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1 OBJETIVO

Em atendimento à Ordem de Serviço nº 04/2021, de 01/02/2021, realizamos auditoria
referente à verificação da consistência das respostas apresentadas no questionário IEGM - Índice de
Efetividade de Gestão Municipal, do exercício do Ciclo 2020 - Ano Base 2019. O presente relatório,
conforme parágrafo único, Art. 2° da Deliberação TCE-RJ, tem a finalidade de subsidiar a emissão
do Certificado de Validação que deverá integrar as prestações de contas do governo.

O IEGM consolida índices de gestão que permitem mensurar e acompanhar a efetividade da
gestão municipal, bem como fortalecer o controle social. Tal instrumento gera informações a
respeito dos setores que requerem maior atenção do gestor público, para a realização das
adequações necessárias à contínua e gradual adoção das boas práticas da Administração Pública.

Esse trabalho teve como objetivo responder as seguintes questões de auditoria:

1. Foi verificada consistência nas respostas apresentadas no questionário IEGM?

Subquestões:

 As evidências foram apresentadas de acordo com as especificações no Manual IEGM ciclo
2020?

Os documentos apresentados estavam organizados de forma forma clara e objetiva para

análise desta equipe de auditoria e eventual consulta pela Corte de Contas do RJ?

2. A apresentação das evidências foram entregues dentro do prazo estabelecido por esta
equipe de auditoria?
3. As Secretarias auditadas vêm implantando ações a fim de aumentar a efetividade na
sua gestão?

Subquestões:

 As fragilidade apontadas no Relatório de Auditoria Ciclo 2019 - Ano Base 2018 foram
sanadas?

2 ESCOPO E METODOLOGIA

Nossos exames foram realizados no período de 09/10/2020 a 23/04/2021, e restringiram-se ao
seguinte escopo:
1. Verificação das evidências apresentadas para as respostas positivas passíveis de comprovação dos
questionários referentes às 7 dimensões políticas públicas avaliadas: Ambiente, Cidade, Educação,
Saúde, Planejamento, Fiscal e Governança de Tecnologia da Informação.
2. Verificação de ajustes recomendados no Relatório de Auditoria IEGM Ciclo 2019 Ano Base 2018.
3. Avaliação dos quesitos atendidos e não atendidos na esfera da Educação, conforme indicadores
do MAPA IEGM ano base 2018 ciclo 2019, uma vez que os dados da educação (i-Educ) foram
eleitos prioritários pelo TCE RJ, na gestão de melhorias estruturantes.
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Os procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias foram: exame de
documentos, entrevista, exame dos registros auxiliares, correlação de informações
obtidas e inspeção física em casos pontuais que serão descritos no presente relatório.
Tendo em vista a situação de pandemia mundial decorrente do COVID-19, e a orientação de
restrição de circulação de pessoas estabelecida pelos órgãos de vigilância sanitária, as inspeções
físicas às Unidades de Saúde e às Unidades Escolares serão executadas em momento oportuno,
assim que retomada a normalidade das atividades.

3 INFORMAÇÕES EANÁLISES

Com a finalidade de validar as respostas encaminhadas pelas Secretarias Municipais
envolvidas (Meio Ambiente, Defesa Civil, Educação, Tecnologia da Informação, Saúde e
Planejamento) ao TCE no período de 24 de agosto a 27 de novembro, a equipe de auditoria analisou
as respostas aos questionários bem como coletou as evidências pertinentes.

Dos testes realizados e resultado das análises
1)Análise das evidências relativas às respostas encaminhadas
2)Elaboração de uma planilha para cada eixo estruturante onde constam os itens referentes

aos quesitos, as evidências apresentadas e as recomendações descritas no Manual de Orientações
IEGM 2020.

3.1 EIXO ESTRUTURANTE I-Educação

Secretaria Municipal de Educação

Responsável pelas informações prestadas:

Caroline Moura Klein

Testes
A) Análise dos limites constitucionais destinados à Educação através de RREO dos 6 bimestres de
2019.

Resultados:
Conforme evidências apresentadas, verificamos que o Município vem realizando a aplicação

de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento acima do limite constitucional de 25%,
chegando em 2019 à 29,44% da receita resultante de transferência de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

B) Análise das estratégias locais constantes no Plano Municipal de Educação do Município de
Nova Friburgo (PMENF) relativas às Metas 1, 2 e 15, estabelecidas no Plano Nacional de
Educação (PNE) com o objetivo de verificar se as mesmas vêm sendo implementadas.
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META 1

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e
ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças
de até 3 anos até o final da final da vigência deste PNE.

META 2

Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que
pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de
vigência deste PNE.

META 15

Garantir, em regime de colaboração entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
prazo de 01 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos I, II, III do caput do art. 61 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.

Importante salientar uma emenda ao Plano Municipal de Educação de Nova Friburgo (PMENF)
através da Lei Municipal n°4769, de 18/12/2020 que teve como principais alterações:

Avaliação trienal pelo Poder Executivo em articulação com o Legislativo e Sociedade Civil a fim
verificar a execução do mesmo.

Instituição de Diretrizes do PMENF, em simetria na Constituição Federal em seu artigo 214.;

Criação de uma Central de Levantamento de Dados da educação com a finalidade de realizar
consulta pública, bem como verificar demanda de vagas além de criar outros índices de avaliação;

Publicização das informações consolidadas pela Central de Levantamentos de Dados para a
população na internet e em outros meios de comunicação.

Resultado:

A Secretaria Municipal de Educação informou que a avaliação trienal ocorreu nos dias 09,
10 e 11 de novembro de 2018, através da V Conferência Municipal de Educação de Nova Friburgo -
V COMENF, cujo objetivo previa a avaliação do PMENF e correção de inconsistências, sendo
aprovadas pela plenária e encaminhada para a Câmara Municipal de Vereadores, resultando em
correções e adequações no Plano Municipal de Educação através da Lei Municipal 4.769 de 18 de
dezembro de 2020.
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No presente ano, portanto, deve ser realizada uma nova avaliação em articulação com o
Legislativo e Sociedade Civil a fim verificar a execução do Plano Municipal de Educação de Nova
Friburgo.

C) Análise comparativa na Esfera Educação, das metas alcançadas e não alcançadas, de acordo
com o Mapa Índice de Efetividade de Gestão Municipal, relativa ao Ciclo 2019 Ano Base
2018 e ao Ciclo 2020 Ano Base 2019 no Município de Nova Friburgo.
Resultado:

Verificamos que parte dos quesitos já foram atendidos, e outros ainda não, conforme
apontamentos na relação das questões elencadas abaixo:

Questão N°1 (quesito não atendido no ano Base 2018 que passou a ser cumprido)
A prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das
crianças na idade escolar - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)?

Fragilidade

Ano Base 2018 Ano Base 2019 (ausência de inconsistência)

O Município de Nova Friburgo não havia
adotado medidas para monitorar a taxa de
abandono das crianças em idade escolar.

Resposta positiva.

