras para populações infinitas (acima de 100.000 

elementos) deverá ser utilizada a seguinte fórmula:   n = (
2
 p.q) 

        e
2
    

     
 

n = Tamanho da amostra 


2 

= Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão 

p= Percentagem com o qual o fenômeno se verifica 

q = Percentagem complementar (100 – p) 

e = Erro máximo permitido 

§3º - Para calcular amostras de populações finitas deverá ser utilizada a seguinte fórmula:  n =  


2    

.   p .   q .     N 

        e
2
 (N-1) + 

2 
. p . q 

 

n = Tamanho da amostra 


2 

= Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão 

p= Percentagem com o qual o fenômeno se verifica 

q = Percentagem complementar (100 – p) 

e = Erro máximo permitido 
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N = Tamanho da população 

§4º - O nível de confiança escolhido deverá ser, preferencialmente, 95%, ou seja, 
2 

= Nível 

de confiança escolhido, 95%. Então  
2 

= 2
2
 = 4. 

Art. 37 - Na amostragem não-probabilística, o tamanho da amostra é estabelecido sem 

nenhuma base de sustentação técnica, sendo usual que corresponda a 10% ou 15% da 

população alvo. 

Parágrafo único – A Amostragem não-probabilística deverá ser utilizada casos sem o interesse 

na obtenção de inferências sobre a população, ou quando o tamanho da amostra é muito 

pequeno (inferior a 10 casos). A Agente de Controle deverá utilizar os seguintes critérios de 

seleção para compor uma amostra: 

a) seleção com base em análise de vulnerabilidade, risco potencial inerente e 

importância relativa; 

b) itens com características inovadoras, pouco usuais ou com grande complexidade; 

c) itens em que ocorreram mudanças na natureza, extensão, prazo ou custo original; 

d) indícios de irregularidade ou erro; e 

e) desejo de dispor de uma distribuição razoável em relação a órgãos, unidades 

responsáveis, modalidades operacionais, setores de atividade econômica, estados 

da federação etc. 

 

CAPÍTULO IV – DO RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Art. 38 - Para cada auditoria realizada, o Agente de Controle deverá elaborar relatório que 

refletirá os resultados dos exames efetuados, de acordo com a forma ou tipo de auditoria. 

 

Art. 39 – Os Gerentes de Controle interno deverão registrar todas as evidências (por meio da 

observação, inspeção, indagação, investigação, etc.) obtidas ao longo da execução dos 

trabalhos, observando os aspectos de lógica, objetividade e limpeza, no Papel de Trabalho. 

 

Art. 40 - Os principais objetivos dos papéis de trabalho são: 

I - atender às normas de auditoria geralmente aceitas; 

II - acumular as provas necessárias para suportar o parecer do auditor; 
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III - auxiliar o auditor durante a execução do seu trabalho; 

IV - facilitar a revisão dos trabalhos por parte do supervisor responsável; 

V - servir como base para avaliação dos auditores; 

VI – facilitar o trabalho da próxima auditoria. 

 

Art. 41 - Na elaboração dos papéis de trabalho, será observado: 

I - somente devem ser elaborados os que têm um fim útil; 

II - escriturados, sempre que possível, a lápis preto, a fim de facilitar possíveis alterações 

durante a execução do trabalho; 

III - devem denotar esmero, evitando rabiscos; 

IV - as informações devem limitar-se aos dados necessários; 

V - os comentários devem ser sucintos e com redação clara e compreensível; 

VI - a apresentação e o conteúdo devem permitir a compreensão, de imediato, por qualquer 

auditor que não tenha participado do trabalho; 

VII - não deve ser utilizado o verso da folha; 

VIII - na parte superior devem ser colocados o nome do Órgão/Entidade auditada, do Auditor 

e Supervisor, a data-base do exame e a respectiva referência alfanumérica; 

IX - utilizar o sistema de notas para dar explicações necessárias; 

X - devem indicar as conclusões alcançadas; 

XI - devem obedecer a uma ordem lógica, ou seja: programa de auditoria, papel básico e, por 

fim, os papéis detalhados; 

XII - fonte de informações transcritas ou obtidas. 

 

Art. 42 - O resultado dos levantamentos realizados pelos agentes do controle interno deverá 

possibilitar a obtenção de elementos suficientes para sustentar as conclusões finais do 

relatório, de forma a possibilitar que se aufira um grau razoável de convencimento da 

realidade dos fatos e situações nele descritas. 

 

Art. 43 - Verificada a ocorrência de impropriedades – falhas de natureza formal da qual não 

resulte dano ao erário, ou irregularidades – ação ou omissão de agentes da qual resulte desvio 

de bens e/ou valores públicos, o Controlador Geral deverá comunicar por escrito ao gestor, a 

quem compete orientar e indicar as providências a serem adotadas para sanear as 
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impropriedades ou apurar responsabilidades para adoção das medidas legais aplicáveis ao 

caso, sem prejuízo da comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas. 

 

Art. 44 - Sempre que se verificarem irregularidades com indícios de prejuízo ao erário, haverá 

a quantificação do dano e identificação dos responsáveis para possibilitar a adoção de 

medidas pela Administração. 

 

Art. 45 - Na emissão de relatório sobre Tomada, Prestação de Contas ou de avaliação de 

controles internos administrativos, deverão ser observados os seguintes requisitos: 

I - Identificação do número do processo, unidade ou entidade examinada e período auditado; 

II - Indicação das normas que regulamentam a instrução do processo; 

III - Definição do objetivo da auditoria com identificação das demonstrações financeiras 

examinadas, no caso de auditoria de natureza contábil ou orçamentária; 

IV - Declaração, se for o caso, de realização do exame por amostragem, na extensão julgada 

necessária e de acordo com as normas de auditoria; 

V - Indicação da metodologia de exame adotada, com elaboração de papéis de trabalho 

limpos, claros, objetivos, conclusivos e corretamente referenciados; 

VI - Distribuição dos assuntos, no corpo do relatório, com conteúdo técnico e terminologia 

apropriada; 

VII - Análise dos atos e fatos, objeto de exame, com isenção e bom senso, e redação clara e 

objetiva, capaz de traduzir seriedade, consideração e respeito aos responsáveis e dirigentes 

dos órgãos e entidades examinadas; 

VIII - Conclusão objetiva, coerente com o assunto enfocado, apresentando as falhas e 

impropriedades verificadas com recomendações precisas para correção das falhas verificadas 

durante o exame. 

 

Art. 46 – Ao final de cada exercício o Controlador Geral deverá emitir o Relatório Anual de 

Atividades do Controle Interno, contendo, entre outros assuntos: 

I - o relato das atividades de auditoria desenvolvidas durante o ano, com destaque para: 

quantitativo dos recursos humanos e financeiros utilizados; 

II - total das auditorias realizadas; 

III - eficácia dos resultados obtidos; 
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IV - pendências existentes, se for o caso, com as justificativas pertinentes; 

V - solicitações ou sugestões necessárias ao melhor desempenho das atividades. 

Parágrafo único - O Relatório Anual deverá ser encaminhado ao Prefeito Municipal até o dia 

15 de janeiro. 

 

Art. 47 - As informações que proporcionem a abordagem da auditoria, quanto aos atos de 

gestão, fatos ou situações observados, devem reunir principalmente os seguintes atributos de 

qualidade: 

I - Concisão - usar linguagem clara e concisa de forma que seja fácil o seu entendimento por 

todos, sem necessidade de explicações adicionais por parte de quem o elaborou; 

II - Objetividade - deve conter mensagem clara e direta, a fim de que o leitor entenda 

facilmente o que se pretendeu transmitir; 

III - Convicção - relatar de tal modo que as evidências conduzam a qualquer pessoa prudente 

às mesmas conclusões a que chegou o auditor; 

IV - Clareza - assegurar-se de que a estrutura do relatório e a terminologia empregada 

permitam que as informações reveladas possam ser entendidas por quaisquer pessoas, ainda 

que não versadas na matéria; 

V - Integridade - devem ser incluídos no relatório todos os fatos relevantes observados, sem 

nenhuma omissão, proporcionando uma visão objetiva das impropriedades/irregularidades 

apontadas, recomendações efetuadas e conclusão; 

VI - Coerência - assegurar-se de que os resultados da auditoria correspondam aos objetivos 

determinados; 

VII - Oportunidade - os relatórios devem ser emitidos tempestivamente, a fim de que os 

assuntos neles abordados possam ser objeto de oportunas providências; 

VIII - Apresentação - o Agente de Controle deve cuidar para que os assuntos sejam 

apresentados numa seqüência lógica, segundos os objetivos do trabalho, de forma correta, isto 

é, em uma linguagem perfeita, isenta de erros ou rasuras que possam prejudicar o correto 

entendimento; 

IX - Conclusivo - o relatório deve permitir a formação de opinião sobre as atividades 

realizadas. 
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Art. 48 - Na emissão dos relatórios de auditorias realizadas com base no processo de Tomada 

e Prestação de Contas das unidades gestoras e entidades supervisionadas, é necessário que se 

atenda aos seguintes requisitos: 

I - identificar o número do processo, período examinado e a unidade gestora ou entidade 

supervisionada; 

II - indicar as normas que instruem o processo de Tomada ou Prestação de Contas;  

III - identificar o local em que foi realizado o trabalho de auditoria; 

IV - definir o objetivo da auditoria e identificar as demonstrações financeiras examinadas, no 

caso de auditoria contábil; 

V - declarar que o exame foi efetuado por amostragem, na extensão julgada necessária e de 

acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público; 

VI - comentar sobre a extensão dos trabalhos; 

VII - comentar sobre os controles adotados, evidenciando, se for o caso, as deficiências e 

ineficácias dos sistemas; 

VIII - relatar sobre o cumprimento, ou não, das diretrizes governamentais e normas legais 

vigentes; 

IX - comentar sobre a eficiência e eficácia na gestão dos recursos, observando os planos, 

metas e orçamentos, bem assim a legalidade, legitimidade e oportunidade na realização das 

despesas; 

X - apresentar, caso seja necessário, recomendações visando à correção das falhas verificadas 

durante o exame; 

XI - comentar sobre a implementação das recomendações de relatórios de auditoria anteriores; 

XII - concluir, opinando sobre a regularidade ou irregularidade da gestão dos recursos 

utilizados pelos responsáveis pela unidade gestora ou entidades supervisionadas. 

 

CAPÍTULO V – DO CERTIFICADO DE AUDITORIA 

 

Art. 49 - No âmbito do serviço público, a opinião do Agente de Controle, com atribuição de 

auditoria, deverá ser expressa através de Relatório e/ou Certificado de auditoria. 

Parágrafo único - Certificado de auditoria será emitido quando o auditor verificar e certificar 

as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, e 
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de todo aquele que der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de 

propriedade ou responsabilidade do Município. 

 

Art. 50 - Os certificados de auditoria serão: 

I - De regularidade – Quando for constatada no exame, a observância dos princípios da 

legalidade, legitimidade e economicidade; 

II - De regularidade com ressalva – Quando forem constatadas falhas, omissões ou 

impropriedades de natureza formal, no cumprimento das normas e diretrizes governamentais, 

quanto à legalidade, legitimidade e economicidade e que, pela sua irrelevância ou 

imaterialidade, não caracterizar irregularidade de atuação dos agentes responsáveis; 

III - De irregularidade – Quando o Agente de Controle verificar a não observância da 

aplicação dos princípios de legalidade, legitimidade e economicidade, constatando a 

existência de desfalque, alcance, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo quantificável para a Fazenda Municipal e/ou comprometam, substancialmente, as 

demonstrações financeiras e a respectiva gestão dos agentes responsáveis, no período ou 

exercício examinado. As irregularidades poderão ser: 

a. grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial; 

b. injustificado dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou anti-

econômico; 

c. desfalque, peculato, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 

Art. 51 – Os certificados de auditoria deverão conter: 

I - Indicação do número do processo, órgão ou unidade examinada e exercício a que se refere 

o exame; 

II - Indicação, no parágrafo inicial, do escopo do trabalho em função do tipo de auditoria 

realizada; 

III - Registro, no parágrafo intermediário, das impropriedades ou irregularidades que: 

a. Caracterizem inobservância de normas legais e regulamentares; 

b. Afetem a gestão ou situação em exame; 

c. Comprometam a economicidade, legalidade e legitimidade da gestão ou situação 

examinada, e 
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d. Resultem ou não em prejuízo para a Administração. 

IV - Conclusão, subsidiada nas considerações tecidas no parágrafo intermediário, sobre a 

regularidade ou não dos atos examinados; 

V - Data do certificado, correspondente ao dia de sua emissão; 

VI - Assinatura do Titular do órgão de controle interno ou do agente a quem a competência de 

presidir os trabalhos tiver sido concedida. 

§1º - Eventos ou transações subseqüentes ao período examinado que, pela sua relevância, 

possam influir substancialmente na posição financeira e patrimonial da unidade ou entidade 

examinada, devem ser considerados quando da emissão do Certificado. 

§2º - Quando o Agente de Controle não obtiver elementos comprobatórios suficientes e 

adequados, de tal modo que o impeça de formar opinião quanto à regularidade da gestão, a 

opinião decorrente dos exames fica sobrestada, por prazo previamente fixado para o 

cumprimento de diligência pelo auditado, o que, mediante novos exames, o Agente de 

Controle emitirá o competente Certificado. 

 

TÍTULO III – DOS PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

Art. 52 - Programa de Auditoria é um plano de ação detalhado, destinado a orientar 

adequadamente o trabalho do Agente de Controle, permitindo-lhe, ainda, complementá-lo 

quando circunstâncias imprevistas o recomendarem. 

 

Art. 53 - Os Programas de Auditoria deverão contemplar todas as informações disponíveis e 

necessárias ao desenvolvimento de cada trabalho a ser realizado, com vistas a determinar a 

extensão e profundidade deste, considerando a legislação específica, o resultado das auditorias 

anteriores e normas próprias da entidade a ser auditada. 

Parágrafo único - O Programa de Auditoria deverá ser estruturado de forma a que possa ser: 

I - específico - preparado, para cada trabalho de auditoria, quando as atividades apresentarem 

freqüentes alterações de objetivos, procedimentos ou controles internos;  

II - padronizado - destinado à aplicação em trabalhos locais ou em épocas diferentes, com 

pequenas alterações, prestando-se a atividades que não se alterem ao longo do tempo, ou a 

situações que contenham dados e informações similares. Objetiva padronizar os 

procedimentos da auditoria de uma mesma unidade. 
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CAPÍTULO I – CONTROLE DA RESPONSABILIDADE DE AGENTES 

PAGADORES OU RESPONSÁVEIS POR VALORES PÚBLICOS 

 

Art. 54 – São elementos essenciais para a formalização dos processos de prestação de contas 

de agentes pagadores ou responsáveis por valores públicos: 

I -  Identificação funcional do responsável pelas contas; 

II - Menção do período a que se refere a responsabilidade; 

III - Explicitação das técnicas utilizadas e dos trabalhos realizados no exame e verificação dos 

valores sob sua responsabilidade; 

IV - Identificação dos agentes responsáveis pela conferência do numerário em 31 de 

dezembro do exercício a que se referir a prestação de contas, composta por elementos 

estranhos ao setor, observado o princípio de segregação de funções; 

V - Termo de Conferência de Caixa ou de Valores lavrados pelos agentes responsáveis pela 

contagem, assinados em conjunto com o tesoureiro ou responsável pela guarda e/ou utilização 

dos mesmos. 

Parágrafo único - No caso de não haver arrecadação direta nem recebimento de numerário no 

exercício ou período de gestão, devem constar da prestação de contas o relatório que 

evidencie essa circunstância e cópia do termo de conferência levantado no último dia da 

gestão no qual serão discriminados os valores sob a guarda do responsável. 

 

Art. 55 – Serão objeto de exame, os seguintes documentos: 

I - Normas, manuais de procedimentos, instruções de serviço ou instrumento similar que 

disponha sobre o funcionamento e as atividades desempenhadas na Tesouraria; 

II - Boletins diários de arrecadação; 

III - Livro Caixa; 

IV - Guia de recolhimento de tributos; 

V - Minutas de Receitas; 

VI - Extratos bancários; 

VII - Demonstrativos de Movimento de Numerário;  

VIII - Livro de registro de ações; 
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IX - Títulos de crédito como  ações e debêntures, cauções e outras garantias; 

X - A apropriação das receitas públicas; 

XI - O registro tempestivo das movimentações financeiras; 

XII - O sistema de arrecadação adotado; 

XIII - O acompanhamento das movimentações em conta corrente, as conciliações bancárias e 

a emissão dos demonstrativos de movimento de numerário; 

XIV - A apropriação dos numerários em dinheiro ou títulos; 

XV - O controle dos cheques emitidos, sua escrituração e controle das disponibilidades 

financeiras; 

XVI - O controle de cauções ou outra modalidade de garantia oferecida por contratado; 

XVII - A verificação da ordem cronológica para pagamento dos empenhos; 

XVIII - A observância da liquidação antes de promovido o pagamento. 

 

CAPÍTULO II – DO CONTROLE DOS ATOS DE TESOURARIA 

 

Art. 56 - Os controles exercidos na Divisão de Tesouraria visam comprovar os pagamentos e 

recebimentos efetuados, levantar e conferir todos os valores existentes no local e apurar 

responsabilidade dos agentes, para confronto com os registros próprios da Tesouraria com os 

da Contabilidade. 

 

Art. 57 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

do Caixa: 

I - efetuar o exame sem prévio aviso, ao iniciar os trabalhos de auditagem, logo no primeiro 

dia; 

II - Proceder a conferência dos valores (numerário, cheques, ações, cauções, etc) na presença 

do responsável pelo setor; 

III - Confrontar os valores existentes no caixa com o último boletim elaborado, considerando 

a movimentação ocorrida posteriormente (entrada e saídas) até a data dos trabalhos; 

IV - Lavrar o Termo de Conferência; 

V - Verificar no livro razão a composição da conta Caixa, cruzando-a com os valores  

constantes nos Boletins; 
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VI - Verificar se há vales de agentes públicos e/ou cheques antigos emitidos para pagamento 

de tributos ou para acobertar a concessão de adiantamentos de numerários. Em caso positivo, 

lavrar o termo de apuração; 

VII - Verificar se existem títulos e ações na tesouraria. Em caso positivo, confrontá-los com 

os valores lançados pela Contabilidade,no Ativo Realizável; 

VIII - Verificar se existem cauções sob a guarda do Tesoureiro e confrontar o seu registro 

contábil especialmente no grupo do “Ativo Compensado”, quando se tratar de cauções 

oferecidas como garantia para execução de contratos; 

IX - Verificar se o tesoureiro mantém valores elevados em caixa, incompatíveis com o 

movimento ou necessidade diária. 

 

Art. 58 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

do Livro Caixa: 

I - Confrontar o saldo com o apresentado no Boletim Diário de Tesouraria; 

II - Confrontar os registros do Livro Caixa com a documentação de receitas (recebimentos) e 

despesas (pagamentos); 

III - Verificar se as disponibilidades de Caixa foram depositadas em instituições financeiras 

oficiais (art. 164, §3
o
 da CF e art. 43 da LC 101/2000).  

 

Art. 59 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos Cheques: 

I - Verificar se os cheques em poder da Tesouraria são do dia do exame e se são nominais ao 

beneficiário; 

II - Solicitar os talonários de cheque e verificar se existem cheques em branco, previamente 

assinados, se houver, recomendar a anulação; 

III - Verificar nos canhotos, pela seqüência numérica, se há cheques cancelados; 

IV - Verificar se existem justificativas para os cheques pendentes de longa data em poder da 

Tesouraria; 

V - Verificar se os cheques estão sendo assinados por dois responsáveis, devidamente 

autorizados, para dificultar a ocorrência de irregularidades; 

VI - Relacionar os cheques por bancos, seus valores, data de emissão e sugerir que sejam 

depositados até o fim do expediente; 
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VII - Verificar se há cheques sem provisão de fundos compondo o saldo de caixa. Em caso 

positivo, lavrar termo de apuração; 

VIII - Verificar se os dados relativos ao numero do cheque, banco, sacado e data, são 

anotados no documento que originou o pagamento/recebimento; 

IX - Verificar se os cheques são emitidos com cópia, a fim de facilitar o controle e registro na 

conta corrente bancária. 

 

Art. 60 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

das movimentações bancárias: 

I – As conciliações bancárias deverão ser elaboradas pela Contabilidade e nunca pela 

Tesouraria, para que haja a segregação de funções; 

II - Solicitar os extratos bancários de todas as contas e aplicações existentes em nome do 

órgão/entidade; 

III - Cotejar as informações prestadas com os saldos registrados no boletim de tesouraria; 

IV - Conciliar os saldos bancários, de preferência no dia da conferência dos valores em caixa; 

V - Analisar as conciliações bancárias, atentando para o princípio da segregação de funções; 

VI - Verificar se os saldos estão em consonância com o boletim da Tesouraria; 

VII - Verificar se as conciliações bancárias são realizadas mensalmente pela Contabilidade e 

que providências são tomadas com relação a eventuais diferenças apuradas; 

VIII - Verificar o livro de contas correntes bancárias, se houver; 

IX - Efetuar o confronto do movimento bancário com os registros contábeis; 

X - Verificar se existe Fundo Fixo. Em caso positivo, analisar o seu funcionamento. 

  

Art. 61 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

das aplicações financeiras: 

I - Verificar se as aplicações financeiras são realizadas em instituições financeiras oficiais; 

II - Verificar a tempestividade do registro dos rendimentos; 

III - Verificar se os rendimentos são contabilizados corretamente e se correspondem às taxas 

previamente negociadas; 

IV - Verificar se as aplicações e os resgates são efetuados por servidor devidamente 

habilitado. 
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Art. 62 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos pagamentos e recebimentos: 

I - Verificar se existem carimbos de recebimento ou autenticação mecânica na documentação 

relativa a pagamentos e recebimentos; 

II - Verificar se os dados relativos ao número do cheque, banco, sacado e data são anotados no 

documento que originou o pagamento/recebimento; 

III - Verificar se a documentação comprobatória da despesa e receita acompanha a via do 

boletim de tesouraria destinada à Contabilidade; 

IV - Verificar se os processos, porventura existentes na Tesouraria, encontram-se revestidos 

das formalidades legais para comprovação da liquidação da despesa e com autorização para 

pagamento exarada pela autoridade competente (art. 63 a 65 da lei 4.320/64). 

     

CAPÍTULO III – DO CONTROLE DA EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA 

 

Art. 63 – Os Gerentes de Controle deverão utilizar os seguintes livros e fichas para subsidiar o 

controle orçamentário: 

I – Diário; 

II – Razão; 

III - Registro de empenho da despesa; 

IV - Registro analítico da despesa; 

V - Registro analítico da receita; 

VI - Registro de bens (móveis, imóveis e títulos patrimoniais); 

VII - Caixa e Contas Bancárias; 

VIII - Registro de Dívida Ativa; 

IX - Registro de Licitações; 

X - Registro de Contratos; 

XI - Registro de Leis, decretos e portarias; 

XII - Registro de restos a pagar; 

XIII - Livros societários; 

XIV - Livros fiscais. 

   

Art. 64 – Os Gerentes de Controle deverão analisar os seguintes documentos, quando da 

auditoria de controle da execução orçamentária: 
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I - Recibos e notas fiscais comprobatórios de despesas; 

II - Processos de licitação; 

III - Guias de recolhimento de impostos e contribuições; 

IV - Processos de desapropriação; 

V - Balancetes mensais; 

VI - Leis e decretos de natureza financeira; 

VII - Cópias de convênios e contratos em execução; 

VIII - Cópias de contratos de financiamento; 

IX - Relatório resumido da execução orçamentária. 

 

Art. 65 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame da 

Gestão Orçamentária: 

I – Verificar o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II – Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 

Restos a Pagar; 

III – Verificar as medidas adotadas para o retorno da despesa com pessoal, caso seja 

ultrapassado o limite previsto na Lei Complementar 101/2000; 

IV – Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas 

consolidadas e mobiliárias aos respectivos limites, caso seja ultrapassado o limite previsto na 

Lei Complementar 101/2000; 

V – Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista o 

disposto na Lei Complementar 101/2000; 

VI – Verificar a consistência, tempestividade e publicidade do Relatório de Gestão Fiscal; 

VII – Verificar a consistência, tempestividade e publicidade do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária; 

VIII – Analisar e emitir parecer a respeito da Prestação de Contas; 

IX – Verificar se existe controle sobre os créditos adicionais e suplementares; 

X – Verificar se o excesso de arrecadação é devidamente contabilizado e se foi realizado 

suplementação ou abertura de crédito especial para sua utilização. 

 

CAPÍTULO IV – DO CONTROLE DA ARRECADAÇ ÃO E FISCALIZAÇ ÃO 

TRIBUTÁRIA 
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Art. 66 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame da 

Arrecadação e Fiscalização Tributária: 

I - Verificar se as legislações relativas às receitas diretamente arrecadadas pelo Município 

encontram-se atualizadas; 

II - Verificar se a classificação das receitas guarda conformidade com a Lei Orçamentária, a 

Lei 4.320/64 e as Portarias 163 e 325 da STN; 

III - Verificar a exatidão dos estornos de receita; 

IV - Verificar a ocorrência de registro em duplicidade de receitas, especialmente as 

decorrentes de anulação de despesas; 

V - Confirmar a correção do registro contábil da receita mediante a verificação da 

documentação de suporte dos lançamentos de receita; 

VI - Verificar a observância ao princípio da segregação de funções, de forma a impedir o 

acesso exclusivo de um servidor a todas ou às mais importantes fases do lançamento, da 

arrecadação e do recolhimento dos tributos; 

VII - Verificar se o recolhimento de todas as receitas obedeceu ao princípio de unidade de 

tesouraria previsto no art. 56 da Lei 4.320/64; 

VIII - Verificar se os tributos recebidos estão previstos em ordenamentos jurídicos próprios, 

obedecendo aos limites estabelecidos nos arts 145, 150, 152 e 156 da Constituição Federal e 

no Código Tributário Nacional; 

IX - Verificar se as guias de arrecadação identificam o nome do contribuinte, o valor do 

tributo, a origem e a classificação da receita, a data de pagamento e o comprovante do 

recolhimento (autenticação mecânica ou assinatura do agente responsável pelo recebimento); 

X - Verificar se a arrecadação da receita própria é efetuada por intermédio de estabelecimento 

bancário, contratado na forma prevista pela lei 8.666/93; 

XI - Examinar os contratos de arrecadação de receitas, especialmente quanto: 

a) ao produto da arrecadação ser imediatamente colocado à disposição do município; 

b) a razoabilidade da tarifa paga pelos serviços bancários prestados; 

c) a razoabilidade de cláusula que implique na remuneração do agente financeiro 

mediante a retenção do montante arrecadado, por determinado período, com 

exame do cumprimento do prazo pactuado entre as partes. 
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XII - Verificar as hipóteses de isenção, anistia, remissão de débitos ou outras modalidades de 

renúncia de receitas e a estimativa do impacto econômico-financeiro apresentada para 

subsidiar o procedimento em cumprimento ao art. 14 da LC 101/2000; 

XIII - Verificar se os juros, multas e atualizações monetárias incidentes sobre os tributos e 

demais receitas pagas em atraso, são calculados e cobrados pela Tesouraria ou Instituição 

Financeira, em conformidade com o fixado na legislação tributária do município; 

XIV - Verificar se houve arrecadação de tributos e outras receitas do município fora do prazo 

legal, sem a cobrança dos encargos financeiros; 

XV - Verificar se as informações fiscais dos contribuintes são acessadas somente por agentes 

públicos autorizados; 

XVI - Verificar se houve parcelamento de créditos tributários. Em caso positivo, examinar se 

foi observada a legislação pertinente (Lei específica e/ou Código Tributário Municipal), 

especialmente quanto a prazo para pagamento, incorporação de encargos ao principal, 

atualização das parcelas, suspensão do parcelamento em razão de inadimplência do 

contribuinte, entre outros aspectos; 

XVII – Verificar se os débitos objeto de notificação ou de imposição de multa que não 

tenham sido pagos no prazo determinado são inscritos em dívida ativa; 

XVIII – Verificar se a Dívida Ativa está sendo devida e tempestivamente executada; 

XIX – Verificar a operacionalização e organização da fiscalização tributária; 

XX – Verificar se os cadastros de contribuintes do IPTU e do ISS são atualizados; 

XXI – Verificar se as guias de lançamento, notificações, autos de infração e imposição de 

multa são expedidos em tempo hábil; 

XXII – Verificar a existência e eficiência do controle dos débitos quitados e sua devida baixa; 

XXIII – Verificar a existência de controle para que os débitos não prescrevam; 

XXIV – Verificar se as certidões negativas de débitos solicitadas por contribuintes são 

emitidas devida e tempestivamente. 

 

CAPÍTULO V – DO CONTROLE DOS ATOS DA CONTABILIDADE 

 

Art. 67 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame da 

Contabilidade: 
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I - Verificar se durante o exercício foram expedidos os atos formais de delegação de 

competência para ordenar despesas, quando o ordenador for outro agente que não o Prefeito; 

II - Verificar se a classificação das despesas está de acordo com a Lei 4.320/64, e Portaria 

42/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão e Portarias 163, 180, 325, 326, 327 e 339 da 

Secretaria do Tesouro Nacional; 

III - Verificar se foram estabelecidas quotas mensais para atender a programação financeira e 

o cronograma de desembolso para controle financeiro da execução orçamentária (Arta. 47 a 

49 da Lei 4320/64 e Art. 8
o
 da LC 101/2000); 

IV - Verificar se foi observado o prévio empenho das despesas, de acordo com o Art. 60 da 

Lei 4.320/64; 

V - Verificar se houve a observância dos estágios de empenho, liquidação e pagamento das 

despesas, e se houve a comprovação de despesas com documentação revestida das 

formalidades legais (Arts 61 a 65 da Lei 4.320/64); 

VI - Verificar se a abertura de créditos suplementares ao orçamento se comportou dentro dos 

limites fixados no Art.43 da Lei 4.320/64, nos Arts. 16 e 17 da LC 101/2000 e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 

VII - Verificar a tempestividade no processamento das despesas e na elaboração dos 

balancetes mensais de receitas e despesas; 

VIII - Verificar a retenção de impostos nas notas fiscais de prestação de serviços e correta 

apropriação da receita pelo município (incluindo o imposto incidente sobre os serviços 

prestados ao poder legislativo, fundos, autarquias, fundações e empresas públicas 

subvencionadas); 

IX - Confrontar através de testes, utilizando como escopo o Livro Caixa, o Livro de Contas 

Correntes, o Livro de Despesa e os processos de despesas realizadas, se os pagamentos 

efetuados observaram a ordem cronológica da liquidação da despesa; 

X – Verificar a consistência e tempestividade dos Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal; 

XI – Verificar a existência de programação para pagamento de precatórios judiciais; 

XII – Verificar a existência de despesas inscritas em Restos a Pagar; 

XIII – Verificar se o histórico dos empenhos correspondem a realidade expressa na Nota 

Fiscal; 

XIV – Confrontar o Razão Analítico dos restos a pagar e efeitos a pagar e o Razão Geral; 
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XV – Verificar se o histórico do empenho indica o processo licitatório do qual originou a 

despesa; 

XVI – Verificar se está sendo realizada a retenção e contabilização de INSS dos prestadores 

de serviços, e se seus nomes são incluídos nas GFIPs; 

XVII – Verificar se há controle dos gastos com pessoal, nos limites previstos na Lei 

Complementar 101/2000. 

 

 CAPÍTULO VI – DO CONTROLE DE ADIANTAMENTOS 

 

Art. 68 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame de 

Adiantamentos: 

I - As despesas processadas em regime de adiantamento deverão obedecer ao disposto nos 

Arts. 68 e 69 da Lei 4.320/64; 

II - Depende de regulamentação a ser instituída pela Administração a fixação de prazo para 

apresentação da prestação de contas; os documentos exigíveis para comprovação das despesas 

e ressarcimento de valores não utilizados e as penalidades aplicáveis em caso de não 

atendimento, pelos agentes, dos prazos limites para encaminhamento da documentação ao 

serviço de contabilidade; 

III - A instauração da Tomada de Contas em caso de omissão no dever de prestar contas é 

obrigação da autoridade administrativa competente, conforme estabelece o Art. 40 da Lei 

Complementar 33 de 28 de junho de 1994 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas; 

IV - Identificação do agente, data do adiantamento, valor e prazo para prestação de contas; 

V - Nota de empenho e valor entregue ao responsável; 

VI - Data do recebimento e do aviso de crédito; 

VII - Documentação comprobatória das despesas e sua correspondência com a importância 

despendida, especialmente quanto à natureza da despesa e período a que se refere; 

VIII - Ausência de alterações, rasuras ou emendas que possam prejudicar a legitimidade da 

despesa; 

IX - Comprovante de recolhimento de quantias não aplicadas; 

X - Registro contábil do adiantamento concedido nas contas de compensação (para registro da 

liberação do recurso e da prestação de contas) ou na conta “Devedores Diversos” em caso de 

responsabilização de agentes por irregularidades na prestação de contas. 
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CAPÍTULO VII – DO CONTROLE DOS CONVÊNIOS 

 

Art. 69 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos Convênios: 

I - Verificar a observância às instruções normativas, portarias e resoluções, expedidas pelo 

órgão/entidade liberador do recurso, especialmente quanto à regulamentação da prestação de 

contas de convênios; 

II - Verificar se houve a previa aprovação do plano de trabalho (identificação e prazo de 

execução do objeto, metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação 

de recursos financeiros, cronograma de desembolso); 

III - Verificar se o Poder Executivo deu ciência ao Legislativo da celebração do instrumento; 

IV - Verificar se o recurso do convênio foi depositado em conta bancária em separado das de 

movimentação usual do município; 

V - Verificar se houve a aferição de receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos 

do convênio; 

VI - Verificar se a receita financeira auferida foi aplicada no objeto do convênio ou devolvida 

ao órgão/entidade cedente; 

VII - Verificar se houve o cumprimento do objeto do convênio, com estrita observância aos 

prazos, metas, etapas e fases de execução previstas no plano de trabalho; 

VIII - Verificar se a realização das despesas foi precedida de licitações nas modalidades 

previstas na lei 8.666/93, e observados os princípios do empenho prévio da despesa e 

vinculação ao objeto; 

IX – Verificar, em caso de convênio realizado com a União, se a realização das despesas foi 

precedida de licitação na modalidade pregão, nos casos cabíveis. 

 

CAPÍTULO VIII – DO CONTROLE DAS COMPRAS 

 

Art. 70 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de Compras: 

I – Verificar se é proibido a entrada no Departamento de Compras de pessoas estranhas ao 

setor; 



 

 

 39 

II – Verificar se as aquisições de bens ou serviços são iniciadas com a abertura de processo 

regular, mediante requisição realizada por Secretário Municipal, encaminhada ao Secretário 

Municipal de Administração; 

III – Verificar se as requisições de aquisição de bens são realizadas no formulário 

padronizado da Prefeitura, em bloco impresso e numerado; 

IV – Quando se tratar de compras custeadas com recursos de convênios, verificar se o 

requisitante informou o número do convênio e juntou cópia do mesmo à requisição; 

V – Verificar se as requisições foram visadas pelo Secretário de Administração; 

VI – Verificar se o responsável pelas Compras consulta o almoxarifado para verificar a 

existência do material requisitado em estoque, antes de iniciar o processo de compra; 

VII – Verificar se o responsável pelas Compras realiza levantamento prévio dos custos do 

material solicitado, através de no mínimo 3 (três) cotações de preços em fornecedores 

diferentes. Em caso positivo, verificar como são realizadas as cotações; 

VIII – Verificar se o valor previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 está sendo 

corretamente considerado como limite anual para a compra sem licitação de produtos da 

mesma especialidade; 

IX – Verificar se há alguma licitação julgada ou em andamento, para os mesmos produtos 

para a qual foi realizado processo de dispensa de licitação e a existência de fracionamento de 

licitação; 

X – Verificar se o Setor ou o responsável pelas Compras consulta os Departamentos de 

Contabilidade e de Tesouraria a respeito da existência de dotação e saldo orçamentário e de 

saldo financeiro para fazer face à despesa, antes de efetuar a compra; 

XI – Verificar em caso de compra com dispensa de licitação, pelo valor nos termos do art. 24, 

inciso II, da Lei 8.666/93, se é formalizado processo de dispensa, devidamente numerado em 

ordem cronológica e seqüencial, composto da requisição, das cotações e da autorização de 

compra do Secretário Municipal de Administração; 

XII – Verificar se nas demais hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 24 da Lei 

8.666/93, o procedimento é encaminhado para a Comissão Permanente de Licitação para que 

a mesma justifique a dispensa; 

XIII – Verificar se após a realização de licitação, os produtos somente são adquiridos do 

licitante ao qual foi adjudicado o respectivo item, na quantidade licitada; 
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XIV – Verificar se no caso de a licitação não ter sucesso, por limitação ou desinteresse do 

mercado, a licitação é repetida, por pelo menos uma vez; 

XV – Verificar se o Setor de Compras, periodicamente, realiza levantamento de novas 

empresas estabelecidas no Município ou na Região para diversificação do cadastro e para 

realização das cotações; 

XVI – Verificar se as cotações são realizadas somente com empresas idôneas, que não tenham 

sofrido sanções do Município. 

 

CAPÍTULO IX – DO CONTROLE DAS LICITAÇ ÕES E CONTRATOS 

 

Art. 71 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

das Licitações e Contratos: 

I – Verificar se o cadastro de fornecedores foi implantado e se há controle de preços sobre os 

principais produtos e serviços consumidos e contratados; 

II – Verificar se o chamamento para realização do cadastro é publicado anualmente; 

III – Verificar se o registro cadastral para efeito de habilitação, com prazo de validade de no 

máximo um ano, é separado por categorias e subdividido em grupos de acordo com a espécie; 

IV – Verificar se há controle das datas de vencimentos da documentação de cadastro dos 

fornecedores; 

V – Verificar se o registro cadastral é amplamente divulgado, permanecendo constantemente 

aberto aos interessados; 

VI – Verificar se há decreto municipal regulamentando o registro de preços e o pregão 

presencial e eletrônico no âmbito do Município; 

VII – Verificar se o Município realiza registro de preços. Em caso positivo, verificar se é 

realizada a publicação trimestral dos preços registrados, nos termos do art. 15, §2º da Lei 

8.666/93; 

VIII – Verificar se os processos licitatórios são iniciados mediante requisição padronizada do 

Município; 

IX – Verificar se a estimativa de preços é realizada com base em pelo menos 3 orçamentos. E 

se os mesmos são juntados ao processo; 

X – Verificar se nos processos decorrentes de obrigações previstas em convênio, se cópia do 

termo de convênio é anexado à requisição; 
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XI – Verificar se a Comissão Permanente de Licitações somente dá prosseguimento ao 

processo após consulta ao Departamento de Contabilidade e ao Departamento de Tesouraria a 

respeito da disponibilidade de rubricas e saldos orçamentário e financeiro; 

XII – Verificar se a Comissão Permanente de Licitações junta aos processos de licitação cópia 

da Portaria que a nomeou; 

XIII – Verificar se os processos são numerados, autuados e possuem capa padronizada; 

XIV – Verificar se nos processos de obras e serviços de engenharia constam o projeto básico, 

o projeto executivo, a planilha orçamentária, a planilha de decomposição do preço, 

cronograma físico-financeiro e programação de desembolso; 

XV – Verificar se há manifestação da autoridade competente autorizando a abertura do 

processo administrativo de Licitação; 

XVI – Verificar se há Parecer Jurídico aprovando o edital; 

XVII – Verificar se o edital cumpre todos os requisitos previstos no art. 40 da Lei 8.666/93; 

XVIII – Verificar no caso de licitação na modalidade convite, se foram juntados ao processo 

os recibos dos convidados, datados e assinados ou o AR (Aviso de Recebimento) em caso de 

envio pelo Correio; 

XIX – Verificar se o edital foi assinado e publicado; 

XX – Verificar se o prazo de publicação do edital foi respeitado (art. 21 da Lei 8.666/93); 

XXI – Verificar em caso de impugnação do edital, se houve resposta a tempo e modo; 

XXII – Verificar se a decisão a respeito da impugnação foi publicada ou comunicada ao 

impugnante; 

XXIII – Verificar se os envelopes foram protocolados no dia e hora marcados no edital; 

XXIV – Verificar se o julgamento a respeito da fase de habilitação observou todas as 

exigências previstas no edital, especialmente a data de validade das certidões; 

XXV – Verificar se o prazo para interposição de recurso contra a fase de habilitação foi 

observado. Caso todos os licitantes tenham renunciado o prazo recursal, observar se a 

renúncia foi realizada expressamente; 

XXVI – Verificar se o resultado do julgamento da habilitação foi publicado ou se os licitantes 

foram intimados, caso não tenha ocorrido na própria sessão; 

XXVII – Verificar em caso de recurso, se foi dado vista aos demais licitantes para contra-

razões; 
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XXVIII – Verificar se o resultado do julgamento do recurso foi publicado ou comunicado aos 

licitantes; 

XXIX – Verificar se os documentos foram rubricados por todos os presentes; 

XXX – Verificar se as propostas foram abertas na data e horário fixado na ata de julgamento 

de habilitação ou em publicação; 

XXXI – Verificar se as propostas foram julgadas em conformidade com o edital; 

XXXII – Verificar no caso de licitação no critério técnica e preço, se a proposta técnica foi 

julgada conforme o critério objetivo estabelecido no edital; 

XXXIII – Verificar se a decisão do julgamento das propostas foi publicada ou comunicada; 

XXXIV – Verificar se o prazo para a interposição de recurso contra o julgamento das 

propostas foi observado; 

XXXV – Verificar em caso de recurso, se foi dado vista aos demais licitantes para 

apresentação de contra-razões; 

XXXVI – Verificar se foi juntado ao processo parecer jurídico final; 

XXXVII – Verificar se o objeto foi devidamente adjudicado; 

XXXVIII – Verificar se o processo foi homologado; 

XXXIX – Verificar caso o processo seja anulado ou revogado se as razões apresentadas são 

suficientes; 

XL – Verificar se o contrato confere com a minuta apresentada em anexo ao edital; 

XLI – Verificar se o contrato obedece aos ditames do art. 55 da Lei 8.666/93; 

XLII – Verificar, caso tenha sido exigido no edital, se a garantia foi prestada; 

XLIII – Verificar se o Contrato foi ou está sendo devidamente executado; 

XLIV – Verificar se as cópias das Notas de Empenho foram juntadas ao processo; 

XLV – Verificar se há controle das licitações realizadas no ano; 

XLVI – Verificar se há fracionamento de licitações; 

XLVII – Verificar, em caso de dispensa de licitação, se a justificativa é plausível e se foram 

juntados documentos que comprovem a situação de excepcionalidade; 

XLVIII – Verificar, se a dispensa de licitação, foi devidamente publicada; 

XLIX – Verificar se os processos de inexigibilidade de licitação foram devidamente 

justificados e se foram anexados documentos que comprovem a impossibilidade de 

competição; 
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L – Verificar se os processos de inexigibilidade foram ratificados pelo Prefeito Municipal e 

publicados no prazo previsto no art. 26 da Lei 8.666/93; 

LI – Verificar se os processos são numerados em ordem cronológica; 

LII – Verificar se a Comissão Permanente de Licitação certificou nos autos a aprovação das 

amostras apresentadas, caso exigidas no edital; 

LIII – Verificar se a Comissão Permanente de Licitação verifica nos sites correspondentes a 

veracidade das certidões emitidas via internet. 