A SME apresentou uma série de iniciativas
(conforme anexo I) que fomentam a retenção
dos alunos matriculados através de atividades
extracurriculares e Programas de reforço
escolar. Dentre as atividades extracurriculares
que se destacaram, está o Projeto Xadrez nas
Escolas e o Programa de Resistência às Drogas e
à Violência (PROERD) ministrado pela Polícia
Militar. Tais iniciativas contemplam o Item 15
da Meta 2 do PME de Nova Friburgo, com
vigência até 2025.

Verificamos que a SME vem implementando medidas para monitorar a taxa de abandono escolar.

O Projeto Xadrez na Escola iniciou-se em 2018 sendo desenvolvido durante o ano de 2019 em 4
escolas. Em 2020 estava previsto o Projeto de Capacitação de Professores para as Aulas de Xadrez
a fim expandir o projeto na rede municipal. No entanto, devido à pandemia o mesmo não pode ser
executado.

Questão N°4 (quesito não atendido no ano Base 2018 que passou a ser cumprido)

A prefeitura municipal fez uma pesquisa /estudo para levantar o número de crianças que
necessitavam dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar em 2019?

Fragilidade

Ano Base 2018 Ano Base 2019
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Mapa de IEGM indica que o Município
apresentou declaração de resposta negativa.

Conforme documentação apresentada, incluindo
listagem de alunos matriculados e listagem de
espera, o levantamento da necessidade de vagas
é feita através de demanda manifesta através da
Base Central de Matrículas.
No entanto, a informação consolidada e sua
respectiva publicização, prevista na estratégia
local 4 ainda não foi implantada.
Importante salientar que a emenda ao PME pela
Lei 4769, de 18/12/2020, em seu artigo 7°,
define ao Poder Executivo Municipal a
responsabilidade de criar - de forma imediata -
Central de Levantamento de Dados da Educação
Básica nos níveis e modalidades de sua
competência.

Recomendação
Recomendamos que seja implementada Central de Levantamento de Dados da Educação Básica de
forma imediata, conforme Lei Municipal 4769, de 18/12/2020 dentro do prazo de 90 dias.
De acordo com artigo 4° da Lei 13.005/2014 (PNE), as metas previstas deverão ter como referência
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos
nacionais da educação básica e superior mais atualizados.
É imprescindível, segundo o Manual de Evidências elaborado pelo TCE RJ, que o município,
anualmente apure se está ou não em conformidade com a referida meta, e que saiba, portanto, o
percentual de cumprimento (ou taxa de atendimento escolar).

Questão N°15 quesito atendido que deixou de ser cumprido

Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

O Município apresentou documentação
comprobatória.

O Município não apresentou estudo do traçado
rota.

A nova gestão municipal responsável pelo setor,
esclareceu que está elaborando a rota para o ano
letivo de 2021 com as orientações dispostas em
documento produzido pelo SEBRAE sobre o
retorno seguro frente à pandemia decorrente do
COVID-19.

Recomendação
Que o Município apresente planejamento das rotas do itinerário.

O município de Nova Friburgo é contemplado pelo recurso oriundo do FNDE através dos
Programas federais PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar). Dentre as
condições para o recebimento do recurso, está a prestação de contas, e sua respectiva fiscalização
pelos Cacs (Conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB), que verificam a
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aplicação e gestão do recurso, bem como as condições dos veículos mantidos e/ ou contratados com
recursos do PNATE, em questões como a existência de rotas traçadas do itinerário das frota escolar.

Existe disponível no sítio do FNDE, através do link
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-e-material-de-
apoio ,uma série de cursos e cartilhas sobre Gestão e Planejamento do Transporte Escolar.

Questão N°19 (quesito não atendido no ano Base 2018 que passou a ser cumprido)

Todos os professores da Educação Básica possuem formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei
Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996?

Fragilidade

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Mapa de IEGM indica que o Município
apresentou declaração de resposta negativa.

Embora a SME indique em resposta que
TODOS os professores de Educação Básica
possuem Licenciatura plena na área de
conhecimento que atuam, verifica-se que ,
conforme evidências apresentadas, grande parte
dos professores possuem especializações,
porém, sem formação em Licenciatura Plena.
Também foi observado que diversos
profissionais estão com formação em
andamento, sendo positivo o empenho do
Município em alinhar seus profissionais de
Educação ao que se estabelece no art. 62 da Lei.
9394/1993.

No entanto, o quesito tem o objetivo de levantar
o grau de escolaridade dos professores do
Município. A resposta, portanto, não condiz com
as evidências apresentadas.

Recomendação
Recomendamos que o Município se paute pelas estratégias locais 1 e 2 da Meta 15 (PNE) definidas
no PME com vigência até 2025:

Elaborar planilha consolidada com o objetivo de quantificar os professores sem formação específica
de nível superior obtida em Curso de Licenciatura, os professores com curso de licenciatura em
andamento e previsão de término, e professores com especialização.

Consolidar plano de formação inicial e continuada para professores em exercício na rede pública de
ensino para subsidiar acordos com parceiros locais (instituições de ensino superior, Secretaria
Estadual de Educação, entre outros) bem como validação de professores inscritos na Plataforma
Freire.

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-e-material-de-apoio
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-e-material-de-apoio
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Questão N°39 quesito não atendido, que continua não sendo cumprido

Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula ?

Achados

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Declaração de resposta negativa.

Mapa de IEGM indica que o Município não
desenvolveu programa de combate ao
absenteísmo do professor.

Declaração de resposta negativa.

No entanto, verificamos a existência de um
programa destinado ao profissional do ensino
(professores, orientadores, gestores, equipes de
apoio, multiplicadores de saber) na rede
municipal desde 2013. O projeto, denominado
Projeto Saber Cuidar, é oferecido pelo Instituto
Girassol do Brasil CNPJ 035.355.38.0001-99,
que através de parceria estabelecida com o
Município por meio de subvenção, vem
implementando uma série de iniciativas que
buscam fomentar a sensibilização bem como a
motivação do profissional da educação. De
acordo com Proc. 30.243/18 aberto dia
04/12/2018, o Projeto em 2019 alcançou 100
profissionais.

Recomendação
Recomendamos que o Município estabeleça metas, bem como medições dos indicadores e
relatórios de acompanhamento. Que promova mais programas desta natureza no Município a fim de
assegurar uma maior abrangência aos demais profissionais da Educação. O Plano de Cargos e
Salários já existe através de Lei Complementar n° 040 de 31/12/2008, atendendo ao estabelecido na
Meta 18 do PME.
Com relação À META 17 - Valorização dos profissionais da Educação, recomendamos que a
Secretaria apresente dentro de 30 dias informações referentes ao salário base do profissionais da
educação da rede privada e da rede municipal a fim demonstrar o atendimento ou não ao que dispõe
a referida Meta:
“Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano vigência deste PNE”.

Questão N°42 (quesito não atendido no ano Base 2018 que passou a ser cumprido)

Houve entrega do kit escolar à rede municipal?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

(Ausência de inconsistência)
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Resposta negativa Resposta positiva.

O kit escolar permanece no almoxarifado da
escola e é retirado no momento do uso pelos
alunos .