 

CAPÍTULO X – DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO 

 

Art. 72 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de Almoxarifado: 

I – Verificar se o recebimento de materiais no Almoxarifado é realizado mediante a 

apresentação de Nota Fiscal, Fatura, Termo de Cessão, Termo de Doação, Nota de 

Transferência ou Nota de Remessa de Material; 

II – Verificar se os materiais recebidos são devidamente conferidos, em termos de quantidade, 

qualidade e especificações; 

III – Verificar se existe controle de materiais pendentes de exame qualitativo, de contagem 

física ou de conferência; 

IV – Verificar se existe controle e registro de entrada e saída de materiais e de estoque; 

V – Verificar se os materiais são resguardados contra furto ou roubo, e protegidos contra a 

ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos; 

VI – Verificar se existe controle de data de validade e de tempo de estocagem; 

VII – Verificar se os materiais estocados a mais tempo são fornecidos em primeiro lugar 

(primeiro a entrar, primeiro a sair), com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque; 

VIII – Verificar se os materiais são estocados de modo a facilitar a inspeção, a localização e 

um rápido inventário; 

IX – Verificar se os materiais que possuem grande movimentação estão estocados em lugar de 

fácil acesso e próximo das áreas de expedição; 

X – Verificar se os materiais estão estocados em contato direto com o piso; 

XI – Verificar a existência de extintores de incêndio no almoxarifado, e em caso positivo, se 

estão dispostos em locais de fácil acesso; 
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XII – Verificar se as requisições de materiais estão devidamente arquivadas; 

XIII – Verificar se é realizado, periodicamente, a contagem física (balanço) dos materiais com 

a finalidade de conferência dos controles de entrada e saída de materiais; 

XIV – Verificar se o almoxarifado realiza algum tipo de alerta à Secretaria de Administração, 

quando o estoque de algum material de uso contínuo está baixo; 

XV – Verificar se o almoxarifado realiza relatório com o consumo médio mensal de cada 

secretaria; 

XVI – Verificar se a movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou 

unidade requisitante é precedida de registro, à vista de guia de transferência ou nota de 

requisição. 

 

CAPÍTULO XI – DO CONTROLE DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 73 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de registro e conservação do Patrimônio: 

I – Verificar a existência e o funcionamento de sistema de atualização e reavaliação 

patrimonial dos bens de caráter permanente, conforme disposto nos incs. I e II do art. 106 da 

Lei 4.320/64; 

II – Verificar se há controle dos bens, direitos e haveres, por fichas manuais ou através de 

sistema informatizado; 

III – Verificar se há registro analítico individual dos bens de caráter permanente; 

IV – Verificar se há afixação de plaquetas de identificação nos bens móveis; 

V – Verificar se há controle de movimentação patrimonial; 

VI – Verificar se há termo de responsabilidade dos bens móveis sob a guarda dos Chefes de 

Departamento; 

VII – Verificar se foram realizados atos de afetação e desafetação; 

VIII – Verificar se há inventário analítico dos bens patrimoniais atualizado; 

IX – Verificar se há adesivamento ou pintura identificando a logomarca da Prefeitura 

Municipal nos veículos e máquinas do Município; 

X – Verificar se os bens imóveis do Município estão devidamente registrados no Cartório de 

Registro de Imóveis; 

XI – Verificar se o Município realizou o registro dos imóveis objeto de desapropriação; 
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XII – Verificar se há controle e arquivo da documentação dos bens imóveis. 

 

CAPÍTULO XII - DO CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAL 

 

Art. 74 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de Gestão de Pessoal: 

I - Verificar se o órgão de pessoal mantém, permanentemente, organizada a legislação 

atinente ao funcionalismo (criação de cargos/funções, vantagens, modificações no plano de 

carreira, concessão de reajustes, etc), assim como a tabela de vencimentos dos cargos e de 

remuneração de funções; 

II - Verificar se a administração expede atos normativos relativos a situação funcional de seus 

servidores (nomeação, férias, lotação, promoções, concessão de vantagens, licenças, etc); 

III - Verificar se a administração mantém controle atualizado da situação financeira (fichas 

financeiras) e funcional (fichas funcionais) de seus servidores; 

IV - Verificar se existem servidores em desvio de função, ou seja, desenvolvendo atividades 

estranhas àquelas legalmente definidas para o cargo que titula ou função que exerce; 

V - Verificar se a administração implantou e mantém registro diário, confiável, de controle de 

comparecimento e permanência do servidor no local do serviço; 

VI – Verificar se as admissões no período em análise foram precedidas de concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, 

declarado em Lei de livre nomeação e exoneração; 

VII – Verificar se nessas admissões foram observados os requisitos básicos para investidura 

no cargo público previstos na Lei de Plano de Cargos e Salários; 

VIII – Verificar se a nomeação ocorreu dentro do prazo de validade do concurso ou de sua 

prorrogação; 

IX – Verificar se o ingresso do servidor na carreira se fez na classe inicial; 

X – Verificar se foi observada a ordem de classificação dos aprovados no concurso; 

XI – Verificar se o edital do concurso foi publicado no Diário Oficial e em jornais de grande 

circulação; 

XII – Verificar se as seguintes indicações constam do Edital: 

a) prazo de realização do concurso fixado em até dois anos, prorrogável, uma única 

vez ( art. 37, inciso III da CF);  
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b) condições de realização do concurso e as exigências para participação; 

c) previsão para a inscrição de pessoas portadoras de deficiência, para provimento de 

cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam 

portadoras (art. 37, inciso VIII da Constituição Federal). 

XIII – Verificar se o concurso foi realizado somente após expirado o prazo do concurso 

anterior ou então após convocados todos os aprovados em concurso anterior (art. 37, inciso IV 

da CF); 

XIV – Verificar a existência legal dos cargos objeto do concurso, quando do provimento do 

cargo/emprego; 

XV – Verificar se a posse do servidor ocorreu após ter sido julgado apto físico e mentalmente, 

através de Inspeção Médica Oficial; 

XVI – Verificar se a posse do servidor ocorreu no prazo legal, ou se requerida a prorrogação, 

pelo interessado; 

XVII – Verificar se juntamente com a posse, foi dado exercício ao servidor, ou, no caso de 

solicitação de prorrogação de prazo, se foi observado o limite máximo previsto em lei; 

XVIII – Verificar se o servidor apresentou, no ato de investidura, declaração de exercício de 

cargo, emprego ou função pública abrangidos ou não pela vedação constitucional; 

XIX – Verificar se as admissões se limitaram às vacâncias constatadas; 

XX – Verificar se o retorno à atividade do servidor em disponibilidade deu-se mediante 

aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 

anteriormente ocupado; 

XXI – Verificar se foram observados, nos casos de reintegração, os seguintes aspectos: 

a) Demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial e dado o direito de 

pagamento de todas as vantagens referentes ao período compreendido entre a demissão e 

a reintegração; 

b) Se a decisão administrativa determinante da reintegração foi tomada em processo 

administrativo, reconhecendo a nulidade da demissão. 

XXII - Verificar se a promoção foi concedida segundo critérios objetivos previstos na Lei de 

Plano de Cargos e Salários; 

XXIII - Verificar se a promoção se deu para cargo da mesma carreira; 

XXIV - Verificar se foram criados cargos em comissão para o desempenho de atividades 

permanentes da administração, privativas de servidor ocupante de cargo efetivo; 



 

 

 47 

XXV - Verificar se o servidor ocupante de cargo em comissão está exercendo função de 

chefia, direção ou assessoramento; 

XXVI - Verificar se existe lei dispondo sobre o exercício preferencial de cargos em comissão 

e funções de confiança, por servidores ocupantes de carreira técnica ou profissional; 

XXVII - Verificar se existe lei municipal caracterizando as situações temporárias de 

excepcional interesse público para fins de contratação de pessoal; 

XXVIII - Verificar se na lei municipal está perfeitamente caracterizada a situação de fato 

ensejadora da contratação temporária; 

XXIX - Verificar se o pessoal admitido exerce/exerceu atividades correspondentes às funções 

para as quais foi temporariamente contratado; 

XXX - Verificar se os contratos temporários foram rescindidos, no máximo, ao término do 

prazo autorizado por lei; 

XXXI - Verificar se sempre são contratadas as mesmas pessoas, utilizando-se, inclusive, do 

expediente de prorrogação do prazo inicialmente fixado; 

XXXII - Verificar se a remuneração efetivamente paga correspondeu àquela estabelecida na 

legislação autorizadora da contratação temporária; 

XXXIII - Verificar se ocorreram contratações no período vedado pela legislação eleitoral; 

XXXIV - Verificar se há servidor cuja remuneração ultrapassou a soma dos valores 

percebidos, como remuneração a qualquer título, pelo  Prefeito Municipal; 

XXXV – Verificar se a concessão de férias está ocorrendo em tempo hábil, de modo a evitar a 

acumulação de férias; 

XXXVI – Verificar no caso de haver acumulação de férias, se há justificativa prévia, 

mediante despacho escrito, justificando a razão do procedimento e definindo a nova data da 

concessão; 

XXXVII – Verificar se foi a Escala Anual de férias elaborada até o final de Outubro; 

XXXVIII – Verificar se as faltas dos dias em que o servidor não compareceu ao serviço são 

descontadas; 

XXXIX – Verificar se através do Relatório de Ocorrência Negativa/Resumo de Ponto se as 

ausências do servidor, no período, apresentam justificativas compatíveis com a legislação 

pertinente; 

XL – Verificar se existe servidor com faltas consecutivas ou intercaladas que ultrapassem o 

máximo permitido sem causa justificada, puníveis nos termos do Estatuto; 
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XLI – Verificar se servidores dispensados de registrar o comparecimento ao local de trabalho, 

sob os aspectos da legalidade e da legitimidade; 

XLII - Verificar se, no período de cumprimento de estágio probatório, a administração avalia 

o servidor, no mínimo, frente aos aspectos de disciplina, eficiência, responsabilidade, 

produtividade e assiduidade; 

XLIII - Verificar se o período de estágio probatório foi efetivamente cumprido, ou se os 

servidores interrompem o seu exercício em virtude de licença não registrada; 

XLIV – Verificar se os processos de aposentadoria no período auditado, observam a 

legislação em vigor; 

XLV – Verificar se o pagamento do salário família está de acordo com o valor fixado em lei e 

se a quantidade de dependente constante do registro funcional; 

XLVI - Verificar, através dos processos para os casos de demissão, qual a razão e identificar 

se houve: 

a) Crime contra a administração pública; 

b) Abandono de cargo (ausência intencional por período que ultrapasse o  máximo 

legal); 

c) Inassiduidade administrativa; 

d) Improbidade administrativa; 

e) Incontingência pública e conduta escandalosa na repartição; 

f) Insubordinação grave no serviço; 

g) Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em defesa própria de 

outrem; 

h) Aplicação irregular de dinheiros públicos; 

i) Revelação de segredo que tiver conhecido em razão do cargo; 

j) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do Patrimônio Municipal; 

k) Corrupção; 

l) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

m) Atos proibidos de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos. 

XLVII - Verificar se a motivação da exoneração determinada de ofício deu-se em uma das 

seguintes situações: 

a) se o servidor, ocupante de cargo efetivo, não satisfez as condições do estágio 

probatório; 
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b) se o servidor, tendo tomado posse, não entrou em exercício no prazo legal; 

c) a juízo da autoridade competente, no caso de cargo em comissão. 

XLVIII - Verificar se está havendo casos de acumulação ilegal de cargos, empregos e funções 

públicos; 

XLIX - Verificar se o Departamento de Pessoal exige a declaração de acumulação de cargos, 

empregos ou funções públicas de todos os servidores nomeados e contratados; 

L - Nos casos de acumulação detectados, verificar se está sendo observada além da 

compatibilidade de horários (possibilidade de cumprimento integral da jornada ou do regime 

de funcionamento do Órgão ou Entidade a que o servidor estiver lotado), a situação 

geográfica dos locais de trabalho; 

LI – Verificar se há controle de recolhimento das contribuições previdenciárias dos 

funcionários contratados, fazendo constar nas GFIPS os nomes dos prestadores de serviços 

que tiveram retenção de INSS sobre prestações de serviços; 

LII – Verificar se há controle do recolhimento das contribuições previdenciárias ao Fundo de 

Previdência Próprio (IPSEMP); 

LIII – Verificar se foram implementados os programas PCMSO – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 

LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e PPP – Perfil 

Profissiográfico Previdenciário. Verificar se os laudos e relatórios foram emitidos por 

profissionais habilitados; 

LIV – Verificar a existência e suficiência de laudo de medicina do trabalho informando os 

graus de insalubridade de cada função. 

 

Art. 75 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de controle da Folha de Pagamentos: 

I - Verificar se os dados (desconto por ausência e horas extras) para a confecção da folha de 

pagamento são extraídos do controle de efetividade pelo setor encarregado de sua preparação; 

II - Verificar se os acréscimos de valor lançados na folha de pagamento, em razão de alteração 

de nível remuneratório, concessão de vantagens, inclusive temporais, ou por designação de 

funções gratificadas foram realizados com base em documento hábil (portaria); 

III - Verificar se a folha de pagamento sofre conferência, por servidor que não participou do 

processo de sua elaboração; 
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IV - Verificar se os reajustes aplicados à remuneração dos servidores estão amparados na 

legislação municipal; 

V - Verificar se ocorre adiantamento de parte da remuneração mensal dos servidores, sem 

expressa autorização legal; 

VI - Verificar se todas as vantagens percebidas pelos servidores encontram-se devidamente 

previstas na legislação municipal e registradas na pasta funcional; 

VII - Verificar se vem sendo descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária 

incidente sobre a remuneração paga aos servidores, nos termos da legislação vigente; 

VIII – Verificar se a contribuição previdenciária descontada do servidor e a parte patronal são 

devidamente recolhidas à Instituição de Previdência. 

 

Art. 76 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de controle de Gastos com Pessoal: 

I - Verificar se todas as despesas inerentes a pessoal do serviço público, compreendendo 

agentes políticos e administrativos, foram devidamente empenhadas no exercício de 

competência, para os fins do disposto no art. 169 da Constituição Federal; 

II - Verificar se há contratos de terceirização de mão-de-obra que se refiram a substituição de 

servidores ou empregados públicos; 

III - Verificar se foram retidas e efetivamente recolhidas as contribuições previdenciárias; 

IV - Verificar se o total da despesa com terceirização e contratação temporária ultrapassou o 

limite estabelecido no art. 71 da Lei Complementar 101/2000; 

V - Verificar se há despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais; 

VI - Verificar se a administração está procedendo, quadrimestralmente, à verificação do 

cumprimento dos limites de gastos com pessoal; 

VII - Verificar se a promoção de reajustes, revisões, criação de vantagens, criação de cargo, 

provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal não acarretou em aumento de 

despesa ultrapassando, o limite legal previsto no art. 70 da LRF; 

VIII - Verificar se o montante da despesa com pessoal informado nos relatórios de gestão 

fiscal e resumido da execução orçamentária corresponde ao valor consignado nos balancetes 

mensais de despesa; 

IX – Verificar se o Departamento de Pessoal possui controle mensal dos gastos de pessoal, 

alertando o gestor caso o limite prudencial de 51,3% da receita corrente líquida seja atendido; 
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X – Realizar as seguintes confrontações: 

a) Folha de pagamento x despesa de pessoal empenhada, liquidada e paga; 

b) Folha de pagamento x comparativo da despesa; 

c) Folha de pagamento + restos a pagar x balancetes mensais; 

d) Balancetes mensais x Relatório Resumido da Execução Orçamentária; 

e) Prestação de Contas Anual x Relatório de Gestão Fiscal; 

f) Demonstrativo da Dívida Flutuante x Balancetes Mensais de Receitas e Despesas 

Extra-orçamentária; 

g) Demonstrativo da Dívida Fundada (parcelamentos de débito) x Comparativo da 

Despesa Fixada/Executada. 

 

CAPÍTULO XIII – DO CONTROLE DOS GASTOS COM A EDUCAÇ ÃO 

 

Art. 77 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de controle de gastos com a Educação: 

I – No relatório de auditoria do Controle Interno deverá constar: 

a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino; 

b) relação dos estabelecimentos de ensino; 

c) número de professores e demais servidores, por estabelecimento de ensino; 

d) relação de veículos que atende o transporte escolar; 

e) número de veículos locados ou rotas terceirizadas do transporte escolar; 

II – Verificar se foram abertas contas bancárias específicas para a movimentação financeira 

dos recursos da educação; 

III – Verificar se os percentuais de repasses estão sendo cumpridos; 

IV – Verificar se o Conselho Municipal de Educação foi implantado e se funciona 

satisfatoriamente; 

V – Verificar se as despesas do ensino estão corretamente classificadas; 

VI – Verificar se há planejamento dos gastos da educação; 

VII – Verificar se os recursos de convênio da área da educação estão sendo aplicados em seus 

objetos; 

VIII – Verificar se há acompanhamento mensal do recebimento e aplicação dos recursos do 

FUNDEB, simultaneamente, pelas Secretarias de Fazenda e Educação; 
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IX – Verificar se o Conselho do FUNDEB acompanha o recebimento e aplicação dos recursos 

vinculados ao Fundo; 

X – Verificar se os recursos do FUNDEB estão sendo aplicados somente no Ensino Infantil e 

no Ensino Fundamental; 

XI – Verificar se há confecção de pastas separadas de toda a documentação de receita e 

despesa do setor de Educação, conforme instrução do Tribunal de Contas; 

XII – Verificar se são realizados controles específicos de convênios da Educação, 

demonstrando receita e despesa; 

XIII – Verificar se há controle e acompanhamento da aplicação do percentual mínimo de 25% 

previsto na Constituição Federal na manutenção e desenvolvimento dos ensinos infantil e 

fundamental; 

XIV – Verificar se são realizadas vistorias regulares nos veículos de transporte escolar, 

visando a segurança e integridade dos alunos; 

XV – Verificar se o programa de merenda escolar foi realizado por nutricionista, se os 

produtos foram licitados e se estão devidamente armazenados, evitando-se seu perecimento. 

XVI – Verificar se a Secretaria de Educação possui controle e arquivo atualizado de 

informações como: dados dos alunos, nome das escolas, distância da sede, localidade, número 

de professores e servidores de cada escola, acompanhamento da situação funcional dos 

servidores da Educação; 

XVII – Verificar se a Educação possui almoxarifado próprio. Em caso positivo, verificar se os 

materiais escolares, de higiene e limpeza e a merenda escolar são armazenados separada e 

adequadamente; 

XVIII – Quanto ao transporte escolar, verificar: 

a) Se as chaves dos veículos são mantidos em lugar seguro e de acesso restrito; 

b) Se os veículos são mantidos limpos e em condição de uso; 

c) Se há programação de manutenção periódica; 

d) Se os veículos são utilizados somente para os fins de transporte escolar; 

e) Se os veículos são recolhidos à garagem ao final do expediente; 

f) Se há planilha para identificação do condutor de cada veículo; 

g) Se os condutores satisfazem aos seguintes requisitos previstos no art. 138 do 

Código Nacional de Trânsito – Lei 9.503/97: 

g.1 – ter idade superior a vinte e um anos; 
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g.2 – ser habilitado na categoria D; 

g.3 – não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente 

em infrações médias durante os doze últimos meses; 

g.4 – ser aprovado em curso especializado para transporte escolar, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 

h) Se os veículos estão registrados como veículos de passageiros (art. 136, I da Lei 

9.503/97); 

i) Se os veículos são inspecionados semestralmente para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança (art. 136, II da Lei 9.503/97); 

j)  Se os veículos estão devidamente pintados com faixa horizontal na cor amarela, 

com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes 

laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 

caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser 

invertidas (art. 136, III da Lei 9.503/97); 

k) Se os veículos estão equipados com registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo (tacógrafo) (art. 136, IV da Lei 9.503/97); 

l) Se os veículos possuem lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 

extremidades da parte superior diante e lanternas de luz vermelha dispostas na 

extremidade superior da parte traseira (art. 136, V da Lei 9.503/97); 

m) Se os veículos possuem cintos de segurança em número igual à lotação (art. 136, 

VI da Lei 9.503/97); 

n) Se o veículo possui autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de 

trânsito (DETRAN, polícia civil ou órgão municipal competente). 

 

CAPÍTULO XIV – DO CONTROLE DOS GASTOS COM A SAÚDE 

 

Art. 78 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de controle de gastos com a Saúde: 

I – Verificar a existência de controle e acompanhamento mensal dos recursos destinados à 

saúde, observando-se o percentual de 15% (quinze por cento) exigido no Art. 77 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, simultaneamente, pelas Secretarias de 

Fazenda e de Saúde; 
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II – Verificar se os recursos destinados à saúde são devidamente aplicados. Consideram-se 

despesas com ações e serviços públicos de saúde, aquelas com pessoal e outras despesas de 

custeio e de capital, financiados pelo Município, conforme disposto nos arts. 196, 198, §2º e 

200 da Constituição Federal, destinadas a: 

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; 

b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador; 

c) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

d) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico; 

e) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

f) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

g) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

h) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

III – Verificar se o percentual de 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere 

o art. 156 e recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, “b”, e §3º da Constituição Federal 

foram aplicados, integralmente, no exercício financeiro correspondente. O gasto com a saúde 

deverá ser apurado pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas 

nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 no exercício correspondente; 

IV – Verificar se os recursos do orçamento do Município destinados às ações e serviços 

públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados e 

contabilizados por meio de Fundo de Saúde, contemplado na Lei Orçamentária Anual com 

programas exclusivamente a eles vinculados; 

V – Verificar se os recursos geridos pelo Fundo de Saúde são identificados mediante contas 

bancárias específicas, sendo que: 

a) dos recursos próprios deverão receber a denominação de “Fundo de Saúde – 

Recursos Próprios”; 
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b) dos oriundos do Fundo Nacional de Saúde – FNS ou de quaisquer outros recursos 

deverão receber a denominação de “Recursos Vinculados à Saúde”; 

VI – Verificar se as demonstrações contábeis do Fundo de Saúde são escrituradas com 

clareza, de modo a evidenciar os valores das disponibilidades financeiras, os restos ou 

obrigações a pagar e todas as demais contas do ativo e passivo financeiros; 

VII – Verificar se o Município realiza o agrupamento em separado, mês a mês, das notas de 

empenho referentes às despesas com as ações e serviços públicos de saúde, extraindo-se os 

respectivos somatórios devidamente rubricados e datados, que deverão ser anexados aos 

seguintes documentos: 

a) notas de empenho e respectivos comprovantes das despesas relativas às ações e 

serviços públicos de saúde, que comporão o percentual mínimo exigido 

constitucionalmente; e 

b) notas de empenho e respectivos comprovantes das demais despesas com saúde. 

VIII – Verificar se a contabilidade encaminha ao Tribunal de Contas, tempestivamente, os 

demonstrativos de gastos com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com a Instrução 

Normativa nº 11/2003 do Tribunal de Contas de Minas Gerais; 

IX - Verificar a existência de programa de fiscalização sanitária e epidemiológica; 

X – Verificar a existência de controle e acompanhamento das doações de medicamentos à 

população, inclusive quanto a licitação prévia, forma de armazenamento, distribuição e data 

de validade dos medicamentos; 

XI – Verificar a existência e eficiência de controle de entrada e saída de medicamentos e 

materiais da Secretária de Saúde e das unidades de saúde; 

XII – Verificar se a Secretaria de Saúde possui controle cadastral do pessoal do setor: número 

de funcionários, lotação, escala de plantões etc. 

XIII – Verificar o cumprimento das escalas de plantões e do horário de trabalho previsto na 

lei ou no contrato; 

XIV – Verificar se existem filas de pacientes a serem atendidos, e quais as suas possíveis 

causas; 

XV – Verificar se a farmácia básica funciona conforme as normas e prescrições do Ministério 

da Saúde; 
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XVI – Verificar se a Saúde possui almoxarifado próprio. Em caso positivo, verificar as 

condições de armazenamento e controle da validade dos produtos e se os medicamentos, 

produtos de higiene e limpeza e materiais de laboratórios são guardados separadamente; 

XVII – Verificar se o Conselho Municipal de Saúde foi instalado e se possui regular 

funcionamento; 

XVIII – Verificar se existe controle dos métodos adotados pelos agentes de saúde através de: 

a) cadastro das pessoas beneficiadas com a doação de medicamentos; 

b) ficha de controle individual; 

c) controle de medicamentos por paciente; 

d) controle adotado pelo Programa de Saúde da Família; 

XIX – Verificar se os setores possuem Normas Operacionais Básicas (NOBs) ou Programas 

Operacionais Padrões (POPs); 

XX – Verificar se a Secretaria de Saúde possui controle do sistema global de saúde, através 

dos seguintes registros: 

a) cadastro geral da população atendida; 

b) atendimento mensal e anual; 

c) relatório mensal dos atendimentos realizados nos Postos de Saúde; 

d) verificação do atendimento às Normas Padrões (NOBs ou POPs). 

XXI – Verificar se a Secretaria de Saúde possui controle dos convênios da área da Saúde; 

XXII – Verificar se as notas de empenhos e comprovantes de despesas com as ações e 

serviços públicos de saúde são agrupadas em separado, conforme Instrução Normativa 

08/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 

XXIII – Verificar a existência de controle de veículos e escalas de motoristas pela Secretaria 

de Saúde. 

 

CAPÍTULO XV – DO CONTROLE DAS OBRAS E SERVIÇ OS DE ENGENHARIA 

 

Art. 79 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de controle das obras e serviços de engenharia: 

I – Verificar se o setor de obras possui cópia do PPA – Plano Plurianual; 

II – Verificar se os projetos básico e executivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-

financeiro das obras são realizados pelo setor de engenharia a tempo e modo; 
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III – Verificar se, antes da elaboração dos projetos básico e executivo, são realizados 

levantamentos preliminares, dentre eles, o topográfico, as sondagens e prospecções do 

subsolo, o estudo de impacto ambiental e os relatórios de impacto ao meio ambiente; 

IV – Verificar se antes da realização de obras emergenciais é realizado vistoria; 

V – Verificar se é realizado a designação de responsável técnico pela elaboração prévia dos 

levantamentos, projetos, cálculos, orçamentos detalhados e especificações técnicas 

necessárias à realização de obras e serviços de engenharia; 

VI – Verificar se é realizado a designação de responsável técnico pelo gerenciamento, 

fiscalização, acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras e serviços de 

engenharia, pela guarda e arquivamento da documentação; 

VII – Verificar a existência de sistema de controle de obras realizadas por execução direta 

com identificação de materiais e mão-de-obra empregados, bem como, de máquinas e 

equipamentos próprios ou alugados, com arquivamento de projetos, planilhas, cálculos e 

orçamentos, organizados em ordem cronológica; 

VIII – Verificar se é realizado a designação formal de representante ou se é instituída 

comissão para acompanhamento e fiscalização dos contratos, em caso de obra ou serviço 

realizado através de execução indireta; 

IX – Verificar a existência de diário de obras devidamente atualizado; 

X – Verificar se há controle de almoxarifado com registro de entrada e saída dos materiais de 

construção; 

XI – Verificar se é afixado placa informativa no local da obra; 

XII – Confrontar as metas programas e as executadas; 

XIII – Fiscalizar a mão-de-obra utilizada; 

XIV – Verificar se é realizado a Anotação do Responsável Técnico pela obra ou serviço – 

ART, expedido pelo CREA/MG; 

XV – Verificar se as medições são conferidas in loco por fiscal ou por comissão; 

XVI – Verificar se há controle de materiais e medidas adotadas para evitar seu desperdício; 

XVII – Verificar se as obras e serviços obedeceram ao cronograma físico-financeiro; 

XVIII – Verificar se o laudo de medições foi anexado ao empenho, e se não há adiantamento 

de valores não executados; 

XIX – Verificar se os funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; 

XX – Verificar se todas as obras realizadas possuem Diário de Obras; 
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XXI – Verificar se no caso de reforma é realizado laudo com registro fotográfico e descrição 

da situação de cada parte do bem a sofrer intervenções; 

XXII – Verificar se todas as obras possuem Ficha de Registro de obras e serviços de 

engenharia; 

XXIII – Verificar se os boletins de medição são devidamente arquivados; 

XXIV – Verificar se as notas de empenho são anexadas ao processo; 

XXV – Verificar se são emitidos os termos de recebimento provisório e definitivo da obra; 

XXVI – Verificar se são realizados e devidamente arquivados os ensaios dos materiais 

empregados; 

 

CAPÍTULO XVI – DO CONTROLE DOS ATOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 80 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos da Assistência Social: 

I – Verificar se existe controle da execução dos convênios realizados pela Municipalidade, na 

área de atendimento à Assistência Social; 

II – Verificar a existência de controle através de cadastro de todas as pessoas beneficiadas 

pelos programas assistenciais do Município; 

III – Verificar se os programas assistenciais possuem previsão legal e se antes da doação são 

observados: 

a) a condição econômica do interessado atestada pelo Assistente Social; 

b) a necessidade premente de ajuda; 

c) a impossibilidade ou dificuldade de obtê-la por meios próprios; 

d) a efetivação de visita domiciliar e preenchimento da ficha de cadastro. 

IV – Verificar se são emitidos relatórios mensais das atividades da Assistência Social e 

comunitária e do Conselho Municipal de Assistência Social; 

V – Verificar se o Conselho Municipal de Assistência Social funciona adequadamente; 

VI – Verificar se o Conselho Municipal de Assistência Social possui cadastro das entidades e 

associações assistidas; 

VII – Verificar se existe controle de material doado às entidades do Município, em 

conformidade com lei autorizativa, exigindo-se prestação de contas; 
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VIII – Verificar se a Secretaria de Assistência Social analisa e aprova o plano de trabalho para 

a realização de convênio na sua área de competência; 

IX – Verificar se a Secretaria de Assistência Social possui controle das prestações de contas 

de todas as subvenções sociais concedidas às entidades; 

X – Verificar a existência de levantamentos e estudos das necessidades das pessoas carentes, 

dos deficientes físicos e dos idosos para subsidiar a atuação da Assistência Social; 

 

CAPÍTULO XVII – DO CONTROLE DOS TRANSPORTES 

 

Art. 81 – Os Gerentes de Controle deverão observar as seguintes normas, quando do exame 

dos atos de controle dos Transportes: 

I – Verificar a existência de cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração e suas 

respectivas afetações; 

II – Verificar a existência de controle através de mapas unitários de quilometragem, consumo 

de combustível e gastos com a reposição de peças e consertos dos veículos. Apontar a 

periodicidade do fechamento do controle (semanal, quinzenal ou mensal). 

III – Verificar a existência de controle através de fichas individuais de veículos, máquinas e 

equipamentos, que permitam a comparação de desempenho e análise de desvios; 

IV – Verificar se a Secretaria de Infra-estrutura Urbana realiza a conservação, controle e 

distribuição dos veículos e equipamentos aos diversos órgãos da Prefeitura, de acordo com as 

necessidades de cada unidade e as disponibilidades da frota municipal; 

V – Verificar se as chaves dos veículos e máquinas são guardadas em local seguro e de acesso 

restrito; 

VI – Verificar a existência e eficiência de controle de abastecimento de veículos; 

VII – Verificar a existência de programação de manutenção periódica dos veículos; 

VIII – Verificar se os veículos são utilizados somente para fins de interesse público; 

IX – Verificar se o s veículos são recolhidos à garagem ao final do expediente; 

X – Verificar a existência de controle de acessórios e ferramentas obrigatórias; 

XI – Verificar a existência de controle dos condutores, permitindo a identificação do 

condutor; 

XII – Verificar a existência de controle mensal, através de mapa de apuração de consumo de 

combustível e despesas com manutenção, por veículo e máquinas; 
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XIII – Confrontar o consumo de combustível e as autorizações de fornecimento de 

combustível; 

XIV – Verificar se existe apuração de responsabilidade em caso de multa e acidentes de 

trânsito; 

XV – Verificar se os veículos estão devidamente licenciados e se existe arquivo em pasta 

própria; 

XVI – Verificar a existência de seguro dos veículos, inclusive com proteção para terceiros; 

XVII – Verificar o controle de saída e entrada de veículos; 

XVIII – Verificar se a Secretaria de Transporte confere e atesta o perfeito funcionamento de 

peças e prestação de serviços; 

XIX – Verificar se os motoristas são devidamente habilitados na categoria dos veículos que 

conduzem. 

 

TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇ ÕES FINAIS 

 

Art. 82 – A sistematização do controle interno, na forma estabelecida neste Decreto, não 

elimina ou prejudica os controles próprios de cada órgão, que deve ser exercido em todos os 

níveis hierárquicos. 

 

Art. 83 – A Controladoria prestará orientação aos administradores de bens e serviços públicos 

nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de 

prestar contas, conforme disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

Parágrafo único – A Controladoria auxiliará os demais órgãos da Administração Pública 

Direta Municipal a realizar seus manuais de procedimentos e rotinas. 

 

Art. 84 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publica, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Art. 85 – Fazem parte integrante do presente Decreto, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Modelo de Certificado Pleno 

ANEXO II - Modelo de Certificado Restritivo 

ANEXO III - Modelo de Certificado de Irregularidade 
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ANEXO IV - Modelo de Auditoria Contábil - Administração Indireta 

ANEXO V - Modelo de Relatório de Análise de Prestação (Tomada) de Contas 

ANEXO VI - Modelo de Registros de Constatações de Auditoria 

ANEXO VII – Modelo de Programa de Controle de Responsabilidade de Agentes 

Pagadores Ou Responsáveis Por Valores Públicos 

ANEXO VIII – Modelo de Programa de Controle dos Atos de Tesouraria 

ANEXO IX – Modelo de Programa de Controle da Execução Orçamentária 

ANEXO X – Modelo de Programa de Controle da Arrecadação e Fiscalização Tributária 

ANEXO XI – Modelo de Programa de Controle dos Atos da Contabilidade 

ANEXO XII – Modelo de Programa de Controle de Adiantamentos 

ANEXO XIII – Modelo de Programa de Controle dos Convênios 

ANEXO XIV – Modelo de Programa de Controle das Compras 

ANEXO XV – Modelo de Programa de Controle das Licitações e Contratos 

ANEXO XVI – Modelo de Programa de Controle do Almoxarifado 

ANEXO XVII – Modelo de Programa de Controle do Patrimônio 

ANEXO XVIII - Modelo de Programa de Controle da Gestão de Pessoal 

ANEXO XIX – Modelo de Programa de Controle dos Gastos com a Educação 

ANEXO XX – Modelo de Programa de Controle dos Gastos com a Saúde 

ANEXO XXI – Modelo de Programa de Controle das Obras e Serviços de Engenharia 

ANEXO XXII – Modelo de Programa de Controle dos Atos da Assistência Social 

ANEXO XXIII – Modelo de Programa de Controle dos Transportes 

 

 

   Guanhães, 08 de julho de 2010. 
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Congonhas, ... de abril de 2007. 

 

ANDERSON COSTA CABIDO 

ANEXO I 

MODELO DE CERTIFICADO PLENO 

AUDITORIA DE GESTÃO 

 

 

CERTIFICADO Nº....../XX 

PROCESSO Nº.............. 

EXERCÍCIO DE 200........ 

Examinamos os atos de gestão dos responsáveis relacionados às fls..... deste processo, da 

Unidade Gestora......(nome)........., correspondentes ao período de 01.01 a 31.12.XX, refletidos 

nas peças que o integram, formalizado conforme disposições contidas no Decreto Municipal 

nº ...... O exame foi efetuado por amostragem, de acordo e em atendimento à legislação 

federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, incluiu: 

provas nos registros mantidos pela Unidade; verificações quanto ao cumprimento das leis, 

normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos que 

deram origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados; análises quanto aos 

aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial; e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da 

auditoria. 

Em nossa opinião, face aos exames levados a efeito em consonância com o escopo definido 

no parágrafo anterior e consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão nº....../XX, 

consideramos REGULAR a gestão dos responsáveis tratados neste processo. 

Local e data de encerramento dos trabalhos 

   

__________________________________________ 

Nome e Matrícula do Agente de Controle 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome e Matrícula do Controlador Geral 

 

Formatado: Nível 1

Formatado: Nível 1
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ANEXO II 

MODELO DE CERTIFICADO RESTRITIVO 

AUDITORIA DE GESTÃO 

 

CERTIFICADO Nº....../XX 

PROCESSO Nº.............. 

EXERCÍCIO DE 200....... 

Examinamos os atos de gestão dos responsáveis relacionados às fls.....deste processo, da 

Unidade Gestora........(nome).........., correspondentes ao período de 01.01 a 31.12.XX, 

refletidos nas peças que o integram, formalizado conforme disposições contidas no Decreto 

Municipal nº ..... O exame foi efetuado por amostragem, de acordo e em atendimento à 

legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, 

incluiu: provas nos registros mantidos pela Unidade; verificações quanto ao cumprimento das 

leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto a legitimidade dos documentos 

que deram origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados; análises quanto aos 

aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial; e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da 

auditoria. 

(Parágrafo intermediário para explicar, resumidamente, os fatos que não resultaram em 

prejuízo à Fazenda Municipal, porém caracterizam-se em restrições, tais como: deficiências 

verificadas nos controles do Departamento ou Setor ou inexistência desses, que 

comprometeram a economicidade, eficiência e eficácia da gestão; inobservância de 

disposições legais, normas e regulamentos específicos; e fatos que, por suas características, 

são passíveis de correção ou prevenção). 

Em nossa opinião, exceto quanto aos fatos mencionados no parágrafo anterior, que não 

resultaram em prejuízo à Fazenda Municipal, os exames levados a efeito em consonância com 

o escopo definido no parágrafo inicial e consubstanciados no Relatório de Auditoria de 

Gestão nº..../XX, consideramos REGULAR, COM RESSALVA, a gestão dos responsáveis 

tratados neste processo.  

Local e data de encerramento dos trabalhos 

 

__________________________________________ 

Nome e Matrícula do Agente de Controle 

 

__________________________________________________________ 

Nome e Matrícula do Controlador Geral 
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ANEXO III 

MODELO DE CERTIFICADO DE IRREGULARIDADE 

AUDITORIA DE GESTÃO 

CERTIFICADO Nº....../XX 

PROCESSO Nº.............. 

EXERCÍCIO DE  200....... 

Examinamos os atos de gestão dos responsáveis relacionados às fls..... deste processo da 

Unidade Gestora.........(nome)........., correspondentes ao período de 01.01 a 31.12.XX, 

refletidos nas peças que o integram, formalizado conforme disposições contidas no Decreto 

Municipal nº....... O exame foi efetuado por amostragem, de acordo e em atendimento à 

legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, 

incluiu: provas nos registros mantidos pela Unidade; verificações quanto ao cumprimento das 

leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto a legitimidade dos documentos 

que deram origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados; análises quanto aos 

aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial; e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da 

auditoria. 

(Parágrafo intermediário para evidenciar, objetivamente, os fatos que resultaram em prejuízo 

à Fazenda Municipal. As irregularidades constatadas ou apuradas e relatadas neste parágrafo 

devem conter a identificação dos responsáveis por estas, a natureza e o período de ocorrência 

das mesmas, a quantificação em reais, atualizada se possível, e o dispositivo legal 

transgredido).  

Em nossa opinião, face as irregularidades mencionadas no parágrafo anterior, que resultaram 

em prejuízo à Fazenda Municipal, os exames levados a efeito em consonância com o escopo 

definido no parágrafo inicial e consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão 

nº..../XX, consideramos IRREGULAR a gestão dos responsáveis tratados neste processo. 

Local e data de encerramento dos trabalhos 

__________________________________________ 

Nome e Matrícula do Agente de Controle 

 

 __________________________________________________________ 

Nome e Matrícula do Controlador Geral 
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ANEXO IV 

MODELO DE AUDITORIA CONTÁBIL - ADMINISTRAÇ ÃO INDIRETA 

PARECER DE AUDITORIA CONTÁBIL Nº....../XX 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto:   Programa: 

 

 

Gestores/ Agentes Responsáveis: 

 

1 - Nome:.................................................................................... 

2 - Cargo..................................................................................... 

3 - Data de nomeação ........./........./........... Posse ........../......../ 

4 - Data de publicação do ato de nomeação........./........../......... 

5 - Apresentou declaração de bens quando da posse? .............. 

6 - Apresentou declaração de não acumulação de cargos/empregos públicos? ............ 

7 - Acumula cargo/emprego não remunerado na administração? Se afirmativo, indique qual o 

cargo, indique se houve opção pela maior remuneração. 

 

Examinamos os balanços patrimoniais da Entidade........(nome)........, levantados em 31 de 

dezembro de 200X e 200X, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 

patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios 

findos naquelas datas, relativos à gestão dos responsáveis relacionados às fls........ deste 

processo. 

 

Nossos exames foram efetuados por amostragem e conduzidos de acordo com as normas de 

auditoria aplicáveis ao serviço público e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, 

considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de 

controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das 

práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da 

Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Entidade............(nome).............., em 31 de dezembro de 200X e de 200X, o resultado de suas 

operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos 
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referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade. 

Local e data de encerramento dos trabalhos 

 

__________________________________________ 

Nome e Matrícula do Agente de Controle no CRC Nº...... 

 

 

 __________________________________________________________ 

Nome e Matrícula do Controlador Geral 
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ANEXO V 

MODELO DE RELATÓRIO DE GESTÃO 

 ANÁLISE DE PRESTAÇ ÃO (TOMADA) DE CONTAS 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto:   Programa: 

 

Em atendimento à determinação contida no Ofício nº........, de....de..........de 200X, do 

Secretário de Administração, apresentamos o Relatório de Auditoria que trata dos exames 

realizados sobre os atos e conseqüentes fatos da gestão, praticados no período de 01.01 a 

31.12.XX, sob a responsabilidade dos dirigentes da Unidade (ou Entidade) em referência, 

arrolados às fls...... do processo supracitado. 

1 - INTRODUÇ Ã O 

1.1 - O processo de tomada de contas (ou de prestação de contas) está constituído das peças 

básicas a que se refere a Instrução Normativa nº 01/2002, do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais. 

1.2 - O trabalho foi desenvolvido na sede do Órgão (ou Entidade) localizado(a) na cidade 

de............................, Estado de............... . Os referidos exames foram efetuados por 

amostragem, na extensão julgada necessária nas circunstâncias apresentadas, de acordo com 

as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a 

regularidade da gestão desses agentes. 

1.3 - Nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nossos trabalhos. 

Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para execução dos 

exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades do Órgão (ou da Entidade) 

auditado(a), e abrangeram as áreas de................................................................................ 

OU 

Cabe-nos esclarecer, que os programas de auditoria e respectivos procedimentos que 

pretendíamos adotar no desenvolvimento de nossos trabalhos ficaram impossibilitados de 

serem aplicados, em toda sua extensão, tendo em vista as seguintes restrições: (indicar a 

natureza do exame ou da verificação pretendida, bem como as restrições sofridas e quem deu 

causa a sua ocorrência). 

1.4 - Dados relativos à população, localização, principal atividade econômica: 

 

 

1.5 - Dados relativos à captação de receitas provenientes de impostos, taxas, contribuições de 

melhoria e transferências, renúncia de receitas decorrentes de incentivos fiscais 

concedidos, comportamento da arrecadação no exercício em relação a exercícios 

anteriores e em relação à previsão contida na proposta orçamentária.   
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2 - CONTROLES INTERNOS (Orientação quanto à abordagem) 

2.1 - Sob este título, o Agente de Controle, com base no organograma do Órgão (ou da 

Entidade), nas normas e rotinas estabelecidas (nos estatutos sociais e no regimento interno, se 

for o caso) (ou nos levantamentos efetuados sob outros critérios) e na orientação contida neste 

Manual de Procedimentos, deverá descrever os controles existentes no setor auditado, 

examinados e testados, avaliando-os quanto aos aspectos da eficiência e eficácia e, bem 

assim, mencionar aqueles necessários de serem implementados com vistas à obtenção de 

melhor desempenho do Órgão, em cada área auditada. 

 3 - EXAME DAS PEÇ AS QUE INTEGRAM O PROCESSO (Orientação quanto à 

abordagem) 

3.1 - Neste Capítulo, deverá ser descrito o resultado dos exames procedidos, considerando-se 

o teor do que contêm as peças inseridas no processo e utilizando-se, dentre outros, dos 

procedimentos aplicáveis e das técnicas de auditoria mencionados no presente Manual de 

Procedimentos. 

3.2 - Trata-se de exame quanto ao mérito, a exatidão e fidedignidade das referidas peças.  

3.3 - Em se tratando de auditoria em empresas públicas e sociedades de economia mista, 

deverá ser mencionado, em parágrafo específico, que: "as demonstrações financeiras da 

entidade levantadas em 31 de dezembro de 200X e elaboradas em consonância com o 

disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76, foram examinadas pela empresa.................................., 

com a emissão de PARECER DE AUDITORIA que integra o presente processo". 

3.4 - Execução orçamentária - comportamento da despesa por natureza, utilizando-se como 

parâmetro o previsto com o executado; 

Comportamento das despesas em relação aos dispositivos constitucionais que as         

regulam, principalmente no tocante a:  

 Pessoal; 

 Ensino; 

 Saúde 

 Contratos; 

4 - RESULTADO DE EXAMES ESPECÍFICOS (Orientação quanto à abordagem) 

4.1 - O Agente de Controle aqui descreverá os resultados das análises procedidas e respectivas 

evidências, se for o caso, das impropriedades ou irregularidades detectadas nas diversas áreas 

auditadas, tais como: 

a) licitações; 

b) contratos celebrados ou outros instrumentos pactuados, da mesma natureza; 
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c) convênios geridos ou executados e a regularidade ou não das respectivas prestações de 

contas; 

d) tomadas de contas especiais eventualmente levantadas no período, bem assim a situação 

daquelas em andamento;  

e) outras áreas submetidas a exames específicos de auditoria. 