Constatamos um avanço no atendimento aos quesitos elencados no mapa IEGM.

3.1 EIXO ESTRUTURANTE I-Amb

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável

Responsável pelas informações prestadas:
Vivian Alves de Assis

Testes:
1. Verificação das seguintes questões pontuadas na última auditoria IEGM a serem esclarecidas junto
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente :

- A tramitação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos na Câmara dos Vereadores

- Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil

2. Inspeção à sede administrativa da Concessionária Águas e Esgotos de Nova Friburgo no dia
26/02/2021 e à ETE Conselheiro Paulino a fim de verificar informações relativas ao Plano de
Contingência de Abastecimento de Água encaminhado como evidência a esta equipe de auditoria que
se encontrava sem data de referência. A equipe da Controladoria foi acompanhada pelos
Subsecretários de Pesquisas e Planejamento Urbano e de Preservação, Licenciamento,
Monitoramento e Controle Ambiental) a fim de acompanhar questões levantadas nesta auditoria.

Funcionários da Concessionária acompanharam a equipe apresentando as instalações da
Estação de Tratamento de Esgoto de Conselheiro Paulino bem como os procedimentos de controle e
análise de água realizada na sede da Concessionária.
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A partir da vista foi elaborado Ofício destinado à gerente operacional da Concessionária, cujo
objetivo foi validar algumas respostas relativas ao questionário IEGM, bem como incrementar banco
de dados das Subsecretarias de Pesquisas e Planejamento Urbano e de Preservação, Licenciamento,
Monitoramento e Controle Ambiental) com as seguintes solicitações:
1) Plano de contingência de abastecimento de água atualizado
2) Localização das ETEs e também das ETAs (Solicitação da Subsecretaria de Pesquisas e
Planejamento Urbano).
a) Planilha de todas as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água
(ETAs) em funcionamento no território, constando as coordenadas UTM no DATUM SIRGAS 2000
de cada uma, com as respectivas áreas de abrangência de atendimento.
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b) Planilha das ETEs previstas, constando as coordenadas UTM no DATUM SIRGAS 2000 de cada
uma, assim como, as respectivas áreas de abrangência de atendimento com as respectivas áreas de
abrangência de atendimento.
c) Planilha com informações sobre domicílios atendidos e não atendidos com abastecimento de água
tratada e coleta/ tratamento de esgoto em cada bairro ou localidade.
d) Base cartográfica digital georreferenciada no Datum SIRGAS 2000 em formato shapefile ou dwg
constando todas as ETEs e Etas e a abrangência de atendimento de cada uma delas.
3) Relatórios sobre as atividades desenvolvidas com alunos no ano base de 2019 no Projeto
Viveiro escola.
4) Relatório das análises físicas e químicas diárias para as Estações de Tratamento de Água -
ETAs. Caso haja sistema de informação com acesso on-line avaliar a possibilidade de login para
prefeitura visualizar as informações. (Solicitação pela Subsecretaria de Preservação, Licenciamento,
Monitoramento e Controle Ambiental).

Resultado:
A análise das evidências encaminhadas pela Concessionária Águas de Novas Friburgo,

relativas aos itens 2 e 4, foram encaminhadas pela SEMMADUS através de memorando nº 229/2021,
estando anexado ao Processo da presente Auditoria.

A Concessionária Águas de Nova Friburgo forneceu toda a documentação solicitada.
O Viveiro de Mudas faz parte de um dos projetos de Educação Ambiental que a empresa tem com as
escolas. No entanto, o Viveiro está temporariamente desativado por conta da pandemia. Segundo a
gerente de operações, o projeto está sendo readequado.

Conforme estabelecido no escopo do trabalho de auditoria, esta equipe verificou as
evidências apresentadas para as respostas positivas passíveis de comprovação dos questionários,
sendo indicadas as seguintes inconsistências:

Questão N°1
Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Lei nº 12.305/2010,
informe:

Instrumento normativo publicado ou promulgado
Submissão do texto à câmara de vereadores
Está em outras fases de elaboração
Não realizou o plano
Questão N°9
O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico?

Questão N°10
Informe os instrumentos normativos que tratam do Plano Municipal de Saneamento Básico:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019
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Está em outras fases de elaboração

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano Sustentável esclareceu
por meio do Memorando 048/2020 que o
PMGIRS está inserido no PLAMSAB-NF

O referido Plano se encontra concluído desde
2015, no entanto, até a presente data não foi
apreciado pela Câmara Legislativa. O prazo
limite para a apreciação foi prorrogado para
31/12/2022 através de Decreto nº 10.203, de 22
de janeiro de 2020.

Está em outras fases de elaboração

A Secretaria de Meio Ambiente tentou contato
com o atual Presidente da Câmara (exercício
2021) a respeito da tramitação mas não teve
êxito.

Recomendação
A dificuldade na conclusão de todas as etapas que envolvem a elaboração/ publicação/ promulgação
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Nova Friburgo - PLAMSAB-NF, referentes aos quesitos 1 e 9,
compromete de forma significativa, a avaliação do Município.
Recomendamos novamente que o Município envide esforços junto à Câmara Municipal para sua
aprovação.
Que sejam apresentadas cópia das atas de audiências públicas ou atas de reuniões realizadas com o
objetivo de discutir o Plano.

Questão N°2
A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?
2.1. Descreva o processo de destinação:
2.2. Informe o número de domicílios atendidos pela coleta seletiva
2.3. Informe o número total de domicílios existentes no município no exercício:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa.

Foi recomendado na auditoria anterior que a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano Sustentável
verificasse junto à concessionária EBMA qual o
motivo da demora da implantação deste
Programa.

Resposta negativa.

Embora a Secretaria de Serviços concedidos
tenha indicado a existência do serviço da coleta
seletiva, não foram apresentadas evidências
suficientes.

A SEMMADUS apresentou apenas o protocolo
de envio de documentos à Secretaria de Estado
do Ambiente e Sustentabilidade referentes ao
ICMS Ecológico no ano de 2020.

A EBMA, em resposta à Ofício n°075
SEMMADUS/2021, não esclareceu as questões
acima elencadas.
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Recomendação
Que a SEMMADUS e a Secretaria de Serviços Concedidos apresentem as evidências

concernentes, junto à EBMA, ao processo de coleta seletiva no Município. Segundo o Manual de
Evidências IEGM, elaborado pela TCE RJ, são constituídas como evidências:

a) Manifestos de resíduos, em meio digital, emitidos pelo Sistema Online de Manifesto de
Transporte de Resíduos (vide
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/LicenciamentoAmbiental/Licencia mento-saiba-
mais/Residuos/index.htm), desde que comprovem a coleta seletiva.

b) Cópia da publicação de leis municipais ou decretos que estabelecem os processos de coleta
seletiva no âmbito municipal, dispondo sobre as responsabilidades das principais partes
interessadas.

c) Apresentação de evidências acerca da existência e operação de uma central de triagem dos
recicláveis.

Já o número de domicílios atendidos pela coleta deve ser estimado com base na cobertura
geográfica da coleta seletiva no município, considerando-se as informações que a Prefeitura possui
para o lançamento do IPTU, tais como a quantidade de domicílios por bairro ou rua; e
confrontando-se esta informação com o mapa dos bairros ou ruas atendidos pela coleta.

É importante que o município faça um estudo para estimar o percentual de cobertura da
coleta.

Questão N° 3
A prefeitura possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil elaborado e implantado de
acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?

Questão N° 20
Por que motivo a prefeitura municipal ainda não possui Plano de Resíduos da Construção Civil
implantado?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Questão N° 3

Resposta positiva.
Lei 4.033de 30 de janeiro de 2011.
Apesar da referida lei instituir o Plano de Gestão
de Resíduos da Construção Civil, o Plano não se
encontra anexado à Lei.

A questão N° 20 não foi respondida, estando
atrelada à questão N°3. Como o Plano de Gestão
de Resíduos da Construção Civil não foi
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apresentado como evidência relativa à resposta
positiva, cabe justificativa na Questão N° 20.

Recomendação
Que a SEMMADUS elabore o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil de acordo

com a lei promulgada desde 2011.
A destinação inadequada de resíduos da construção civil e resíduos volumosos é um problema

crítico. A implantação deste Plano promoverá a coibição de tal prática, bem como subsidiará a
fiscalização por esta Secretaria, gerando receitas para o Município.
Recomendamos que seja elaborado Plano Integrado de Gerenciamento e o Sistema de Gestão
Sustentável de Resíduos da Construção e Resíduos Volumosos no prazo de 90 dias, prorrogável por
igual período.

Questão N° 4
(2018) A prefeitura adota na rede escolar municipal algum programa ou ação de educação
ambiental?

(2019) Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal,
informe o número de escolas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental)
que adotam programa ou ação de educação ambiental:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

A Secretaria de Meio Ambiente apresentou
relatório de Educação Ambiental, demonstrando
a qualidade e amplitude das ações
desenvolvidas, incluindo a execução do
Programa Muda para Miúdos com atividade de
plantio de mudas em escolas, conforme
estabelece a Lei 4126 de 10 de julho de 2012.

Resposta positiva - 1 escola.

Em relatório encaminhado como evidência à
validação da resposta, foi possível constatar uma
série de ações de Educação Ambiental voltadas
não só para alunos da rede municipal, bem como
para alunos da rede estadual, servidores e
trabalhadores de iniciativas privadas.
O relatório não indica o número de escolas
municipais contempladas, mas é possível
verificar que pelo menos 10 escolas tiveram a
oportunidade de participar de algum tipo de ação
de Educação Ambiental.

Recomendação
Que a Secretaria apresente documentação relativa aos programas e ações contendo escopo ou

abrangência, com informação consolidada do número de escolas contempladas.
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Questão N° 8

A prefeitura participou de treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros para brigadas antifogo,
planos para desastres naturais, ações de contingência ou similares (privilegiando a participação de
membros da Guarda Municipal, Defesa Civil, Tiro de Guerra, brigadistas de indústrias, usinas e
empresas etc, inclusive para os municípios que possuem Unidades de Corpo de Bombeiros)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Sim, na menor parte.

Foi apresentada inicialmente como evidência,
registro de 1 servidor lotado na SEMMADUS
em curso de Georreferenciamento aplicado à
Defesa Civil oferecido pela UERJ.
Após esclarecimentos desta equipe de auditoria,
a SEMMADUS encaminhou Memorando à
Secretaria Municipal da Defesa Civil
solicitando esclarecimento e envio das
evidências a respeito do referido quesito.
No entanto, não houve resposta por parte da
Secretaria Municipal da Defesa Civil .

Recomendação
Que a SEMMADUS reitere o MEMO SEMMADUS N°137/2021 dirigido à Secretaria

Municipal de Defesa Civil solicitando resposta com prazo determinado.

Questão N° 13
Qual o percentual de tratamento do esgotamento sanitário?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

83%
O Município apresentou dados disponibilizados
pela Concessionária Águas de Nova Friburgo
referentes ao percentual da população do
município abrangida pelos serviços de
fornecimento de água tratada, coleta de
esgotamento sanitário e de tratamento do
esgotamento sanitário.

92,3%
O Município apresentou dados disponibilizados
pela Concessionária Águas de Nova Friburgo
referentes ao percentual da população do
município abrangida pelos serviços de
fornecimento de água tratada, coleta de
esgotamento sanitário e de tratamento do
esgotamento sanitário (quesitos 11, 12 e 13
respectivamente).
Contudo, as respostas se respaldaram no Plano
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de Contingência de Abastecimento de Água. O
Plano veio desprovido de data de emissão, não
sendo possível verificar se os dados colhidos se
referiam ao exercício de 2019.
O Plano de Contingência foi atualizado e
retificaram o valor referente ao presente quesito:
98,7%

Recomendação
Que os dados referentes ao percentual da população abrangida pelos serviços discriminados

no Plano de Contingência sejam atualizados regularmente.

Verifica-se aumento da abrangência de atendimento à população.

Questão N° 18
O município participa do INEA - Programa de Sustentabilidade em Instituições e Municípios
(SIM)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa

A Controladoria buscou informação junto ao
INEA, que esclareceu que se trata de um projeto
que durou apenas 18 meses, entre os anos de
2013 e 2014. Foi financiado com recursos do
FECAM em uma parceria com a UERJ. O
projeto não existe mais. Era tocado por um setor
do INEA responsável pela implementação das
Agendas 21, que se extinguiu. Portanto, o
Município não teria como ter participado deste
Programa no ano de 2018.

Resposta positiva.

Evidências não encaminhadas/ inexistentes.

Recomendação
Que a SEMMADUS preencha o formulário com mais atenção, uma vez que foi constatada

em auditoria anterior a inexistência deste programa. Contudo, conforme elucidado no Manual de
Evidências,

Questão N° 19
O município está habilitado junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro
(CONEMA) para licenciar os empreendimentos de impacto local?
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Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

O Município apresentou documentação
comprobatória sobre sua habilitação junto ao
CONEMA para Licenciamento Ambiental
através de Certificado.

Resposta positiva.

O Município apresentou certificado de
habilitação junto ao CONEMA para
Licenciamento Ambiental

Recomendação
Conforme orientação do Manual de Evidências elaborado pelo TCE RJ, recomendamos que a

SEMMADUS apresente cópia da publicação do extrato do termo de convênio, complementada
pela cópia digitalizada do documento assinado pelas partes (com inteiro teor).

3.2 EIXO ESTRUTURANTE I-Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pelas informações prestadas:
Nicolle Ribeiro Lessa Cipriano

Conforme estabelecido no escopo do trabalho de auditoria, esta equipe verificou as
evidências apresentadas para as respostas positivas passíveis de comprovação dos questionários,
sendo indicadas as seguintes inconsistências:

Questão N°1.2
Qual é o tempo médio de espera (em dias) até a primeira consulta?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente 124 dias.

Não foi enviada evidência.