 5 - DILIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TCE/MG (Orientação quanto à 

abordagem) 

5.1 - Neste capítulo deverá ser abordado, com base em levantamento prévio efetuado pelo 

Agente de Controle, o atendimento pelo Órgão (ou pela Entidade), no período sob exame, das 

diligências baixadas e o cumprimento de Decisões proferidas pelo TCU ou pelo TCE/MG, 

relacionadas com a administração do auditado, e daquelas a que estão sujeitos todos os órgãos 

e entidades da administração pública municipal. 

5.2 - Da mesma forma, será verificado e evidenciado o atendimento, no exercício auditado, 

das diligências e determinações oriundas da Controladoria ou por esta transmitidas, e que 

tratam de aspectos relacionados com o controle, acompanhamento e supervisão da gestão 

administrativa do Órgão (ou da Entidade). 

6 - IMPLEMENTAÇ Ã O DE RECOMENDAÇ ÕES (Orientação quanto à abordagem) 

6.1 - Neste espaço, o Agente de Controle fará comentários quanto a constatação, ou não, da 

implementação efetiva, pelo Órgão (ou pela Entidade), das recomendações contidas em 

relatório de auditoria realizada pela Controladoria, no período anterior ao exercício da gestão 

examinada ou em períodos anteriores, se for o caso. 

 7 - CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇ Ã O DA GESTÃO (Orientação quanto à 

abordagem) 

7.1 - O Agente de Controle efetuará, com vistas a pronunciar-se, objetivamente, sobre o 

tópico evidenciado, minuciosa análise abrangendo: 

- uma sintética apreciação das revelações contidas no Relatório do Gestor (ou no Relatório da 

Administração); 

- o cumprimento do cumprimento dos objetivos e metas traçados na Lei Orçamentária, no 

Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com identificação de fatores que 

impossibilitem o pleno cumprimento de programas e projetos; e 

- a verificação da execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do ente 

auditado. 

7.2 - É necessário enfatizar, ainda, que o Agente de Controle avaliará a gestão quanto: 
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- ao cumprimento das metas previstas; 

- à adequação/legitimidade dos gastos realizados, no período, ao orçamento aprovado; e 

- os resultados alcançados quanto aos aspectos de ECONOMICIDADE, EFICÁ CIA E 

EFICIÊNCIA da gestão dos recursos de que dispõe o Gestor (ou os Administradores). 

7.3 -  Avaliação de desempenho das Secretarias/ órgãos autônomos, executores de ações nas 

áreas de saúde, saneamento, ensino, assistência social, obras, transportes e outros, utilizando-

se como fator de avaliação o número de atendimentos, o crescimento no volume de serviços 

prestados e dados obtidos a partir de pesquisas junto a população em relação a qualidade e 

periodicidade do serviço prestado. 

7.4 - Caso se verifique distorções ou desvios detectados na análise e avaliação procedidas, os 

resultados deverão ficar evidenciados neste tópico. 

8 - ATENDIMENTO À LEGISLAÇ Ã O APLICÁ VEL 

8.1 - Em decorrência dos exames realizados, constatamos, na execução orçamentária, 

financeira, operacional e patrimonial, bem assim na aplicação dos recursos públicos alocados 

à Unidade (ou dos recursos de que dispõe a Entidade), a obediência, pelos administradores, 

aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade. Constatamos, ainda, o 

cumprimento, por estes, das normas e regulamentos específicos aplicáveis às diversas áreas e 

atividades examinadas. 

OU 

Em decorrência dos exames realizados, no que se refere à execução orçamentária, financeira, 

operacional e patrimonial, bem assim na aplicação dos recursos públicos alocados à Unidade 

(ou dos recursos de que dispõe a Entidade) e, ainda, no que tange ao cumprimento das normas 

e regulamentos específicos aplicáveis às diversas áreas e atividades examinadas, constatamos 

o descumprimento do que segue: (deverão ser mencionados os dispositivos constitucionais, 

legais, regimentais ou normativos transgredidos e os reflexos produzidos na gestão dos 

responsáveis). 

 9 - RECOMENDAÇ ÕES (Orientação quanto à abordagem) 

9.1 - Neste Capítulo o Agente de Controle deverá abordar de forma sintética as 

impropriedades e/ou irregularidades detectadas, já relatadas de forma analítica em parágrafos 

anteriores, específicos, e formular as recomendações que julgar necessárias, de forma objetiva 

e clara, decorrentes do exame efetuado.  

 10- CONCLUSÃ O 

Em face do exame realizado, e considerando não terem sido evidenciadas impropriedade que 

comprometessem a probidade do Gestor (ou dos Administradores) na utilização dos recursos 

públicos alocados à Unidade (ou na utilização dos recursos de que dispõe a Entidade), no 

período a que se refere o presente processo, concluímos pela REGULARIDADE da gestão, 

emitindo, desta forma, o competente Parecer de Auditoria anexo ao presente Relatório. 
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OU 

Em face do exame realizado, e ressalvadas as impropriedades apontadas no Capítulo anterior, 

as quais não comprometeram a probidade da gestão (ou dos Administradores) na utilização 

dos recursos públicos alocados à Unidade (ou na utilização dos recursos de que dispõe a 

Entidade) e nem causaram prejuízo à Fazenda Municipal, no período a que se refere o 

presente processo, concluímos pela REGULARIDADE, COM RESSALVA, da referida 

gestão, emitindo, desta forma, o competente Parecer de Auditoria anexo a este Relatório. 

OU 

Em face do exame realizado, e considerando as irregularidades constatadas (ou apuradas) e 

evidenciadas na forma descrita no parágrafo anterior, as quais comprometeram a probidade do 

Gestor (ou dos Administradores) na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade (ou 

na utilização dos recursos de que dispôs a Entidade) e causaram prejuízo à Fazenda 

Municipal, no montante de R$.................., no período a que se refere o presente processo, 

concluímos pela IRREGULARIDADE da gestão, emitindo, desta forma, o competente 

Parecer de Auditoria anexo a este Relatório. 

  

Local e data de encerramento dos trabalhos 

__________________________________________ 

Nome e Matrícula do Agente de Controle 

 

 __________________________________________________________ 

Nome e Matrícula do Controlador Geral 
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ANEXO VI 

MODELO DE REGISTROS DE CONSTATAÇ ÕES DE AUDITORIA 

REGISTRO DE CONSTATAÇ ÕES DE AUDITORIA Nº ............ 

Órgão : 

Exercício : 

Objeto do Exame: 

Relatório de Auditoria nº 

Fatos Constatados: 

....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

Sugestões/Recomendações: 

....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

 

Local e data de encerramento dos trabalhos 

__________________________________________ 

Nome e Matrícula do Agente de Controle 

 

 __________________________________________________________ 

Nome e Matrícula do Controlador Geral 

 (OBSERVAÇ ÕES: 1 - O Registro de Constatações de Auditoria deverá ser elaborado pelo 

Agente de Controle, após a emissão do Relatório de Auditoria, com o objetivo de: 

- evidenciar os fatos relevantes, constantes do Relatório, que serão mantidos sob controle, 

para fins de conhecimento e informação a quem de direito, se necessário; 

- dar ciência à Controladoria de fatos inerentes ao escopo do trabalho, revelados no Relatório, 

porém que necessitem de exames mais profundos, em outra ocasião, com vistas à adoção de 

providências posteriores; e 

- dar ciência à Controladoria de fatos alheios ao escopo do trabalho, não revelados no 

Relatório, que pela sua natureza mereçam tratamento de auditoria em outra oportunidade. 

2 - Estes registros ficarão sob controle da Controladoria, em memória informatizada ou em 

pastas específicas) 

 

ANEXO VII 
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 MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DE 

AGENTES PAGADORES OU RESPONSÁVEIS POR VALORES PÚBLICOS 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

 

RESPONSABILIDADE DE AGENTES PAGADORES OU 

RESPONSÁVEIS POR VALORES PÚBLICOS 

Sim Não PT 

1. Nos processos de prestação de contas há a identificação funcional do 

responsável pelas contas? 

S N  

2. Nos processos de prestação de contas há informação a respeito do 

período a que se refere a responsabilidade? 

S N  

3. Nos processos de prestação de contas há identificação dos agentes 

responsáveis pela conferência do numerário em 31 de dezembro? 

S N  

4. Caso sejam devidamente identificados os responsáveis pela conferência 

de numerário no final do exercício, é nomeada comissão composta por 

servidores estranhos ao setor? 

S N  

5. É lavrado Termo de Conferência de Caixa ou Valores? S N  

6. Os boletins de arrecadação são atualizados diariamente? S N  

7. As guias de recolhimento de tributos são devidamente arquivadas? S N  

8. O registro das movimentações financeiras são realizados 

tempestivamente? 

S N  

9. O valor apontado no demonstrativo de movimento de numerário confere 

com o valor efetivamente encontrado no cofre em espécie? 

S N  
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ANEXO VIII 

 MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS ATOS DE TESOURARIA 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

TESOURARIA Sim Não PT 

    

1. A Administração mantém numerário em espécie em Caixa? S N  

2. A Administração mantém títulos oferecidos em garantia, títulos da 

dívida ou outros papéis em Caixa? 

S N  

3. Há acompanhamento sistemático sobre os valores em caixa ou 

depósitos bancários?  

S N  

4. Quem é o servidor designado para a guarda e responsabilização dos valores mantidos em 

Caixa, qual a data de sua designação, posse e publicação do ato de nomeação? 

 

5. O responsável pela Tesouraria apresentou declaração de bens e 

declaração negativa de não acumulação de cargos? 

S N  

6. O Tesoureiro presta conta mensal ou anualmente dos valores sob sua 

responsabilidade? 

S N  

7. São realizadas tomadas de contas e lavrados os respectivos termos, 

sempre que ocorre mudança de responsável pelo setor (férias, licenças e 

outros afastamentos)? 

   

8. Em se tratando de fundo fixo de caixa, a Administração mantêm os 

documentos que comprovam a nomeação ou designação dos servidores 

responsáveis pela liberação dos recursos do fundo fixo e procede 

regularmente a tomada de contas sobre os valores de responsabilidade 

destes agentes? 

S N  

9. A Tesouraria é um local seguro para manutenção destes valores?  

(Entende-se por segurança a localização das instalações físicas, o 

cerceamento ao trânsito de pessoas e o bom estado dos aparelhos e móveis 

utilizados para a guarda de valores). 

S N  

10. As disponibilidades financeiras são aplicadas em investimentos que 

se revistam de segurança, rentabilidade e liquidez? 

S N  

11. Os títulos são nominais ao Município/Entidade, ou encontram-se 

regularmente endossados? 

S N  

12. Indique o controle adotado para títulos ao portador e sua segurança  

13. A escrita contábil registra tais títulos e valores? S N  

14. Os procedimentos de verificação do direito do credor são 

previamente executados? 

   

15. Ao final do exercício, a Administração designa, por meio de 

Comissões, os servidores responsáveis pelo levantamento físico destes 

valores? 

S N  

16. Havendo desfalques ou desvios de valores, a Administração cuidou de 

promover a instauração de procedimento administrativo para apurar 

responsabilidades, inscreveu o débito na conta "Responsabilidades em 

Apuração" e comunicou o fato ao Tribunal de Contas?  

S N  
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17. Os cheques em poder da Tesouraria são do dia do exame e são 

nominais ao beneficiário? 

   

18. Existe a prática de emissão de cheques assinados em branco?    

19. Há cheques cancelados?    

20. Existem cheques pendentes de longa data em poder da Tesouraria?    

21. Constam das notas de empenho o número do cheque, banco e data?    

22. As cópias de cheque são devidamente arquivadas?    

23. As conciliações bancárias são realizadas pela contabilidade 

mensalmente? 

   

24. Os saldos conferem com o boletim de Tesouraria?    

25. As aplicações financeiras são realizadas em instituições bancárias 

oficiais? 

   

26. Os rendimentos são registrados tempestivamente?    

27. A documentação relativa a pagamentos e recebimentos possuem 

carimbo de recebimento ou autenticação mecânica? 

   

28. A documentação comprobatória da despesa e receita acompanha a via 

do boletim de tesouraria destinada à Contabilidade? 

   

29. Os processos existentes na Tesouraria encontram-se revestidos das 

formalidades legais para comprovação da liquidação da despesa e com 

autorização para pagamento exarada pela autoridade competente? 

   

 

 



 

 

 76 

 

 

PAPEL DE TRABALHO 

 

NORMAS LEGAIS CONSIDERADAS:_____________________________________ 

DOCUMENTAÇ Ã O DE SUPORTE: _______________________________________ 

 

OCORRÊNCIAS 

 

Data Nº talão Contribuinte Histórico Valor 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Data da Avaliação ........../.........../.................. 

 

 

Responsável pela avaliação............................................................... 

 

 

 Identificação dos servidores responsáveis pela guarda de valores  

 

 

 

 Identificação do controle adotado para títulos ao portador e sua segurança 

 

 

   

 Principais ocorrências verificadas e sugestões para melhoria nos controles adotados  
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TERMO DE VERIFICAÇ Ã O DE TESOURARIA 

 

Órgão/Entidade:___________________________________ 

Endereço:________________________________________ 

Responsável______________________________________ 

 

Em __/___/____, a Controladoria do Município de Guanhães procedeu a uma verificação na 

Tesouraria do órgão/entidade acima citado, encontrando a seguinte posição: 

 

1 – Composição dos valores encontrados: 

 Em moeda corrente........................................R$ 

 Em cheques diversos conf. relação anexa.....R$ 

 Em outros documentos componentes do 

 Caixa conf. relação anexa ............................ R$ 

                    Subtotal.......................................R$ ______________ 

 

2 – Saldos Bancários:  

 Conforme extrato/saldo em ___/___/___        R$______________ 

                              

          Total apurado..............................R$______________ 

                 

3 – Confronto de saldos:  

 Apurado pelo Agente de Controle (1+2).....  R$_______________ 

 Conforme registros do Setor........................  R$_______________ 

 

          Diferença * ............................   R$_______________ 

                   

 

*Observações_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

4 – Conciliações Bancárias: 

Última efetuada em ____/____/____ 

Elaborada por: _________________ 

 

5 – Encerramento:  

Após a contagem, os valores especificados no item 1, foram devolvidos ao Sr. (Tesoureiro), que os 

conferiu e estando de acordo, também assina o presente termo, lavrado em 3 (três) vias, do qual 

recebeu uma cópia. 

 

     _______, em ___ de_____ de 20__ 

 

_______________________                  ________________________ 

   

De acordo,  Em ____/____/____ 

 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO IX 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DA EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

ORÇ AMENTO Sim Não PT 

1. A Administração dispõe de mecanismos adequados para controle da 

execução orçamentária, sejam estes manuais, mecânicos ou informatizados? 

Sim Não PT 

2. Qual a periodicidade com que são baixados os empenhos de despesa nas dotações do 

orçamento ou são consignados os créditos adicionais? 

 

3. A execução das despesas obedece ao prévio empenho? S N  

4. O estágio da liquidação da despesa é averiguado pelo almoxarifado ou pela 

unidade que solicitou a compra/contratação do serviço antes do pagamento da 

despesa? 

S N  

5. São averiguados os direitos ao recebimento pelos credores para autorizar o 

conseqüente pagamento das despesas?   

S N  

6. Durante o exercício verificou-se a celebração de compras ou contratação de 

serviços sem que houvesse o empenho prévio das despesas? 

S N  

7. Os contratos celebrados indicam os recursos orçamentários que serão 

utilizados para fazer face às despesas? 

S N  

8. As notas de empenho estão devidamente preenchidas, especialmente nos 

campos n° do empenho, fornecedor, saldo de dotações, autorização para 

empenho, liquidação e pagamento, histórico do bem adquirido ou serviço 

prestado, identificação do cheque que efetuou o pagamento ou da pessoa que 

recebeu o crédito? 

S N  

9. As notas de empenho se fizeram acompanhar por documentos legais de 

despesa? 

S N  

10. As metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias foram 

atingidas? 

S N  

11. A Administração dispõe de mecanismos adequados de controle de restos a 

pagar? 

S N  

12. As despesas liquidadas e não pagas no exercício são devidamente inscritas 

em restos a pagar? 

S N  

13. Caso existam despesas inscritas em restos a pagar, em 31/12 havia saldo 

financeiro suficiente para sua quitação? 

S N  

14. As despesas inscritas em restos a pagar foram pagas no início do exercício? S N  

15. A Administração dispõe de mecanismos adequados de controle de 

operações de crédito? 

S N  

16. O Município atingiu o limite prudencial de 51,3% da receita corrente 

líquida em gastos com pessoal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal? 

S N  

17. Caso atingido o limite prudencial, foram adotadas as medidas previstas na 

lei para readequação dos gastos? 

S N  

18. Caso o limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para 

gastos com pessoal tenha sido ultrapassado, apontar quais as medidas adotadas 

para a adequação das despesas. 

S N  

19. Aponte as providências tomadas para recondução dos montantes das S N  
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dívidas consolidadas e mobiliárias aos respectivos limites, caso tenha sido 

ultrapassado o limite previsto na Lei Complementar 1012000. 

20. A destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos observou o 

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal? 

S N  

21. O Relatório de Gestão Fiscal foi tempestivamente encaminhado ao 

Tribunal de Contas? 

S N  

22. Os dados constantes do Relatório de Gestão Fiscal possuem consistência? S N  

23. O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado? S N  

24. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária foi tempestivamente 

encaminhado ao Tribunal de Contas? 

S N  

25. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária possui consistência? S N  

26. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária foi publicado? S N  

27. A Administração dispõe de mecanismos adequados de controle de abertura 

de créditos especiais e suplementares? 

S N  

28. O excesso de arrecadação é devidamente contabilizado? S N  

29. Quando utilizada a fonte “tendência ao excesso de arrecadação”, essa foi 

devidamente calculada e/ou comprovada? 

S N  

30. Na abertura de créditos especiais para inclusão de novos investimentos 

(projetos) com duração de execução superior a um exercício financeiro, está 

sendo observada compatibilidade com o PPA? 

S N  

31. Na abertura de créditos especiais que incluíram novos investimentos 

(projetos), está sendo observado o atendimento às ações prioritárias definidas 

na LDO? 

S N  

32. Os instrumentos legais indicam a fonte de recursos a ser utilizada na 

abertura do crédito adicional? 

S N  

33. A fonte “anulação parcial ou total de dotações” confere com o valor do 

crédito? 

S N  

34. Quando da utilização do recurso “tendência ao excesso de arrecadação” e a 

constatação que a mesma frustou-se, foi promovida a alteração de recurso por 

meio de decreto do Poder Executivo? 

S N  

35. Quando da utilização da fonte de recursos “superávit financeiro”, esta 

consta devidamente comprovada em balanço patrimonial do exercício anterior? 

S N  

36. Os créditos extraordinários foram abertos somente para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública? 

S N  

37. Os créditos extraordinários foram abertos somente por decreto do Poder 

Executivo, tendo sido dado conhecimento imediato ao Poder Legislativo? 

S N  

38. Os recursos do projeto de LAO sem despesas, correspondentes, em 

decorrência de veto, emenda ou rejeição, foram ou estão sendo utilizados para 

a abertura de créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica 

aprovação legislativa? 

S N  

39. Na reabertura de crédito adicional especial e/ou extraordinário aberto nos 

últimos quatro meses do exercício anterior, foi obedecido o limite de seu saldo 

remanescente? 

S N  

40. Os créditos adicionais estão sendo cadastrados no sistema informativo de 

forma tempestiva? 

S N  

41. Os decretos estão sendo devidamente publicado no órgão oficial de 

publicações do Município? 

S N  
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PAPEL DE TRABALHO 

 

NORMAS LEGAIS CONSIDERADAS:_____________________________________ 

DOCUMENTAÇ Ã O DE SUPORTE: _______________________________________ 

 

OCORRÊNCIAS 

 

Data Nº Empenho Dotação Ocorrência 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Data da Avaliação ........../.........../.................. 

 

 
 Identificação dos servidores responsáveis pelo acompanhamento da execução orçamentária. 
 

 

 
 Periodicidade com que são baixados os empenhos de despesa nas dotações do orçamento ou são 

consignados os créditos adicionais 
 

 

   

 Principais ocorrências verificadas e sugestões para melhoria nos controles adotados  
 

 

Data da avaliação .........../.........../............. 

 

 

 



 

 

 81 

ANEXO X 

 MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DA ARRECADAÇ ÃO E 

FISCALIZAÇ ÃO TRIBUTÁRIA 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

RECEITA Sim Não PT 

1. O código tributário do município encontra-se atualizado?  S N  

2. O município possui cadastro de contribuintes e sistema informatizado de 

arrecadação de tributos? 

S N  

3. A classificação das receitas obedece aos códigos estabelecidos nas 

portarias 163/01; 325/01 e 248/03 da STN? 

S N  

4. As guias de recolhimento possuem dados suficientes para identificação do 

contribuinte, do tributo e da competência do débito? 

S N  

5. Os documentos de arrecadação são confrontados com os balancetes 

mensais de receita?   

S N  

6. Foram verificados registros em duplicidade de receitas? S N  

7. Existe segregação entre as funções de lançamento, arrecadação e 

recolhimento dos tributos? 

S N  

8. Foi verificado o recebimento de débito de contribuintes em tesouraria, sem 

a cobrança dos acréscimos legais? 

S N  

9. Estão regulares os controles analíticos de inscrição e baixa dos créditos? S N  

10. Verifica-se o encaminhamento ao setor contábil, em tempo hábil (no 

mínimo mensalmente), das movimentações ocorridas no sistema de 

arrecadação?    

S N  

11. Foram concedidas anistias, remissões, isenções ou outras modalidades de 

renúncia de receita? 

S N  

12. Há segurança no sistema tributário adotado pelo município no que diz 

respeito ao sigilo fiscal e consistência das informações?   

S N  

13. O município processa regularmente a apropriação do IRRF (Imposto de 

Renda Retido na Fonte) incidente sobre as remunerações e contratos pagos? 