Recomendação
O levantamento do tempo de espera entre a marcação da primeira consulta do paciente e o

efetivo atendimento inicial é um dado importante para que o Município possa implementar
melhorias no atendimento à população. Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde
elabore planilha consolidada com informações referentes ao intervalo de tempo entre a marcação da
consulta e o atendimento inicial, feito pela unidade de saúde do município.
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Questão N°6
O município possui gestão de estoque dos insumos (Ex.: luvas, capotes, gorros, máscaras e
seringas) para operacionalização da sua atenção básica, com controle de estoque mínimo e variação
do estoque?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Sim, controle manual.

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou
documentação comprobatória através de
planilhas e dados fornecidos pela Coordenação
de Almoxarifado da SMS.

Sim, controle informatizado.

Não foi encaminhada evidência.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente relatórios emitidos pelo sistema com

demonstrativos de como são controlados os estoques dos materiais de consumo utilizados nas
unidades de saúde do município.

Questão N°7
O atendimento nas unidades municipais que prestam assistência em saúde já foi interrompido ou
descontinuado por falta de insumos?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente. Resposta negativa.

Evidência insuficiente.

Foi encaminhado Memorando com resposta ao
referido quesito assinado pela subsecretária de
Atenção Básica.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente declaração emitida pelos responsáveis por

unidades de saúde, em seus respectivos relatórios periódicos, acerca da não interrupção dos serviços
prestados durante o período coberto pelo relatório de atividades.
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Questão N°11
O município identifica e mantém registro atualizado dos pacientes de quais fatores de risco/doenças
crônicas?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta afirmativa.

Não apresentou evidências.

Hipertensão

Diabetes Mellitus

Obesidade

Asma

DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Foi encaminhada evidência parcial ((número de
cadastrados apensas em hipertensos e diabéticos
e gráficos).

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente evidência completa, podendo ser constituída

pela lista nominal de pacientes que são monitorados, para cada especialidade ou doença crônica
listada acima; ou pelos registros em planilhas ou mediante relatórios do sistema utilizado. De forma
complementar, é possível se valer de uma amostra dos prontuários dos pacientes monitorados.

No caso do e-SUS AB PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão), existe a possibilidade, por
exemplo, de se extrair o Relatório Operacional de Risco Cardiovascular, que, de acordo com o
manual do sistema, “oferece à equipe, dados relacionados a presença de diagnóstico ou informação
auto referida de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, tabagismo, último IMC, data do
atendimento em que foi realizada a consulta para rastreamento de risco cardiovascular e a data da
última consulta para condições que ampliam o risco cardiovascular, além da consulta odontológica
e da última visita domiciliar realizada pelo ACS” (Agente Comunitário de Saúde)."

Questão N°13
Os médicos cumprem integralmente sua jornada de trabalho?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta afirmativa.

Não apresentou evidências.

Permanecem apenas nas consultas agendadas

A evidência enviada se resume a um
memorando relatando que os profissionais do
HMRS, plantonistas, cumprem sua jornada e os
de ambulatório, consultas agendadas.
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Recomendação
Que a Secretaria encaminhe documentos, tais como contratos de prestação de serviços médico

e as respectivas folhas de ponto, caso estes prevejam jornada por plantões ou por quantidade fixa de
atendimentos diários, com a obrigação dos médicos de permanecer nas unidades apenas nas
consultas agendadas.

Questão N°14
As unidades básicas de saúde no município possuem condições técnicas para realização de

tratamento supervisionado para os casos de tuberculose?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Sim, a maior parte das UBS possui.

Não foram encaminhadas evidências.

Recomendação
Que a Secretaria encaminhe relatório ou planilha devidamente atestados, demonstrando a

situação do município no mês de dezembro do ano avaliado, no que concerne ao quantitativo total
de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Deve indicar dentre estas, quais efetivamente possuem
condições técnicas para realização de tratamento supervisionado para os casos de tuberculose. Ela
pode ser complementada pela lista nominal de pacientes acompanhados, e opcionalmente por seus
prontuários.

Questão N°16
Qual o percentual de unidades com sala de vacinação com funcionamento em 05 dias da semana?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

60%

Não foram encaminhadas evidências.

8%

Evidências insuficientes.

Recomendação
Conforme Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, tópico 7.3 (registro das

atividades diárias), recomendamos que seja apresentada uma amostra de boletins de registro diário
de doses aplicadas das salas de vacinação do Município.
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Questão N°17
Os médicos da UBS possuem sistema de controle de ponto eletrônico? (Ex.: mecânico, biométrico,
digital etc) .

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Resposta negativa.

Recomendação
Apesar de ainda não implantado o sistema de controle de ponto eletrônico, foi estabelecido o

TAC n° 15/2018 entre o Ministério Público Federal e o Município visando sua concretização.
Vários Processos de aquisição vêm tramitando. (Processos 9.272/2014; 2.9195/2016; 6.465/2018;
10.255/2019 ).

Questão N°19
Foi realizada ação para a promoção da saúde bucal nas escolas?
Sim, com consulta odontológica das crianças
Sim, somente com divulgação
Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Sim, com consulta odontológica das crianças

Foi apresentada lista de escolas participantes
com assinatura da Coordenadora da área
Técnica do Programa Saúde na Escola.

Sim, com consulta odontológica das crianças

Enviada apenas uma lista com escolas
participantes com assinatura da subsecretaria.
Na evidência enviada anteriormente, existem
fotos, porém, sem data.

Recomendação
Que seja apresentada a relação de escolas que participaram das ações educativas e que foram

cobertas por atendimento odontológico, mediante relatório ou planilha devidamente ratificada
por responsável da Secretaria Municipal de Saúde.

No caso de campanhas educativas como palestras e cursos, por exemplo, anexe os
documentos que demonstrem a realização dos eventos, tais como folders, cartazes, lista de
participantes, registros fotográficos ou filmagem, ou o processo administrativo de aquisição de
insumos para a realização de tais projetos, entre outras possibilidades.
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Questão N°21
Sobre a presença de médicos nas ESF, informe:

Todas as equipes contam com médicos
A maior parte das equipes conta com médicos
A menor parte das equipes conta com médicos
As equipes não contam com nenhum médico

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Todas as equipes contam com médicos

Enviada relação de todas as UBS e suas
respectivas equipes de saúde da família (eSF)
com discriminação de cargo.

Todas as equipes contam com médicos

Enviada relação de todas as UBS e suas
respectivas equipes de saúde da família (eSF)
com discriminação de cargo.

Recomendação
Que seja elaborada declaração sob a forma de relatório, assinada pela autoridade competente

na Secretaria Municipal de Saúde no qual conste respeito aos seguintes parâmetros:

a) Número máximo de pessoas atendidas por equipe;

b) Composição mínima;

c) Dedicação exclusiva dos profissionais, observado o teor do que dispõe a Portaria GM/MS nº
2.436, de 21.09.2017 em seu Anexo no item 3.4.

Esses registros deverão estar atualizados também no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), do DataSUS (http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp).