S N  

14. São realizados acompanhamentos sistemáticos da evolução das receitas 

do município? 

S N  

15. O serviço de arrecadação do município conta com servidores e 

equipamentos necessários ao bom funcionamento do órgão? 

S N  

16. O recolhimento de todas as receitas obedeceu ao princípio de unidade de 

tesouraria? 

   

17. A arrecadação da receita própria é efetuada por intermédio de 

estabelecimento bancário? 

   

DÍVIDA ATIVA Sim Não PT 

18. A inscrição no exercício examinado corresponde aos valores não 

arrecadados? 

S N  

19.  A inscrição em livro de dívida ativa dos débitos de natureza tributária  

estão  de acordo com as formalidades legais? 

S N  

20. Foi obedecido o prazo de cobrança previsto no Código Tributário? S N  
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21. Houve prescrição? S N  

22. Os cancelamentos verificados no exercício em exame são procedentes?   S N  

23. Há procedimento regular de cobrança administrativa da dívida? S N  

24. Há procedimento regular de cobrança judicial da dívida? S N  

25. Houve anistia parcial ou total do débito dos contribuintes? S N  

26. Estão regulares os controles analíticos de inscrição e baixa dos créditos? S N  

27. Verifica-se o encaminhamento ao setor contábil, em tempo hábil (no 

mínimo mensalmente), das movimentações ocorridas na dívida ativa?    

S N  

28. As certidões negativas de débitos solicitadas por contribuintes são 

emitidas devida e tempestivamente 

S N  

 

 

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE DÍVIDA ATIVA 

Em __/___/____, a Controladoria do Município de Guanhães procedeu a uma verificação no Livro 

de Registro de Dívida Ativa Municipal, encontrando a seguinte posição: 

 

1 – Apuração dos Saldos 

Saldo do exercício anterior...........................................R$ 

(+) inscrição no exercício em exame........................... R$ 

Subtotal........................................................................ R$ ______________ 

 

(-) Cobrança do exercício em exame...........................R$ 

(-) Cancelamentos no exercício em exame..................R$ 

 

= Saldo final do exercício.............................................R$ 

                     ============== 

 

A inscrição no exercício examinado, no valor de R$____________, corresponde, em relação à Receita 

Arrecadada, ao percentual de     %. 

 

Em relação ao exercício anterior, o percentual de aumento/diminuição foi de ____%. 

 

2 – Confronto de saldos:  

 Apurado pelo Controle Interno .......................R$_______________ 

 Conforme registros do Balanço Patrimonial ...R$_______________ 

 

          Diferença * ............................   R$_______________ 

 

Observação: A confirmação de saldos = Balanço Patrimonial do Exercício anterior + /- 

variações ativas independentes ou resultantes da execução orçamentária.  

 

3 – Encerramento:  

Após a conferência dos valores registrados em dívida ativa, foi certificado às fls.  do livro de registro  

que os valores ali consignados estão devidamente refletidos no Balanço Patrimonial do Município, 

encerrado em 31/12/ 

 

     _______, em ___ de_____ de 20__ 

 

De acordo,  Em ____/____/____ 

 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO XI 

 MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS ATOS DA CONTABILIDADE 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

CONTABILIDADE Sim Não PT 

1. Durante o exercício o Prefeito realizou delegação de competência para 

ordenação de despesas? 

S N  

2. As classificações de despesas estão de acordo com o previsto na Lei 

4.320/64, Portaria 42/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão e Portarias 

163, 180, 325, 326, 327 e 339 da Secretaria do Tesouro Nacional? (Utilizar 

técnicas de Amostragem) 

S N  

3. Foram estabelecidas quotas mensais para atender a programação financeira 

e o cronograma de desembolso para controle financeiro da execução 

orçamentária (art. 47  e a 49 da Lei 4.320/64 e Art. 8º da LC 101/2000) 

S N  

4. O empenho é prévio à realização da despesa (Art. 60 da Lei 4.320/64)? 

(Utilizar técnicas de Amostragem) 

S N  

5. A modalidade de empenho utilizada está correta, de acordo com o art. 60, 

§§2º e 3º da Lei 4.320/64? 

   

6. Os empenhos estão devidamente liquidados? (Utilizar técnicas de 

Amostragem) 

S N  

7. Consta dos empenhos a autorização do Ordenador da Despesa? (Utilizar 

técnicas de Amostragem) 

S N  

8. Consta dos empenhos o número do cheque, agência e banco de pagamento 

da despesa? (Utilizar técnicas de Amostragem) 

S N  

9. A cópia do cheque é anexada ao empenho? (Utilizar técnicas de 

Amostragem) 

S N  

10. Os comprovantes de despesa são devidamente anexados ao empenho? 

(Utilizar técnicas de Amostragem) 

S N  

11. A abertura de créditos suplementares ao orçamento se comportou dentro 

dos limites fixados no Art. 43 da Lei 4.320/64, nos Arts. 16 e 17 da LC 

101/00 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias? 

S N  

12.O Município realiza a retenção do ISSQN sob os pagamentos de 

prestadores de serviços (incluindo o imposto incidente sobre os serviços 

prestados ao poder legislativo, fundos, autarquias, fundações e empresas 

públicas subvencionadas)? 

S N  

13. A receita decorrente do ISSQN retido é devidamente apropriada? S N  

14. Os pagamentos realizados observam a ordem cronológica da liquidação 

da despesa (confrontar registros do Livro Caixa, do Livro de Contas 

Correntes, do Livro de Despesa e dos processos de despesas realizadas? 

S N  

15. O Município possui programação para pagamento de precatórios 

judiciais? 

S N  
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16. O Município possui despesas inscritas em Restos a Pagar? S N  

17. O histórico dos empenhos retrata a realidade expressa na Nota 

Fiscal/Fatura? 

S N  

18. O histórico do empenho indica o processo licitatório do qual a despesa foi 

originada? 

S N  

19. É realizada a retenção e contabilização de INSS dos prestadores de 

serviços, com a inclusão de seus nomes na GFIP? 

S N  

20. Como é realizado o controle de gastos com pessoal? S N  

21. Verificou-se a necessidade de efetuar algum tipo de retenção/desconto no 

empenho? 

S N  

22. As despesas de água, energia, telefone, tarifas bancárias, contratos e 

similares possuem empenho prévia na modalidade de empenho estimativa ou 

global (art. 60, §§2º e 3º da Lei 4.320/64)? 

S N  

23. Estão sendo emitidos empenhos globais para os processos de aquisições 

de bens e serviços para execução parcelada e futura, cujo valor seja 

conhecido, como os contratos de aluguéis, prestação de serviços contínuos 

etc? 

S N  

24. Quando as despesas são vinculadas a finalidades específicas, as notas de 

empenho identificam a fonte de recursos que deverá ser utilizada para o seu 

pagamento, de forma a facilitar a identificação da conta bancária? 

S N  

25. A identificação do credor no documento contábil coincide com a razão 

social do documento fiscal? 

S N  

26. O valor constante do empenho coincide com o valor do comprovante 

fiscal? 

S N  

27. No caso específico de publicidade, foi anexado ao empenho um modelo 

do folder, release ou trabalho? 

S N  

28. A liquidação da despesa, após atestada, é objeto de registro contábil, com 

indicação da fonte de recursos? 

S N  
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ANEXO XII 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

ADIANTAMENTOS Sim Não PT 

1. Existe lei municipal disciplinando o regime de adiantamento para 

despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação?   

   

2. A concessão do adiantamento é precedida de requisição do numerário 

pela autoridade competente, indicação da dotação orçamentária e empenho 

da despesa? 

S N  

3. Os documentos apresentados pelo agente responsável pela prestação de 

contas são idôneos, referem-se a despesas que podem ser assumidas pelo 

Poder Público, e foram realizados no período de vigência do adiantamento?     

S N  

4. Foram obedecidos os prazos para apresentação da prestação de contas, 

conforme estabelecido na lei municipal?  

S N  

5. Foram instauradas as Tomadas de Contas nos casos de inadimplência 

na prestação de contas ou realização de despesas irregulares ou ilegais?  

S N  

6 . Verificou-se a ocorrência de ilícitos com recursos de adiantamentos, capaz  de ensejar o 

ressarcimento à Administração?  

   

7. Nos casos em que se verificou prejuízo à Administração, após apuradas 

as responsabilidades, foi feito o registro contábil do fato?  

S N  

8. Na hipótese de ressarcimento à Administração, há previsão legal que 

estabeleça a forma de pagamento da dívida? 

S N  

9. Verificou-se a ocorrência de pendências de longa data para as quais não 

foram adotados os procedimentos previstos na legislação vigente?    

S N  

10. Os registros contábeis relativos a concessão do adiantamento e 

prestação de contas respectiva, são realizados tempestivamente? 

S N  

11. O adiantamento foi registrado contabilmente nas contas de 

compensação (para registro da liberação do recurso e da prestação de 

contas) ou na conta “Devedores Diversos” em caso de responsabilização de 

agentes por irregularidades na prestação de contas? 

S N  

12. As quantias não aplicadas foram recolhidas aos cofres públicos? S N  

13. A contabilização dos saldos dos adiantamentos não utilizados foi 

registrada por meio do estorno parcial do pagamento, com anulação do 

saldo do empenho posteriormente? 

S N  

14. Quanto à correção de irregularidades: 

a) As despesas não aprovadas pelo setor competente foram impugnadas e o 

responsável notificado a apresentar justificativa? 

b) Confirmada a impugnação da despesa, o responsável foi notificado para 

recolher o valor correspondente aos cofres públicos? 

c) Após decorrido o prazo para apresentação da prestação de contas sem 

que esta ocorresse, o responsável foi declarado em alcance pelo setor de 

contabilidade e notificado a apresentar a prestação de contas no prazo 

S N  
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definido em legislação municipal? 

d) Após notificação e prazo para apresentação da prestação de contas, foi 

instaurada Tomada de Contas Especial por comissão designada pelo chefe 

da entidade para identificar o responsável, quantificar o dano e tomar 

medidas corretivas e punitivas? 

15. O Prefeito presta contas dos recursos recebidos mediante adiantamento, 

apresentado relatório de viagem, o qual evidencia as despesas realizadas? 

S N  

16. Após aprovação da prestação de contas do adiantamento, o setor de 

contabilidade procedeu ao registro da baixa da responsabilidade (sistema 

de compensação) dos servidores responsáveis por adiantamentos? 

S N  

17. Está sendo elaborado e arquivado mensalmente o Anexo VII – 

prestação de contas de adiantamentos (Art. 7º, VII da Instrução Normativa 

08/2003 do TCE/MG)? 

S N  
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ANEXO XIII 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS CONVÊNIOS 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

CONVÊNIOS Sim Não PT 

1. O preâmbulo dos convênios contém numeração seqüencial, nome, 

CNPJ do órgão concedente e do solicitante, endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e CPF do titular do órgão concedente 

e do responsável pelo ente solicitante, a finalidade, e a indicação de 

sujeição do instrumento e de sua execução à Lei 8666/93?  

S N  

2. Os instrumentos indicam o objeto do convênio e seus elementos 

característicos, com descrição sucinta, clara e precisa do que se pretende 

realizar ou obter? 

S N  

3. Os instrumentos indicam a vigência fixada de acordo com o prazo 

previsto para a execução do objeto contido no plano de 

trabalho/atendimento e determina ainda as obrigações de cada um dos 

participes, inclusive quanto a contrapartida? 

S N  

4. Os convênios contêm cláusula que indique a prerrogativa exercida 

pelo órgão ou entidade responsável pelo programa, de conservar a 

autoridade normativa e de exercer controle e fiscalização sobre a 

execução? 

S N  

5. Os convênios indicam a classificação funcional, programática e 

econômica da despesa, de acordo com a Portaria 42/99 do Ministério do 

Orçamento e demais portarias editadas pela STN?   

S N  

6. A liberação de recursos dos convênios, em que o Município atua na 

condição de concedente, obedeceu ao cronograma de desembolso 

constante do Plano de Trabalho/Atendimento? 

S N  

7. Os instrumentos prevêem a faculdade dos partícipes de denunciar ou 

rescindir o convênio a qualquer tempo, imputando as responsabilidades 

das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando, 

igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período? 

S N  

8. Há clausulas que assegurem o compromisso do convenente de restituir 

ao concedente os valores transferidos, atualizados monetariamente a 

partir da data do recebimento, acrescidos dos juros legais, na forma da 

legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Municipal, quando 

não for executado o seu objeto, quando não for apresentada a prestação 

de contas, ou comprovação de atendimento, ou quando os recursos 

forem utilizados em finalidade diversa daquela acordada? 

S N  

9. Os convênios com vigência plurianual indicam o montante de 

recursos a ser repassado em exercícios futuros, com a declaração de que 

serão indicados, em termos aditivos, os créditos e empenhos para sua 

cobertura? 

S N  

10. Verificou-se na execução dos convênios a realização de despesas a 

título de taxa de administração, de gerência ou similar?    

S N  

11. Verificou-se o pagamento de gratificação, consultoria, assistência S N  
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técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor 

pertencente aos quadros dos órgãos ou entidades da administração 

pública federal, estadual, municipal ou do DF, lotado ou em exercício 

em qualquer dos entes partícipes? 

12. Verificaram-se alterações de metas constantes do Plano de 

Trabalho/Atendimento, sem a anuência do concedente?   

S N  

13. Verificou-se a utilização de recursos em finalidade diversa ou 

destoante da estabelecida no instrumento, ainda que em caráter de 

emergência (IN 01/97 da STN)? 

S N  

14. Verificou-se a realização de despesas antes ou depois do período de 

vigência do convênio?   

S N  

15. Verificou-se, nos instrumentos examinados, a atribuição de vigência 

ou de efeitos retroativos? 

S N  

16. Verificou-se a realização de despesas com taxas bancárias, multas, 

juros e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 

recolhimentos fora do prazo?  

S N  

17. Verificou-se a transferência de recursos de convênios a clubes, 

associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas 

creches e escolas para o atendimento pré-escolar?  

S N  

18. Verificou-se a realização de despesas com publicidade, salvo as de 

caráter informativo ou de orientação social, desde que não constem 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos? 

S N  

19. Os recursos de convênios foram mantidos em conta bancária 

específica? 

S N  

20. O recebimento do recurso foi comunicado aos partidos políticos, 

sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais com sede no 

município, até dois dias úteis a contar da data do recebimento do recurso 

(Lei 9452/97)? 

S N  

21. O Poder Executivo deu ciência ao Legislativo da celebração do 

instrumento? 

   

22. Os recursos foram aplicados em operações financeiras para 

manutenção do poder aquisitivo da moeda? 

S N  

23. Os rendimentos de aplicação financeira foram utilizados 

exclusivamente no objeto do convênio, sem utilização a título de 

contrapartida? 

S N  

24. Os recursos recebidos, bem como os rendimentos deles obtidos, 

foram utilizados em finalidade diversa do objeto?  

S N  

25. As despesas realizadas com recursos de convênio obedeceram as 

fases de prévio empenho, liquidação da despesa e regular processamento 

do pagamento, instituídos pela Lei 4.320/64?  

S N  

26. Os procedimentos para licitações e contratos previstos na lei 

8.666/93 foram observados?   

S N  

27. Nos casos de convênio realizado com a União, a realização da 

despesa foi precedida de licitação na modalidade pregão, nos casos 

cabíveis? 

   

Convênios referentes a atividades de assistência social, 

médica e educacional 

Sim Não PT 

1. Os instrumentos contêm a afirmação de que o Plano de Atendimento é 

parte integrante do termo de convênio, independentemente de seu 

S N  
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conteúdo estar transcrito naquele termo? 

2. Os instrumentos indicam a responsabilidade do executor por todos os 

encargos decorrentes da execução dos serviços, não podendo ser 

atribuídas ao concedente  quaisquer obrigações, tais como as de natureza 

trabalhista, previdenciária ou fiscal ? 

S N  

3. Os instrumentos indicam a obrigatoriedade de o executor manter 

cadastro dos usuários do programa, assim como prontuários e/ou 

relatórios individualizados por tipo de atendimento que permitam o 

acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços? 

S N  

4. Os instrumentos indicam que cabe ao órgão ou entidade executora 

apresentar, na periodicidade ajustada, relatórios de atendimento e outros 

documentos comprobatórios da execução dos serviços efetivamente 

prestados ou colocados à disposição do convênio ou similar, mediante os 

quais se procedera a transferência dos recursos na forma pactuada? 

S N  

5. Os instrumentos indicam a possibilidade de atualização dos valores 

por ato da Administração?   

S N  

6. Os instrumentos indicam a obrigatoriedade do órgão (ou entidade) 

executor manter registros contábeis específicos, para fins de 

acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos 

estabelecidos no programa de trabalho/atividade? 

S N  

7. Os instrumentos prevêem a rescisão, quando os serviços não forem 

executados de acordo com o convênio, ou no caso de descumprimento 

de quaisquer das cláusulas pactuadas? 

S N  

Convênios referentes a projetos e eventos de duraçã o certa 
Sim Não PT 

1. Os instrumentos contêm cláusula que determine a obrigação do 

concedente prorrogar “de oficio” a vigência do convênio quando houver 

atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período 

do atraso verificado? 

S N  

2. Os instrumentos indicam a obrigatoriedade de o convenente 

apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos 

recursos recebidos, na forma da legislação municipal vigente? 

S N  

3. Os instrumentos indicam o direito de propriedade dos bens 

remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento e que, 

em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou 

construídos? 

S N  

4. Os instrumentos indicam a obrigatoriedade de restituição de eventual 

saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira ao 

concedente, na data da conclusão do objeto? 

S N  

5. Os instrumentos indicam o compromisso de o convenente recolher à 

conta do concedente o valor corrigido da contrapartida pactuada quando 

não comprovar a sua  aplicação na consecução do objeto do convênio?   

S N  

6. Os instrumentos indicam a obrigatoriedade de o convenente recolher a 

conta do concedente o valor correspondente aos rendimentos de 

aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido 

entre a data de liberação do recurso e a sua utilização, quando não se 

comprovar o seu emprego  na consecução do objeto do convênio? 

S N  

7. Os instrumentos contêm indicação de que os recursos para atender as 

despesas em exercícios futuros, no caso de investimentos, estão 

consignados no Plano Plurianual ou em Lei que o autorize e fixe o 

montante das dotações constantes dos orçamentos anuais durante o prazo 

da execução do convênio? 

S N  
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ANEXO XIV 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DAS COMPRAS 

 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

COMPRAS Sim Não PT 

1.A entrada no setor de compras é restrita ao pessoal lotado no setor?  S N  

2.As aquisições de bens ou serviços são iniciadas com a abertura de 

processo regular, mediante requisição realizada por Secretário 

Municipal? 

S N  

3.As requisições são realizadas no formulário padronizado da Prefeitura? S N  

4.As requisições são visadas pelo Secretário de Administração? S N  

5.O responsável pelas compras consulta o almoxarifado a respeito da 

existência do material requisitado em estoque?   

S N  

6.É realizada a cotação de preços, no mínimo com três fornecedores 

diferentes? 

S N  

7.Há fracionamento de licitação, visando a realização irregular de 

dispensa? 

S N  

8. Há dispensa de licitação para produtos ou serviços que foram licitados 

no exercício? 

S N  

9. O limite anual de dispensa de licitação é respeitado? S N  

10.Antes da realização da compra direta há consulta aos Departamentos 

de Contabilidade e de Tesouraria a respeito da existência de saldo 

orçamentário e de disponibilidade financeira? 

S N  

11. O processo de dispensa de licitação é devidamente formalizado, 

inclusive com justificativa no caso da dispensa prevista nos incisos I e II 

do Art. 24 da Lei 8.666/93? 

S N  

12. Os produtos licitados são adquiridos somente da empresa contratada? S N  

13. O setor de compras periodicamente realiza levantamento de novas 

empresas estabelecidas no Município ou na Região para diversificação 

do cadastro e para realização das cotações? 

   

14. As cotações são realizadas somente com empresas idôneas, que não 

tenham sofrido sanções do Município? 

   

15. O setor possui programa de informática para controle das compras?    
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ANEXO XV 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DAS LICITAÇ ÕES E CONTRATOS 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

LICITAÇ ÕES E CONTRATOS 

1 – Cadastro de Licitantes Sim Não PT 

1.1 Verificar se a administração instituiu registros cadastrais dos interessados 

em participar de licitações (arts. 34 a 37 da Lei 8.666/93).  

S N  

1.2. È realizada a emissão de certificado de inscrição cadastral com prazo de 

validade de um ano?; 

S N  

1.3. O cadastro é amplamente divulgado? S N  

1.4. É realizada a convocação anual, com ampla publicidade, para 

atualização dos registros e ingresso de novos interessados? 

S N  

1.5. É exigida a documentação cadastral na forma prevista pelo art. 27 e segs 

da Lei 8.666/93? 

S N  

1.6. A classificação dos inscritos é realizada por categorias, com subdivisões 

em grupos conforme qualificação técnica/econômica? 

S N  

1.7. É realizada avaliação da atuação dos licitantes no cumprimento de suas 

obrigações? 

S N  

1.8. É realizada a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro de 

licitante que deixar de satisfazer as exigências legais? 

S N  

1.9. Existe controle das datas de vencimento da documentação juntada ao 

cadastro dos fornecedores? 

S N  

2 - Fase Interna Sim Não PT 

2.1. Os processos licitatórios são iniciados mediante requisição padronizada? S N  

2.2. Antes da realização do procedimento licitatório é realizada estimativa de 

preços com base em no mínimo 3 orçamentos? Os orçamentos são juntados 

ao processo? 

S N  

2.3. Antes da realização do procedimento licitatório foi feita previamente a 

reserva de dotação, conforme preceitua o art. 14 da Lei 8.666/93, 

posteriormente atualizada pela Lei 8.883/94?; 

S N  

2.4. Nos casos de licitações decorrentes de convênios, o termo de convênio é 

anexado à requisição? 