Questão N°24.1
Quanto ao número de nascidos vivos no município no ano de 2019, responda:
Número de nascidos vivos de mães residentes no município:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no referido ano base 1.987

De acordo com evidência encaminhada, foram
2.157 nascidos vivos em 2019 no Município de
Nova Friburgo.

Recomendação
Que as informações sejam devidamente verificadas e que o responsável pelo preenchimento

das respostas ao questionário tenha mais atenção.
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Questão N°24
Quanto ao número de nascidos vivos no município no ano de 2019, responda:

N°24.1 Número de nascidos vivos de mães residentes no município:

N°24.2 Número total de nascidos vivos de mães residentes no município que realizaram 7 ou mais
consultas de pré-natal na rede municipal de saúde:

N°24.3 Número de óbitos de crianças com menos de 5 anos de idade:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Perguntas inexistentes no referido ano base Os valores são divergentes das evidências
apresentadas.

No quesito 24.2 a evidência é insuficiente.

Recomendação
Que as informações sejam devidamente verificadas e que o responsável pelo preenchimento

das respostas ao questionário tenha mais atenção.
Com relação ao quesito 24.2, que seja apresentado relatório extraído do SINASC, que aponte

as informações solicitadas.

Questão N°25

Sobre o Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, informe o
percentual de cobertura:

25.1 Vacina Pentavalente (3ª dose): Não possui registro / Percentual % (0-100)
25.2 Vacina Pneumocócica 10-valente (2ª dose): Não possui registro / Percentual % (0-100)
25.3 Vacina Poliomielite (3ª dose): Não possui registro / Percentual % (0-100)
25.4 Vacina Tríplice Viral (1ª dose): Não possui registro / Percentual % (0-100)

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Perguntas inexistentes no referido ano base Não apresentou evidências.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente documentação comprobatória. Tal

documentação pode ser obtida, segundo Manual de Evidências elaborado pelo TCE, a partir de
Boletim Mensal de Doses Aplicadas preenchido pelas salas de vacinação de cada município. Os
dados presentes nestes boletins deverão ser posteriormente inseridos no SI-PNI (Sistema de
Informações do Programa Nacional de Imunizações). Esse sistema dispõe de um módulo de
relatórios, sendo que é possível extrair o relatório de coberturas básicas com as informações
requeridas.
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Questão N°29

O Conselho Municipal da Saúde é atuante e demonstra eficácia do controle social?

29.1 Qual o número de irregularidades apontadas?
29.2 Quantas irregularidades foram solucionadas?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Evidências não encaminhadas. Evidências insuficientes.

Apresentação de Portaria com nomeação dos
integrantes do Conselho.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente documentação comprobatória. As informações

solicitadas no questionário poderão ser colhidas mediante consulta ao livro de atas do Conselho
Municipal de Saúde, bem como pelas deliberações expedidas pelo Conselho. Anexar também o
normativo legal que instituiu o Conselho Municipal de Saúde e demais documentos que comprovem
que as irregularidades apontadas foram sanadas. Todo ato administrativo que tiver por finalidade
atender a uma requisição do Conselho Municipal de Saúde deverá estar documentado em
memorandos, despachos, ordens de serviço ou processos administrativos.

Questão N°30

Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde no Exercício em análise?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Evidências não encaminhadas. Divergência de dados.

Em resposta ao questionário, há indicação de 10
reuniões. Foram encaminhadas 17 atas.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde discrimine e descarte as atas relativas, exclusivamente, a

assuntos de natureza não finalística do Conselho, pautando as respostas em evidências consistentes.
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Questão N°31

Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os médicos?
Não existe pagamento de horas extras
Realização de campanhas e eventos aos finais de semana
Absenteísmo
Cobertura de férias e licenças
Não possui equipe completa
Outros. Quais?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no referido ano base Não possui equipe completa

Evidência insuficiente. Foi apresentado um
memorando declarando déficit de profissionais.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente relatório assinado pela autoridade competente,

sob a forma de declaração, que aponte as causas relacionadas ao pagamento de horas extras, com
base nos dados extraídos dos sistemas de recursos humanos do município e em inspeções ou
auditorias internas, com foco nas unidades de saúde.

Questão N°39

O Fundo Municipal movimenta todos os recursos da Saúde mediante contas bancárias próprias?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidências não encaminhadas.

Resposta positiva.

Evidências incompletas.

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou
cópia da legislação que instituir o Fundo
Municipal de Saúde; composição do Conselho
Municipal de Saúde; balancetes mensais e
balanços anuais relativos à escrituração contábil
do fundo, acompanhados dos demonstrativos
analíticos e dos extratos da conta bancária
utilizada para a movimentação de recursos.No
entanto, faltou a identificação dos responsáveis
pela gestão orçamentária e financeira;
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Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente documentação comprobatória dos responsáveis

pela gestão orçamentária e financeira do Fundo.

Questão N°46

Sobre saúde materna e infantil no ano de 2019, informe:

46.1. Número de testes realizados para o diagnóstico da sífilis entre gestantes:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no referido ano base. Evidência enviada pela primeira vez em
memorando, entretanto, o valor diverge do
respondido em questionário.

Recomendação
Que as informações sejam devidamente verificadas e que o responsável pelo preenchimento das

respostas ao questionário tenha mais atenção.

Questão N°59

Há controle do fluxo dos relatórios de referência e contra referência por especialidade?

59.1. O controle é informatizado?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no referido ano base A evidência insuficiente.

Foi encaminhado um memorando com
respostas do HMRS e da Maternidade sobre a
questão.

Recomendação
Que sejam apresentados modelos individuais de relatórios utilizados para a referência e

contrarreferência para evidenciar a primeira pergunta.
Que seja apresentada uma amostra dos relatórios de fluxo, caso estes possam ser impressos

por meio do sistema informatizado adotado para o seu controle para evidenciar a segunda pergunta.
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Questão N°60

O Município possui protocolos de encaminhamento para realização de exames médicos e de
consultas de especialidades para as referências?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no referido ano base A evidência insuficiente.

Foi encaminhado um memorando com
respostas do HMRS e da Maternidade sobre a
questão.

Recomendação
Que seja apresentado conjunto dos protocolos que estão em vigor e dos relatórios de fluxo da

referência, nos quais deverão estar anotadas as condições clínicas observadas, para cada paciente e
as informações mínimas que cada protocolo recomenda, justificando-se assim o encaminhamento
deste paciente para a especialidade referenciada. Anexar uma amostra destes relatórios para
evidenciar a prática.

3.4 EIXO ESTRUTURANTE I-Cidade

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Responsável pelas informações prestadas:
Evi Gomes da Silva

Conforme estabelecido no escopo do trabalho de auditoria, esta equipe verificou as
evidências apresentadas para as respostas positivas passíveis de comprovação dos questionários,
sendo indicadas as seguintes inconsistências:

Questão N°03

O município utiliza alguma forma de registro eletrônico para cadastramento de ocorrência de
Proteção e Defesa Civil?

Qual a forma de registro?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Evidência não encaminhada. Resposta positiva.

Eletrônica/PRODEC
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A evidência insuficiente.

Foi encaminhado um print da tela do PRODEC
relativo ao ano de 2021.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente relatórios de aplicativos ou planilhas

eletrônicas nas quais os eventos estejam registrados. Os registros eletrônicos utilizados devem ter a
estruturação conforme o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também deve ser informado
desde quando tais eventos tem sido registrados.

Questão N°04

O município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco para intervenções do
Poder Público?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente mapas ou cartas de riscos, com

fotografias e mapeamento esquematizado das regiões, caso não sejam adotados os modelos das
Cartas de Risco do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) ou das Cartas de
Suscetibilidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Questão N°05

O município possui Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil?

Sim
Está em fase de formalização de seu plano
Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Foi encaminhado o Plano de Contingência.
Faltou apresentar cópia da publicação do
instrumento normativo que o aprovou.
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Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente cópia da publicação do instrumento

normativo que aprovou Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil.

Questão N°06

O município capacita seus agentes para ações municipais de Proteção e Defesa Civil?

Sim, na integralidade de seus agentes
Sim, a maior parte de seus agentes
Sim, a menor parte de seus agentes
Não
6.1. Descreva a forma sucintamente:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Sim, na integralidade de seus agentes

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Apesar de terem sido enviadas fotos com registro
de possíveis reuniões/cursos, as evidências são
insuficientes.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente plano de capacitação periódica, com a

assinatura da(s) autoridade(s) competente(s).
Ou ainda, a apresentação de certificados, diplomas, listas de participação ou de presença, que

comprovem a participação nos cursos oferecidos pela Escola de Defesa Civil (EsDEC), vinculada à
Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC).

Questão N°08

O município possui um estudo de avaliação da segurança de todas as escolas e centros de saúde
atualizado? Sim / Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente os Planos de Evacuação e das plantas

com a alocação dos extintores de incêndio, assinados pelas autoridades competentes.
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Questão N°09

O município está cadastrado no Sistema Estadual de Defesa Civil (SIEDEC)? Sim / Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência insuficiente.

Foi enviado um print da tela do PRODEC.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente comprovação de que o município já

solicitou o credenciamento aos referidos sistemas e que efetivamente participa de ações
coordenadas no âmbito do SIEDEC.

Questão N°10

O município está listado no Programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações
Unidas para Redução de Riscos de Desastres? Sim / Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente Certificado de Compromisso com a

Resiliência aos Desastres.

Questão N°11

O município possui ameaças potenciais mapeadas?

11.1. Qual (is)? Inundações / Secas/ Barragens de água/ Áreas de ocupação clandestinas
(loteamentos, etc.)/ Lixões/ Loteamentos em situação de risco/ Barragens de rejeitos de mineração

11.2. No caso de haver barragens de rejeitos de mineração, houve regulamentação da atividade?
Sim/ Não

11.2.1. Qual o número da lei?
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11.3. Já foi exigido da empresa mineradora o plano de ação em caso de acidente? Sim/ Não

11.3.1. O plano de contingência foi elaborado considerando o plano de ação - Lei nº 12608/12?

Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva. Inundações

Evidência não encaminhada.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente Mapa de Ameaças Naturais ou

Múltiplas, em formato de imagem vetorial. De forma complementar, pode ser apresentada a
planilha com as ameaças mapeadas, seguindo a codificação padronizada do COBRADE –
Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Essa evidência servirá para as perguntas 11 e 11.1

Questão N°12

O município utiliza sistemas de alerta e alarme para desastres? Sim/ Não

12.1. Qual a frequência (em dias)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

30 dias

Foi apresentada relação de simulados do
sistema de alerta e alarme sonoro com dados
referente a junho de 2019. No entanto evidência
não é suficiente.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente ajustes firmados com o Estado ou com

eventual empresa que administre sistemas de alerta e alarme.
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Questão N° RJ01

O município realiza simulados periódicos com os sistemas de alerta e alarme para desastres?

Sim/ Não

RJ01.01. Qual a frequência (em dias)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

10 dias

Foi apresentada relação de simulados do
sistema de alerta e alarme sonoro com dados
referente a junho de 2019

Recomendação
Tal evidência serve para comprovar o atendimento desta questão, desde que fique claro, nos

referidos relatórios, quais situações se referem a ocorrências verdadeiras e quais se referem a
simulações realizadas para testar a efetividade dos protocolos de registro e atendimento das
ocorrências.

Questão N° RJ03

O município elaborou Plano de Reduçao de Riscos de Desastres ou Plano Municipal de Proteção e
Defesa Civil? Sim/ Não

RJ03.01. O município elabora plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de
desastres? Sim/ Não

RJ03.02. Há articulação entre atores públicos e privados no sentido de garantir a participação
social no processo de elaboração desta política pública? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência insuficiente.

Foi apresentado o Plano Municipal de Redução
de Risco do Município de Nova Friburgo.
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Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente a Carta Geotécnica, o cadastro dos

moradores em área de risco e o plano de monitoramento de áreas de risco. A base da gestão de
risco de desastres no município é composta por esta documentação além do PMRR já apresentado.

Questão N° RJ04

O município está incluído no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos (art. 26, Lei 12608/2012)? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência insuficiente.

Foi apresentado o Mapa de Monitoramento e
Alertas das Áreas de risco do CEMADEN do
Município de Nova Friburgo.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente comprovantes que indicam que o

município remeteu as informações necessárias à consolidação do cadastro nacional.

Questão N° RJ05

Consta no Plano Diretor Municipal, o mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Recomendação
Recomenda-se que o município ao elaborar o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR),

revise também seu Plano Diretor Municipal para incorporar o mapeamento contendo as áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos e inundações, caso ainda não o tenha feito.

Apresentar Plano Diretor Municipal, caso o mesmo já contenha o referido mapeamento
atualizado.
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Questão N° RJ06

Constam no Plano Diretor Municipal medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à
mitigação de impactos de desastres? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Existe, em tramitação, um novo Plano Diretor
que está para ser aprovado, no qual consta
medidas de drenagem urbana necessárias à
prevenção e à mitigação de impactos de
desastres.

Recomendação
Que o Município envide esforços para aprovar o novo Plano Diretor Municipal junto à

Câmara dos Vereadores.

Questão N° RJ07

Dentre os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, está previsto o Serviço de
Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências (Portaria MDS nº 90/2013, que
regulamenta a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais)? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada. Na justificativa
alegou-se que trata-se de um assunto referente à
Secretaria de Assistência Social.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil encaminhe o questionário à Secretaria

responsável pelo envio da evidência através de Memorando, conforme já orientado no último
relatório de auditoria, solicitando a apresentação da Carta de Serviços ao Cidadão, comprovando-
se que o serviço encontra-se implantado no âmbito do munícipio.
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Questão N° RJ08

Houve criação de Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil ou para Calamidades Públicas ou
similar? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência insuficiente, inconsistente.

Documento não assinado, não datado que
indica Gestão do Fundo referente a 2018.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente normativo que institui o referido fundo

municipal, publicado no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação local.