S N  

2.5. Verificar se há comissão permanente de licitação ou comissão especial, 

instituída com a finalidade de apreciar documentos relativos ao registro 

cadastral e/ou procedimentos licitatórios realizados, atendendo às exigências 

contidas no artigo 51 da Lei 8.666/93 especialmente quanto: 

- mínimo de 3 membros; 

- mínimo de 2 servidores do quadro permanente; 

- qualificação técnica dos servidores; 

- investidura máxima de um ano na função de membro de CPL; 

- impossibilidade de recondução da totalidade de membros da comissão no 

período subseqüente; 

- Substituição da Comissão de licitação por servidor formalmente 

designado pela autoridade competente apenas nos casos de convite 

realizado em unidade administrativa de pequeno porte 

S N  
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2.6. Verificar se houve a realização de processos licitatório “pró forma”, com 

a finalidade de encobrir transação realizada sem a observância do artigo 2
o
 

da Lei 8.666/93; 

S N  

2.7. Verificar a ocorrência de aquisição de material e/ou serviços de mesma 

natureza em parcelas que, pelo seu montante, demandaria a abertura de 

certame licitatório; 

S N  

2.8 Os processos são numerados, autuados e possuem capa padronizada? S N  

2.9. Há manifestação da autoridade competente autorizando a abertura de 

processo licitatório? 

S N  

3 – Edital S N  

3.1. Constam do edital todos os requisitos especificados no art. 40 da Lei 

8.666/93; 

S N  

3.2. Há previsão de recursos orçamentários no exercício que acobertem a 

realização da despesa; 

S N  

3.3. O Município realiza registro de preços? Em caso positivo, verificar se é 

realizada a publicação trimestral dos preços registrados, nos termos do art. 

15, §2º da Lei 8.666/93. 

S N  

3.4. O edital foi visado pelo setor jurídico? S N  

3.5. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram anexados ao 

edital o projeto básico, o projeto executivo, a planilha orçamentária, a 

planilha de decomposição do preço, cronograma físico-financeiro e a 

programação de desembolso? 

S N  

3.6. Foi anexado ao edital minuta de contrato? S N  

3.7. Nas licitações realizadas na modalidade convite, foram juntados ao 

processo os recibos dos convidados, datados e assinados ou o AR (Aviso de 

Recebimento) em caso de envio pelo correio? 

S N  

3.8. O extrato edital foi publicado no caso de licitações na modalidade 

tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e pregão? 

S N  

3.9. O edital foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura no caso de 

licitações na modalidade convite? 

S N  

3.10. O prazo de publicação previsto no art. 21 da Lei 8.66693 foi 

respeitado? 

S N  

3.11. Nos casos de impugnação ao edital, a resposta foi encaminhada a 

tempo e modo? 

S N  

3.12. A decisão a respeito da impugnação foi publicada ou comunicada ao 

impugnante? 

S N  

3.3. Verificar se houve a inserção, nos atos convocatórios, de cláusulas que 

acarretem prejuízo ao amplo caráter competitivo dos processos licitatórios. 

(art. 3
o
, §1

o
, incisos I e II da Lei 8.666/93), tais como: 

- Inobservância aos prazos para publicidade dos instrumentos convocatórios; 

- Exigência de documentação excessiva; 

- Exigência de documentação não pertinente ao objeto; 

- Ausência de critério para julgamento das propostas; 

- Descrição errônea ou insatisfatória do objeto; 

- Vedações a interposições de recursos; 

- Quebra do princípio da competitividade; 

- Estabelecimento de marca de produtos; 

- Ausência de quantitativos de materiais ou serviços ou indicação de 

quantitativos que não correspondam às previsões contidas no projeto 

básico; 

- Cobrança de taxas em desacordo com a legislação; 

- Ausência de indicação da modalidade da licitação; 

S N  
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4 – Habilitação S N  

4.1. Os envelopes foram protocolados no dia e hora marcados no edital? S N  

4.2. Verificar se os documentos de habilitação solicitados no edital estão de 

acordo com o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93 e se houve previsão, 

no instrumento convocatório, de substituição daqueles enumerados nos arts. 

28 e 29, à exceção dos relacionados nos incisos III e IV do art. 29, pelo 

certificado de registro cadastral (art. 34 a 37). 

S N  

4.3. Verificar se nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para 

pronta entrega e leilão, nos quais os documentos previstos nos arts. 28 a 31 

da Lei 8.666/93 podem ser dispensados, foram exigidos os documentos 

comprobatórios de regularidade com o INSS e o FGTS (CF. art. 195, §3o , 

Lei 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei 9.032, de 28/04/95). 

S N  

4.4.  Foram observadas as datas de validade das certidões, inclusive com 

conferência das emitidas pela internet, no momento do julgamento da fase de 

habilitação? 

S N  

4.5.  Foi aberto prazo de recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

8.666/93? 

S N  

4.6.  Nos casos de interposição de recurso, os demais licitantes foram 

intimados para contra-razoar o recurso no prazo previsto na lei? 

S N  

4.7.  Nos casos de renúncia ao direito recursal, a mesma foi realizada por 

escrito? 

S N  

4.8.  Nos casos de inabilitação de licitante, a proposta foi devolvida lacrada? S N  

5 - Julgamento das Propostas S N  

5.1. Verificar se a licitação foi processada e julgada com observância aos 

artigos 43 e 44 da Lei 8.666/93; 

S N  

5.2.  As propostas foram abertas na data e horário fixado na ata de 

julgamento da habilitação ou em publicação? 

S N  

5.3.  Nas licitações julgadas pelo critério técnica e preço, a proposta técnica 

foi julgada conforme critério objetivo previsto no edital? 

S N  

5.4.  Nas licitações julgadas pelo critério técnica e preço, a proposta técnica 

foi julgada conforme critério objetivo previsto no edital? 

S N  

5.5. Foi aberto prazo de recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

8.666/93? 

S N  

5.6. Nos casos de interposição de recurso, os demais licitantes foram 

intimados para contra-razoar o recurso no prazo previsto na lei? 

S N  

5.7. Nos casos de renúncia ao direito recursal, a mesma foi realizada por 

escrito? 

S N  

6 - Adjudicação e Homologação S N  

6.1. Antes da adjudicação foi solicitado parecer jurídico final? S N  

6.2. Verificar a ocorrência de possíveis irregularidades na realização da 

licitação como propostas assinadas em branco, assinatura contida na proposta 

não pertencente ao responsável legal pela empresa, propostas sem a aposição 

do carimbo do CNPJ; data de recebimento do edital posterior à data de 

abertura das propostas; data de fornecimento anterior à data da contratação; 

S N  

6.3. Verificar, se a Comissão, após a classificação das propostas, enviou o 

resultado do certame à autoridade superior para homologação e adjudicação 

do objeto da licitação ao vencedor. (art. 43, V e VI da Lei 8.666/93). 

S N  

6.4. O objeto foi corretamente adjudicado? S N  

7 -Revogação ou Anulação de procedimento licitatório. S N  

7.1. Verificar a existência de vício de legalidade nos procedimentos 

licitatórios, que pudesse ensejar na anulação da licitação pela autoridade 

competente; 

S N  
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7.2. Verificar a ocorrência de razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado e pertinente, que pudesse ensejar na 

revogação do procedimento licitatório. 

S N  

7.3. Os termos do contrato conferem com a minuta anexada ao edital? S N  

7.4. O contrato obedece aos ditames do art. 55 da Lei 8.666/93? S N  

7.5. Foram juntadas ao processo as notas de empenho e as notas fiscais? S N  

7.6. Em caso de alteração contratual, o termo aditivo foi formalizado de 

acordo com o previsto no art. 65 da Lei 8.666/93? 

S N  

7.7. Em caso de rescisão contratual, foi observado os ditames da Lei 

8.666/93? 

S N  
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ANEXO XVI 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

ALMOXARIFADO Sim Não PT 

1. O recebimento de materiais no Almoxarifado é realizado mediante a 

apresentação de Nota Fiscal, Fatura, Termo de Cessão, Termo de 

Doação, Nota de Transferência ou Nota de Remessa de Material? 

S N  

2. Os materiais recebidos são devidamente conferidos, em termos de 

quantidade, qualidade e especificações? 

S N  

3. Existe controle de materiais pendentes de exame qualitativo, de 

contagem física ou de conferência? 

S N  

4. Existe controle e registro de entrada e saída de materiais e de estoque? S N  

5. Os materiais são resguardados contra furto ou roubo, e protegidos 

contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem 

como de animais daninhos? 

S N  

6. Existe controle de data de validade e de tempo de estocagem? S N  

7. Os materiais estocados a mais tempo são fornecidos em primeiro lugar 

(primeiro a entrar, primeiro a sair), com a finalidade de evitar o 

envelhecimento do estoque? 

S N  

8. Os materiais são estocados de modo a facilitar a inspeção, a 

localização e um rápido inventário? 

S N  

9. Os materiais que possuem grande movimentação estão estocados em 

lugar de fácil acesso e próximo das áreas de expedição? 

S N  

10. Os materiais estão estocados em contato direto com o piso? S N  

11. Existem extintores de incêndio no almoxarifado, e em caso positivo, 

se estão dispostos em locais de fácil acesso? 

S N  

12. As requisições de materiais estão devidamente arquivadas? S N  

13. É realizado, periodicamente, a contagem física (balanço) dos 

materiais com a finalidade de conferência dos controles de entrada e 

saída de materiais? 

S N  

14. O almoxarifado realiza algum tipo de alerta à Secretaria de 

Administração, quando o estoque de algum material de uso contínuo está 

baixo? 

S N  

15. O almoxarifado realiza relatório com o consumo médio mensal de 

cada secretaria? 

S N  

16. A movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito 

ou unidade requisitante é precedida de registro, à vista de guia de 

transferência ou nota de requisição? 

S N  

17. A quantidade de material constante na requisição ou pedido de 

entrega é efetivamente a mesma recebida no estoque? 

S N  

18. A quantidade de material adquirida é efetivamente a mesma recebida 

em local diverso do estoque físico? 

S N  

19. É observado, no momento de entrada, a data de validade da nota 

fiscal e do produto, a existência de rasuras na nota fiscal? 

S N  
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20. Consta no corpo da Nota Fiscal o número da ordem de 

fornecimento? 

S N  

21. Foi providenciado carimbo do servidor responsável e sua matrícula 

com os dizeres “recebemos os produtos desta NF e atestamos que se 

encontram de acordo com as especificações definidas”? 

S N  

22. Existe protocolo de saída de material, identificando a quantidade, a 

descrição dos bens, seu valor e o local requisitante, constando a 

assinatura da pessoa que recebeu a mercadoria? 

S N  

23. As cópias de todas as Notas Fiscais relativas aos bens patrimoniais 

são encaminhadas ao responsável pelo patrimônio? 

S N  

24. Cópia de todas as Notas Fiscais relativas a despesas com a frota do 

Município (combustíveis, peças, óleos, lubrificantes, serviços 

automotivos etc.) são encaminhados ao responsável pelo setor de 

transportes? 

S N  

25. Existe conferência periódica das quantidades existentes em estoque, 

com contagem física dos produtos? 

S N  
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ANEXO XVII 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

PATRIMÔNIO Sim Não PT 

1. Foi implantado sistema de atualização e reavaliação patrimonial dos 

bens de caráter permanente, conforme disposto nos incs. I e II do art. 

106 da Lei 4.320/64? 

S N  

2. Há controle dos bens, direitos e haveres, por fichas manuais ou 

através de sistema informatizado? 

S N  

3. Há registro analítico individual dos bens de caráter permanente? S N  

4. É realizada afixação de plaquetas de identificação nos bens móveis? S N  

5. Existe controle de movimentação patrimonial? S N  

6. É realizado termo de responsabilidade pela guarda dos bens móveis 

(carga patrimonial), concomitantemente como ato de identificação do 

bem? 

S N  

7. São realizados atos de afetação e desafetação de bens? S N  

8. Existe inventário analítico dos bens patrimoniais atualizado? S N  

9. É realizado adesivamento ou pintura identificando a logomarca da 

Prefeitura Municipal nos veículos e máquinas do Município? 

S N  

10. Os bens imóveis do Município estão devidamente registrados no 

Cartório de Registro de Imóveis? 

S N  

11. O Município realizou o registro dos imóveis objetos de 

desapropriação? 

S N  

12. Existe controle e arquivo da documentação dos bens imóveis? S N  

13. Foi implantado sistema de atualização e reavaliação patrimonial dos 

bens de caráter permanente, conforme disposto nos incs. I e II do art. 

106 da Lei 4.320/64? 

S N  

14. Após o recebimento do bem no almoxarifado, o setor de patrimônio 

providenciou sua identificação através de plaquetas? 

S N  

15. Providenciou-se a avaliação do imóvel para posterior incorporação 

na conta de bens imóveis do Município, sempre que terminada uma obra 

civil que implique em aumento do patrimônio do Município? 

S N  

16. Em caso de sinistros, foi providenciada baixa somente após a 

realização de boletim de ocorrência policial, devidamente anexada ao 

processo? 

S N  

17. Antes de baixar um determinado bem na condição de inservível, foi 

comunicado aos demais órgãos para verificação de seu possível 

aproveitamento? 

S N  

18. A receita ingressou efetivamente aos cofres públicos do Município, 

antes de se efetuar a baixa de determinado bem por alienação? 

S N  

19. Houve realização de sindicância antes de se efetuar a baixa de bens 

não encontrados na entidade após a realização de inventários e a 

S N  
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respectiva confrontação com os registros existentes? 

20. Nos casos em que houve doação de bens públicos, formalizou-se o 

ato através de termo de doação, devidamente assinado entre as partes? 

S N  

21. O órgão responsável pelo patrimônio mantém arquivos organizados 

contendo a relação de todas as notas fiscais de compra (cópias) e a 

relação de bens incorporados ao patrimônio, distinguindo-se a 

incorporação por tipo (aquisição, doação, desapropriação, etc.)? 

S N  

22. Existe fechamento mensal do setor de patrimônio com a 

contabilidade, garantindo assim a confiabilidade e tempestividade dos 

dados contábeis? 

S N  

23. Existe avaliação/reavaliação periódica dos valores registrados no 

patrimônio, promovendo as devidas atualizações com os valores de 

mercado, após laudo técnico assinado pelo técnico competente, se 

necessário? 

S N  

24. As autoridades competentes são comunicadas quando ocorrem fatos 

que venham a ocasionar prejuízos ao patrimônio público, de forma a 

promover diligências e apurar a responsabilidade dos agentes públicos? 

S N  

25. Quando se muda o responsável pelo bem, existe alteração do termo 

de responsabilidade e guarda dos bens? 

S N  

26. Existe arquivo organizado, exclusivo para bens imóveis, contendo 

pelo menos: 

a) planta do terreno com representação das benfeitorias ou cópia das 

escrituras e registros dos mesmos; 

b) planta de situação, em caso de benfeitorias; 

c) livro de tombo, se houver; 

d) ficha de cadastro do imóvel no controle patrimonial; 

e) laudo de vistoria, quando couber; 

f) termo de entrega e recebimento do imóvel, quando couber; 

g) termos de recebimento provisório e definitivo de obra, quando 

couber; 

h) original do “habite-se”, quando couber? 

S N  

27 – Estão sendo elaborados e arquivados anualmente o Quadro II – 

Relação dos estabelecimentos de ensino municipal e o Quadro III – 

Relação dos bens imóveis? 

S N  
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ANEXO XVIII 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAL 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

GESTÃO DE PESSOAL Sim Não PT 

1. O órgão de pessoal mantém, permanentemente, organizada a 

legislação atinente ao funcionalismo (criação de cargos/funções, 

vantagens, modificações no plano de carreira, concessão de reajustes, 

etc), assim como a tabela de vencimentos dos cargos e de remuneração 

de funções? 

S N  

2. A administração expede atos normativos relativos a situação funcional 

de seus servidores (nomeação, férias, lotação, promoções, concessão de 

vantagens, licenças, etc)? 

S N  

3. A administração mantém controle atualizado da situação financeira 

(fichas financeiras) e funcional (fichas funcionais) de seus servidores? 

S N  

4. Existem servidores em desvio de função, ou seja, desenvolvendo 

atividades estranhas àquelas legalmente definidas para o cargo que titula 

ou função que exerce? 

S N  

5. A administração implantou e mantém registro diário, confiável, de 

controle de comparecimento e permanência do servidor no local do 

serviço? 

S N  

6. As admissões no período em análise foram precedidas de concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargos em comissão, declarado em Lei de livre nomeação e exoneração? 

S N  

7. Nessas admissões foram observados os requisitos básicos para 

investidura no cargo público previstos na Lei de Plano de Cargos e 

Salários? 

S N  

8. A nomeação ocorreu dentro do prazo de validade do concurso ou de 

sua prorrogação? 

S N  

9. O ingresso do servidor na carreira se fez na classe inicial? S N  

10. Foi observada a ordem de classificação dos aprovados no concurso? S N  

11. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial e em jornais de 

grande circulação? 

S N  

12 – Verificar se as seguintes indicações constam do Edital: 

a) prazo de realização do concurso fixado em até dois anos, prorrogável, 

uma única vez ( art. 37, inciso III da CF); 

b) condições de realização do concurso e as exigências para 

participação; 

c) previsão para a inscrição de pessoas portadoras de deficiência, para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que sejam portadoras (art. 37, inciso VIII da Constituição 

Federal). 

S N  

13. O concurso foi realizado somente após expirado o prazo do concurso S N  
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anterior ou então após convocados todos os aprovados em concurso 

anterior (art. 37, inciso IV da CF)? 

14. Verificar a existência legal dos cargos objeto do concurso, quando 

do provimento do cargo/emprego; 

S N  

15. A posse do servidor ocorreu após ter sido julgado apto físico e 

mentalmente, através de Inspeção Médica Oficial? 

S N  

16. A posse do servidor ocorreu no prazo legal, ou se requerida a 

prorrogação, pelo interessado? 

S N  

17. Foi dado exercício ao servidor, . juntamente com a posse, ou, no caso 

de solicitação de prorrogação de prazo, foi observado o limite máximo 

previsto em lei? 

S N  

18. O servidor apresentou, no ato de investidura, declaração de exercício 

de cargo, emprego ou função pública abrangidos ou não pela vedação 

constitucional? 

S N  

19. As admissões se limitaram às vacâncias constatadas? S N  

20. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade deu-se 

mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e 

vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado? 

S N  

21. Verificar se foram observados, nos casos de reintegração, os 

seguintes aspectos: 

a) Demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial e dado o 

direito de pagamento de todas as vantagens referentes ao período 

compreendido entre a demissão e a reintegração; 

b) Se a decisão administrativa determinante da reintegração foi tomada 

em processo administrativo, reconhecendo a nulidade da demissão. 

S N  

22. A promoção foi concedida segundo critérios objetivos previstos na 

Lei de Plano de Cargos e Salários? 

S N  

23. A promoção se deu para cargo da mesma carreira? S N  

24. Existem cargos em comissão para o desempenho de atividades 

permanentes da administração, privativas de servidor ocupante de cargo 

efetivo? 

S N  

25. Os servidores ocupantes de cargo em comissão estão exercendo 

função de chefia, direção ou assessoramento? 

S N  

26. Existe lei dispondo sobre o exercício preferencial de cargos em 

comissão e funções de confiança, por servidores ocupantes de carreira 

técnica ou profissional? 

S N  

27. Existe lei municipal caracterizando as situações temporárias de 

excepcional interesse público para fins de contratação de pessoal? 
S N  

28. Na lei municipal está perfeitamente caracterizada a situação de fato 

ensejadora da contratação temporária? 
S N  

29. O pessoal admitido exerce/exerceu atividades correspondentes às 

funções para as quais foi temporariamente contratado? 
S N  

30. Os contratos temporários foram rescindidos, no máximo, ao término 

do prazo autorizado por lei? 
S N  

31. Verificar se sempre são contratadas as mesmas pessoas, utilizando-

se, inclusive, do expediente de prorrogação do prazo inicialmente 

fixado; 

S N  

32. A remuneração efetivamente paga corresponde àquela estabelecida 

na legislação autorizadora da contratação temporária? 
S N  

33. Ocorreram contratações no período vedado pela legislação eleitoral? S N  
34. Algum servidor percebe remuneração que ultrapassa a soma dos 

valores percebidos, como remuneração a qualquer título, pelo  Prefeito 
S N  
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Municipal? 

35. A concessão de férias ocorre em tempo hábil, de modo a evitar a 

acumulação? 
S N  

36. Nos casos de acumulação de férias, há justificativa prévia, mediante 

despacho escrito, justificando a razão do procedimento e definindo a 

nova data da concessão? 

S N  

37. Foi realizada Escala Anual de férias elaborada até o final de 

Outubro? 
S N  

38. As faltas dos dias em que o servidor não compareceu ao serviço são 

descontadas? 
S N  

39. No Relatório de Ocorrência Negativa/Resumo de Ponto as ausências 

do servidor, no período, apresentam justificativas compatíveis com a 

legislação pertinente? 

S N  

40. Existe servidor com faltas consecutivas ou intercaladas que 

ultrapassem o máximo permitido sem causa justificada, puníveis nos 

termos do Estatuto? 

S N  

41. Verificar a existência de servidores dispensados de registrar o 

comparecimento ao local de trabalho, sob os aspectos da legalidade e da 

legitimidade; 

S N  

42. No período de cumprimento de estágio probatório, a administração 

avalia o servidor, conforme requisitos objetivos previstos em lei? 
S N  

43. O período de estágio probatório é efetivamente cumprido? S N  

44. Os processos de aposentadoria, no período auditado, observaram a 

legislação em vigor? 
S N  

45. O pagamento do salário família está de acordo com o valor fixado 

em lei? A quantidade de dependente constante do registro funcional? 
S N  

46. Verificar, nos processos de demissão, qual a razão e identificar se 

houve: 

a) Crime contra a administração pública; 

b) Abandono de cargo (ausência intencional por período que ultrapasse o  

máximo legal); 

c) Inassiduidade administrativa; 

d) Improbidade administrativa; 

e) Incontingência pública e conduta escandalosa na repartição; 

f) Insubordinação grave no serviço; 

g) Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em defesa 

própria de outrem; 

h) Aplicação irregular de dinheiros públicos; 

i) Revelação de segredo que tiver conhecido em razão do cargo; 

j) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do Patrimônio Municipal; 

k) Corrupção; 

l) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

m) Atos proibidos de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos. 

S N  

47. A motivação da exoneração determinada de ofício deu-se em uma 

das seguintes situações? 

a) se o servidor, ocupante de cargo efetivo, não satisfez as condições do 

estágio probatório; 

b) se o servidor, tendo tomado posse, não entrou em exercício no prazo 

legal; 

c) a juízo da autoridade competente, no caso de cargo em comissão. 

S N  

48. Existem casos de acumulação ilegal de cargos, empregos e funções 

públicos? 
S N  
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49. O Departamento de Pessoal exige a declaração de acumulação de 

cargos, empregos ou funções públicas de todos os servidores nomeados 

e contratados? 

S N  

50. Nos casos de acumulação detectados, está sendo observada além da 

compatibilidade de horários (possibilidade de cumprimento integral da 

jornada ou do regime de funcionamento do Órgão ou Entidade a que o 

servidor estiver lotado), a situação geográfica dos locais de trabalho? 

S N  

51. Há controle de recolhimento das contribuições previdenciárias dos 

funcionários contratados, fazendo constar nas GFIPS os nomes dos 

prestadores de serviços que tiveram retenção de INSS sobre prestações 

de serviços? 

S N  

52. Há controle do recolhimento das contribuições previdenciárias ao 

Fundo de Previdência Próprio (IPSEMP)? 
S N  

53. Foram implementados os programas PCMSO – Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, LTCAT – Laudo Técnico das 

Condições Ambientais de Trabalho e PPP – Perfil Profissiográfico 

Previdenciário? Verificar se os laudos e relatórios foram emitidos por 

profissionais habilitados; 

S N  

54 – Verificar a existência e suficiência de laudo de medicina do 

trabalho informando os graus de insalubridade de cada função. 
S N  

FOLHA DE PAGAMENTOS 

1. Os dados (desconto por ausência e horas extras) para a confecção da 

folha de pagamento são extraídos do controle de efetividade pelo setor 

encarregado de sua preparação? 

S N  

2. Os acréscimos de valor lançados na folha de pagamento, em razão de 

alteração de nível remuneratório, concessão de vantagens, inclusive 

temporais, ou por designação de funções gratificadas foram realizados 

com base em documento hábil (portaria)? 

S N  

3. A folha de pagamento sofre conferência, por servidor que não 

participou do processo de sua elaboração? 

S N  

4. Os reajustes aplicados à remuneração dos servidores estão amparados 

na legislação municipal? 

S N  

5. Foi detectada a prática de adiantamento de parte da remuneração 

mensal dos servidores, sem expressa autorização legal? 

S N  

6. As vantagens percebidas pelos servidores encontram-se devidamente 

previstas na legislação municipal e registradas na pasta funcional? 

S N  

7. São descontados o imposto de renda e a contribuição previdenciária 

incidente sobre a remuneração paga aos servidores, nos termos da 

legislação vigente? 

S N  

8. A contribuição previdenciária descontada do servidor e a parte 

patronal são devidamente recolhidas à Instituição de Previdência? 

S N  

CONTROLE DE GASTOS COM PESSOAL 

1. As despesas inerentes a pessoal do serviço público, compreendendo 

agentes políticos e administrativos, foram devidamente empenhadas no 

exercício de competência, para os fins do disposto no art. 169 da 

Constituição Federal? 

S N  

2. Existem contratos de terceirização de mão-de-obra que se refiram a 

substituição de servidores ou empregados públicos? 

S N  

3. Foram retidas e efetivamente recolhidas as contribuições 

previdenciárias? 

S N  

4. O total da despesa com terceirização e contratação temporária S N  
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ultrapassou o limite estabelecido no art. 71 da Lei Complementar 

101/2000? 

5. Existem despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais? S N  

6. A administração está procedendo, quadrimestralmente, à verificação 

do cumprimento dos limites de gastos com pessoal? 

S N  

7. A promoção de reajustes, revisões, criação de vantagens, criação de 

cargo, provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal  

acarretou em aumento de despesa ultrapassando, o limite legal previsto 

no art. 70 da LRF? 

S N  

8. O montante da despesa com pessoal informado nos relatórios de 

gestão fiscal e resumido da execução orçamentária corresponde ao valor 

consignado nos balancetes mensais de despesa? 

S N  

9. O Departamento de Pessoal possui controle mensal dos gastos de 

pessoal, alertando o gestor caso o limite prudencial de 51,3% da receita 

corrente líquida seja atendido? 

S N  

10. Realizar as seguintes confrontações: 

a) Folha de pagamento x despesa de pessoal empenhada, liquidada e 

paga; 

b) Folha de pagamento x comparativo da despesa; 

c) Folha de pagamento + restos a pagar x balancetes mensais; 

d) Balancetes mensais x Relatório Resumido da Execução Orçamentária; 

e) Prestação de Contas Anual x Relatório de Gestão Fiscal; 

f) Demonstrativo da Dívida Flutuante x Balancetes Mensais de Receitas 

e Despesas Extra-orçamentária; 

S N  
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ANEXO XIX 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS GASTOS COM A EDUCAÇ ÃO 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

GASTOS COM A EDUCAÇ ÃO Sim Não PT 

1. Foram abertas contas bancárias específicas para a movimentação 

financeira dos recursos da educação? 

S N  

2. O percentual de gastos com a Educação previsto no artigo 212 da 

Constituição Federal está sendo cumprido? 

S N  

3. O Conselho Municipal de Educação foi implantado? Em caso 

afirmativo, o Conselho funciona satisfatoriamente? 

S N  

4. As despesas do ensino estão corretamente classificadas? S N  

5. Há planejamento dos gastos da educação, com verificação trimestral 

das metas? 

S N  

6. Os recursos de convênio da área da educação estão sendo aplicados 

em seus objetos; 

S N  

7. É realizado acompanhamento mensal do recebimento e aplicação dos 

recursos do FUNDEB, simultaneamente, pelas Secretarias de Fazenda e 

Educação? 

S N  

8. O Conselho do FUNDEB acompanha o recebimento e aplicação dos 

recursos vinculados ao Fundo? 

S N  

9. Os recursos do FUNDEB estão sendo aplicados somente nos níveis 

Infantil e Fundamental? 

S N  

10. São confeccionadas pastas separadas de toda a documentação de 

receita e despesa do setor de Educação, conforme instrução do Tribunal 

de Contas? 

S N  

11. São realizados controles específicos de convênios da Educação, 

demonstrando receita e despesa? 

S N  

12. Existe controle e acompanhamento da aplicação do percentual 

mínimo de 25% previsto na Constituição Federal na manutenção e 

desenvolvimento dos ensinos infantil e fundamental? 

S N  

13. São realizadas vistorias regulares nos veículos de transporte escolar, 

visando a segurança e integridade dos alunos? 

S N  

14. O programa de merenda escolar foi realizado por nutricionista? Os 

produtos foram licitados e estão devidamente armazenados, evitando-se 

seu perecimento? 

S N  

15. A Secretaria de Educação possui controle e arquivo atualizado de 

informações como: dados dos alunos, nome das escolas, distância da 

sede, localidade, número de professores e servidores de cada escola, 

acompanhamento da situação funcional dos servidores da Educação? 

S N  

16. A Educação possui almoxarifado próprio? Em caso positivo, 

verificar se os materiais escolares, de higiene e limpeza e a merenda 

S N  
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escolar são armazenados separada e adequadamente; 

17. Quanto ao transporte escolar, verificar: 

a) Se as chaves dos veículos são mantidos em lugar seguro e de acesso 

restrito; 

b) Se os veículos são mantidos limpos e em condição de uso; 

c) Se há programação de manutenção periódica; 

d) Se os veículos são utilizados somente para os fins de transporte 

escolar; 

e) Se os veículos são recolhidos à garagem ao final do expediente; 

f) Se há planilha para identificação do condutor de cada veículo; 

g) Se os condutores satisfazem aos seguintes requisitos previstos no art. 

138 do Código Nacional de Trânsito – Lei 9.503/97: 

g.1 – ter idade superior a vinte e um anos; 

g.2 – ser habilitado na categoria D; 

g.3 – não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 

reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; 

g.4 – ser aprovado em curso especializado para transporte escolar, nos 

termos da regulamentação do CONTRAN. 

h) Se os veículos estão registrados como veículos de passageiros (art. 

136, I da Lei 9.503/97); 

i) Se os veículos são inspecionados semestralmente para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança (art. 136, II da Lei 9.503/97); 

j) Se os veículos estão devidamente pintados com faixa horizontal na cor 

amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a 

extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria 

pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas (art. 136, 

III da Lei 9.503/97); 

k) Se os veículos estão equipados com registrador instantâneo inalterável 

de velocidade e tempo (tacógrafo) (art. 136, IV da Lei 9.503/97); 

l) Se os veículos possuem lanternas de luz branca, fosca ou amarela 

dispostas nas extremidades da parte superior diante e lanternas de luz 

vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira (art. 136, V 

da Lei 9.503/97); 

m) Se os veículos possuem cintos de segurança em número igual à 

lotação (art. 136, VI da Lei 9.503/97); 

n) Se o veículo possui autorização emitida pelo órgão ou entidade 

executivos de trânsito (DETRAN, polícia civil ou órgão municipal 

competente). 

S N  
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PAPEL DE TRABALHO 

 

NORMAS LEGAIS CONSIDERADAS:_____________________________________ 

DOCUMENTAÇ Ã O DE SUPORTE: _______________________________________ 

 

OCORRÊNCIAS 

 

Data Nº Empenho Dotação Ocorrência 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Data da Avaliação ........../.........../.................. 

 

 

No relatório de auditoria do Controle Interno deverá constar: 

a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino; 

b) relação dos estabelecimentos de ensino; 

c) número de professores e demais servidores, por estabelecimento de ensino; 

d) relação de veículos que atende o transporte escolar; 

e) número de veículos locados ou rotas terceirizadas do transporte escolar; 
 

Data da avaliação .........../.........../............. 
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ANEXO XX 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS GASTOS COM A SAÚDE 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

GASTOS COM A SAÚDE Sim Não PT 

1. Existe controle e acompanhamento mensal dos recursos destinados à 

saúde, observando-se o percentual de 15% (quinze por cento) exigido no 

Art. 77 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, 

simultaneamente, pelas Secretarias de Fazenda e de Saúde? 

S N  

2. Os recursos destinados à saúde são devidamente aplicados? 

Consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde, aquelas 

com pessoal e outras despesas de custeio e de capital, financiados pelo 

Município, conforme disposto nos arts. 196, 198, §2º e 200 da 

Constituição Federal, destinadas a: 

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados 

e outros insumos; 

b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador; 

c) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

d) Participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

e) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

f) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 

humano; 

g) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos; 

h) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho. 

S N  

3. O percentual de 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, “b”, e §3º 

da Constituição Federal foram aplicados, integralmente, no exercício 

financeiro correspondente? O gasto com a saúde deverá ser apurado pela 

soma das despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos 

termos do art. 63 da Lei 4.320/64 no exercício correspondente; 

S N  

4. Os recursos do orçamento do Município destinados às ações e 

serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma 

finalidade são aplicados e contabilizados por meio de Fundo de Saúde, 

S N  
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contemplado na Lei Orçamentária Anual com programas exclusivamente 

a eles vinculados? 

5. Os recursos geridos pelo Fundo de Saúde são identificados mediante 

contas bancárias específicas? Observando-se que: 

a) os recursos próprios deverão receber a denominação de “Fundo 

de Saúde – Recursos Próprios”; 

b) os oriundos do Fundo Nacional de Saúde – FNS ou de quaisquer 

outros recursos deverão receber a denominação de “Recursos 

Vinculados à Saúde”; 

S N  

6. As demonstrações contábeis do Fundo de Saúde são escrituradas com 

clareza, de modo a evidenciar os valores das disponibilidades 

financeiras, os restos ou obrigações a pagar e todas as demais contas do 

ativo e passivo financeiros? 

S N  

7. O Município realiza o agrupamento em separado, mês a mês, das 

notas de empenho referentes às despesas com as ações e serviços 

públicos de saúde, extraindo-se os respectivos somatórios devidamente 

rubricados e datados? Deverão ser anexados aos seguintes documentos: 

a) notas de empenho e respectivos comprovantes das despesas 

relativas às ações e serviços públicos de saúde, que comporão o 

percentual mínimo exigido constitucionalmente; 

b) notas de empenho e respectivos comprovantes das demais 

despesas com saúde. 

S N  

8. A contabilidade encaminha ao Tribunal de Contas, tempestivamente, 

os demonstrativos de gastos com ações e serviços públicos de saúde, de 

acordo com a Instrução Normativa nº 11/2003 do Tribunal de Contas de 

Minas Gerais? 

S N  

9. Existe programa de fiscalização sanitária e epidemiológica? S N  

10. Existe controle e acompanhamento das doações de medicamentos à 

população, inclusive quanto a licitação prévia, forma de armazenamento, 

distribuição e data de validade dos medicamentos? 

S N  

11. Existe controle de entrada e saída de medicamentos e materiais da 

Secretária de Saúde e das unidades de saúde? O controle existente é 

eficaz? 

S N  

12. A Secretaria de Saúde possui controle cadastral do pessoal do setor: 

número de funcionários, lotação, escala de plantões etc.? 

S N  

13. As escalas de plantões e do horário de trabalho previsto na lei ou no 

contrato são cumpridos? 

S N  

14. Existem filas de pacientes a serem atendidos? Quais as suas 

possíveis causas? 

S N  

15. A farmácia básica funciona conforme as normas e prescrições do 

Ministério da Saúde? 

S N  

16. A Saúde possui almoxarifado próprio? Em caso positivo, verificar as 

condições de armazenamento e controle da validade dos produtos e se os 

medicamentos, produtos de higiene e limpeza e materiais de laboratórios 

são guardados separadamente; 

S N  

17. O Conselho Municipal de Saúde foi instalado? Em caso positivo, 

possui regular funcionamento? 

S N  

18. Verificar a existência de controle dos métodos adotados pelos 

agentes de saúde através de: 

a) cadastro das pessoas beneficiadas com a doação de medicamentos; 

b) ficha de controle individual; 

c) controle de medicamentos por paciente; 

S N  
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d) controle adotado pelo Programa de Saúde da Família; 

19. Os setores possuem Normas Operacionais Básicas (NOBs) ou 

Programas Operacionais Padrões (POPs)? 

S N  

20. Verificar se a Secretaria de Saúde possui controle do sistema global 

de saúde, através dos seguintes registros: 

a) cadastro geral da população atendida; 

b) atendimento mensal e anual; 

c) relatório mensal dos atendimentos realizados nos Postos de Saúde; 

d) verificação do atendimento às Normas Padrões (NOBs ou POPs). 

S N  

21. A Secretaria de Saúde possui controle dos convênios da área da 

Saúde? 

S N  

22. As notas de empenhos e comprovantes de despesas com as ações e 

serviços públicos de saúde são agrupadas em separado, conforme 

Instrução Normativa 08/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais? 

S N  

23. Existe controle de veículos e escalas de motoristas pela Secretaria de 

Saúde? 

S N  
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ANEXO XXI 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DAS OBRAS E SERVIÇ OS DE 

ENGENHARIA 

 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

OBRAS E SERVIÇ OS DE ENGENHARIA Sim Não PT 

1. O setor de obras possui cópia do PPA – Plano Plurianual? S N  

2. Os projetos básico e executivo, a planilha orçamentária e o 

cronograma físico-financeiro das obras são realizados pelo setor de 

engenharia a tempo e modo? 

S N  

3. Antes da elaboração dos projetos básico e executivo, são realizados 

levantamentos preliminares, dentre eles, o topográfico, as sondagens e 

prospecções do subsolo, o estudo de impacto ambiental e os relatórios de 

impacto ao meio ambiente? 

S N  

4. Antes da realização de obras emergenciais é realizado vistoria? S N  

5. Foi designado responsável técnico pela elaboração prévia dos 

levantamentos, projetos, cálculos, orçamentos detalhados e 

especificações técnicas necessárias à realização de obras e serviços de 

engenharia? 

S N  

6. É realizada designação de responsável técnico pelo gerenciamento, 

fiscalização, acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras 

e serviços de engenharia, pela guarda e arquivamento da documentação? 

S N  

7. Existe sistema de controle de obras realizadas por execução direta 

com identificação de materiais e mão-de-obra empregados, bem como, 

de máquinas e equipamentos próprios ou alugados, com arquivamento 

de projetos, planilhas, cálculos e orçamentos, organizados em ordem 

cronológica? 

S N  

8. É realizada designação formal de representante ou instituída comissão 

para acompanhamento e fiscalização dos contratos, em caso de obra ou 

serviço realizado através de execução indireta? 

S N  

9. Existe diário de obras devidamente atualizado? S N  

10. Existe controle de almoxarifado com registro de entrada e saída dos 

materiais de construção? 

S N  

11. São afixadas placas informativas no local da obra? S N  

12. Confrontar as metas programas e as executadas S N  

13. Existe controle ou fiscalização da mão-de-obra utilizada? S N  

14. É realizada Anotação do Responsável Técnico pela obra ou serviço – 

ART, expedido pelo CREA/MG? 

S N  

15. As medições são conferidas in loco por fiscal ou por comissão? S N  
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16. Existe controle de materiais e medidas adotadas para evitar seu 

desperdício? 

S N  

17. As obras e serviços obedecem ao cronograma físico-financeiro? S N  

18. O laudo de medições foi anexado ao empenho? Há adiantamento de 

valores não executados? 

S N  

19. Os funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual – 

EPIs? 

S N  

20. Verificar se todas as obras realizadas possuem Diário de Obras S N  

21. No caso de reforma, é realizado laudo com registro fotográfico e 

descrição da situação de cada parte do bem a sofrer intervenções? 

S N  

22. Todas as obras possuem Ficha de Registro de obras e serviços de 

engenharia? 

S N  

23. Os boletins de medição são devidamente arquivados? S N  

24. As notas de empenho são anexadas ao processo? S N  

25. São emitidos os termos de recebimento provisório e definitivo da 

obra? 

S N  

26. Em se tratando de convênio, a Administração deverá possuir plano 

de trabalho e o processo deverá conter as seguintes informações: 

a) objeto do convênio; 

b) metas as serem atendidas; 

c) etapas ou fases da execução; 

d) plano de aplicação dos recursos financeiros; 

e) cronograma de desembolso; 

f) previsão de início e fim da execução do objeto e de cada fase 

programada; 

g) comprovação de que os recursos próprios (contrapartida) foram 

assegurados. 

S N  

27. O processo contém termo de recebimento provisório da obra ou 

serviço de engenharia? 

S N  

28. O processo contém termo de recebimento definitivo da obra ou 

serviço de engenharia? 

S N  

29. O processo contém ensaios dos materiais empregados, conforme 

prescrições das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, ABNT? 

S N  
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ANEXO XXII 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS ATOS DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL Sim Não PT 

1. Existe controle da execução dos convênios realizados pela 

Municipalidade, na área de atendimento da Assistência Social? 

S N  

2. Existe controle através de cadastro de todas as pessoas beneficiadas 

pelos programas assistenciais do Município? 

S N  

3. Os programas assistenciais possuem previsão legal? Antes da doação 

deverão ser observados: 

a) a condição econômica do interessado atestada pelo Assistente 

Social; 

b) a necessidade premente de ajuda; 

c) a impossibilidade ou dificuldade de obtê-la por meios próprios; 

d) a efetivação de visita domiciliar e preenchimento da ficha de 

cadastro. 

S N  

4. São emitidos relatórios mensais das atividades da Assistência Social e 

comunitária e do Conselho Municipal de Assistência Social? 

S N  

5. O Conselho Municipal de Assistência Social funciona 

adequadamente? 

S N  

6. O Conselho Municipal de Assistência Social possui cadastro das 

entidades e associações assistidas? 

S N  

7. Existe controle de material doado às entidades do Município, em 

conformidade com lei autorizativa, exigindo-se prestação de contas? 

S N  

8. A Secretaria de Assistência Social analisa e aprova o plano de 

trabalho para a realização de convênio na sua área de competência? 

S N  

9. A Secretaria de Assistência Social possui controle das prestações de 

contas de todas as subvenções sociais concedidas às entidades? 

S N  
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ANEXO XXIII 

MODELO DE PROGRAMA DE CONTROLE DOS TRANSPORTES 

 

 

 

Órgão/entidade: 

 

Preparado por: Revisado por Referência: 

Período: Data: Data: Fl: 

Á rea/assunto: Programa: 

 

 

 

TRANSPORTES Sim Não PT 

1. Existe cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração e 

suas respectivas afetações? 

S N  

2. Existe controle através de mapas unitários de quilometragem, 

consumo de combustível e gastos com a reposição de peças e consertos 

dos veículos. Apontar a periodicidade do fechamento do controle 

(semanal, quinzenal ou mensal)? 

S N  

3. Existe controle através de fichas individuais de veículos, máquinas e 

equipamentos, que permitam a comparação de desempenho e análise de 

desvios? 

S N  

4. A Secretaria de Transportes realiza a conservação, controle e 

distribuição dos veículos e equipamentos aos diversos órgãos da 

Prefeitura, de acordo com as necessidades de cada unidade e as 

disponibilidades da frota municipal? 

S N  

5. As chaves dos veículos e máquinas são guardadas em local seguro e 

de acesso restrito? 

S N  

6. Existe controle de abastecimento de veículos? Em caso positivo, o 

controle é eficaz? 

S N  

7. É realizada programação de manutenção periódica dos veículos? S N  

8. Os veículos são utilizados somente para fins de interesse público? S N  

9. Os veículos são recolhidos à garagem ao final do expediente? S N  

10. Existe controle de acessórios e ferramentas obrigatórias? S N  

11. Existe controle dos condutores, permitindo a identificação do 

condutor? 

S N  

12. Existe controle mensal, através de mapa de apuração de consumo de 

combustível e despesas com manutenção, por veículo e máquinas? O 

controle deverá abranger: 

a) quilometragem; 

b) consumo de combustível; 

c) gastos com reposição de peças; 

d) serviços de consertos na frota municipal. 

S N  

13. O consumo de combustível é confrontado com as autorizações de 

fornecimento de combustível? 

S N  

14. É realizada apuração de responsabilidade em caso de multa e S N  
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acidentes de trânsito? 

15. Os veículos estão devidamente licenciados? Existe arquivo em pasta 

própria? Existe acompanhamento do pagamento da taxa de 

licenciamento e do seguro obrigatório? 

S N  

16. Foram realizados seguros dos veículos, inclusive com proteção 

contra furto, roubo e colisões? 

S N  

17. Existe controle de saída e entrada de veículos? S N  

18. A Secretaria de Transporte confere e atesta o perfeito funcionamento 

de peças e prestação de serviços? 

S N  

19. Os motoristas são devidamente habilitados na categoria dos veículos 

que conduzem? 

S N  

 