Questão N° RJ09

O município aderiu ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC), para que se tornem aptos
ao recebimento de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de
serviços essenciais? Sim/ Não

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidência não encaminhada.

Resposta positiva.

Evidência insuficiente.

Comprovante de conta específica aberta para
receber recursos provenientes do Ministério da
Integração Nacional para Ações de
Recuperação. No entanto, comprovante
referente ao exercício de 2021.

Recomendação
Que a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresente comprovantes de abertura da conta

específica junto ao Banco do Brasil referente ao exercício de 2019, , bem como o comprovante do
envio dos dados bancários (CNPJ vinculado à conta; nome, CPF e data de nascimento do
representante legal; número da agência, da conta e do centro de custos) para o Sistema de
Cadastramento do CPDC, da SEDEC.

Quesito encaminhado pela SEMMADUS à Secretaria Municipal de Defesa Civil
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Questão N° 8

A prefeitura participou de treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros para brigadas antifogo,
planos para desastres naturais, ações de contingência ou similares (privilegiando a participação de
membros da Guarda Municipal, Defesa Civil, Tiro de Guerra, brigadistas de indústrias, usinas e
empresas etc, inclusive para os municípios que possuem Unidades de Corpo de Bombeiros)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Sim, na menor parte.

A SEMMADUS encaminhou Memorando à
Secretaria Municipal da Defesa Civil solicitando
esclarecimento e envio das evidências a respeito do
referido quesito.
No entanto, não houve resposta por parte da
Secretaria Municipal da Defesa Civil .

Recomendação
Conforme MEMO SEMMADUS N°137/2021, dirigido à Secretaria Municipal de Defesa

Civil, recomendamos que esta se manifeste, apresentando os referidos esclarecimentos e evidências
necessárias.

3.5 EIXO ESTRUTURANTE I-Planejamento e I-Fiscal

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão

Responsável pelas informações prestadas:
Hugo Leonardo de Carvalho

Conforme estabelecido no escopo do trabalho de auditoria, esta equipe verificou as
evidências apresentadas para as respostas positivas passíveis de comprovação dos questionários,
sendo indicadas as seguintes inconsistências:

Planejamento

Questão N°15
Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento, Desenvolvimento Econômico
e Gestão apresentou documentação Apesar de resposta afirmativa, a Secretaria não
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comprobatória, informando que os
servidores indicados na documentação não
faziam mais parte do quadro de pessoal na
data da auditoria anterior.

apresentou documentação pertinente.

Recomendação
Que a Secretaria apresente documentos que detalhem o programa de treinamento específico em

planejamento e por certificados que atestem a participação dos servidores lotados no órgão ou setor
responsável pelo planejamento nesses tipos de cursos (certificados de capacitação com nome do
participante, nome do curso, período de realização e carga horária) durante o ano avaliado.

Questão N°18
Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva
para essa matéria?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento, Desenvolvimento Econômico
e Gestão apresentou documentação
comprobatória, informando que os
servidores indicados na documentação não
faziam mais parte do quadro de pessoal na
data da auditoria anterior.

Apesar de resposta afirmativa, a Secretaria não
apresentou documentação pertinente.

Recomendação
Que a Secretaria apresente documentação comprobatória através da folha de ponto dos

servidores, bem como o registro no sistema de recursos humanos da Prefeitura, onde consta a
lotação individual de cada servidor, a fim de atestar que as atividades desempenhadas estão
exclusivamente atreladas à área de planejamento.

Questão N°19
Há sistema informatizado para auxiliar na elaboração do planejamento?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Apesar de resposta afirmativa, a Secretaria Apesar de resposta afirmativa, a Secretaria não
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não apresentou documentação pertinente. apresentou documentação pertinente.

Recomendação
Que a Secretaria apresente arquivo PDF com o print screen da tela do sistema (ou similar),

desde que possa ser visualizado claramente o nome do sistema e a versão (tela de informações do
sistema, about, sobre o sistema, de ajuda, ou de versão). Uma alternativa melhor, se disponível em
PDF, é o manual do sistema, onde tais informações normalmente se fazem presentes.

Questão N°20
O sistema informatizado é descentralizado (os setores o alimentam e a unidade central de
planejamento consolida)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva. No entanto não
apresentou documentação comprobatória.

Resposta negativa.

Recomendação
Que seja apresentado o manual do sistema, no qual é possível identificar as funcionalidades de

cadastro de usuários e direitos de acesso, e se o mesmo poderá ser acessado via interface web ou
não; se poderá ser acessado por vários usuários ao mesmo tempo (multiusuário); entre outras
características.

Questão N°21
Além das audiências públicas, há levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências
do Município antecedentes ao planejamento?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento, Desenvolvimento Econômico
e Gestão apresentou Memorandos expedidos
entre junho e julho de 2017 pelas Secretarias
Municipais de Obras, Ordem e Mobilidade
Urbana, Infraestrutura e Logística e Saúde
que se referem ao envio das respectivas
propostas de PPA 2018-2021 e LOA 2018.
Esclareceu por meio de uma resposta ao
Memorando n°084/2020 expedido por esta

Resposta negativa.
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Controladoria, que os levantamentos são
realizados por cada secretário e
posteriormente encaminhados ao setor de
Orçamento que consolida os dados.

Recomendação
O planejamento estratégico do PPA, fundamentado nas reais necessidades do Município é

essencial para uma gestão pública eficiente. Recomendamos que sejam implementadas
ferramentas e mecanismos de levantamento de informação a fim de subsidiar a elaboração de um
PPA fidedigno, com a real demanda do Município.

Questão N°25
Qual a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias
(PPA/LDO/LOA)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Resposta negativa.

Recomendação
Constata-se que o Município vem descumprindo o que estabelece o art. 44 do Estatuto das

Cidades. Recomendamos que seja implementada a estrutura necessária e normativos próprios para
regulamentar a realização de audiências públicas, qualquer que seja a forma que venha a ser
adotada.

Questão N°28
Há uma margem ou projetos destinados para programas ou projetos originários da participação
popular?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Resposta negativa.

Recomendação
Recomendamos que o Município se respalde numa gestão democrática como preceita a Lei

Federal nº 10.257/01. Que o Município, a fim de fortalecer uma gestão democrática, inclua no
orçamento projetos destinados para programas ou projetos originários da participação popular.
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Questão N°40
Há previsão para a inclusão de emendas parlamentares no orçamento?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta negativa. Resposta negativa.

Recomendação
De acordo com o Manual de Evidências elaborado pelo TCE RJ, “Por simetria à Constituição

Federal, a Lei Orgânica do município é o instrumento legal onde tais dispositivos devem estar
presentes, regulamentando a forma pela qual serão propostas, apreciadas e aprovadas”.

Recomendamos que tal demanda seja apreciada pela Procuradoria Geral.

Questão N°41
Os setores da Prefeitura têm conhecimento prévio da previsão de receita cabível para elaborarem
suas dotações?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidências insuficientes. (LDO)

Resposta negativa.

Evidências insuficientes (LDO )

Recomendação
Que seja apresentada documentação comprobatória, como por exemplo, ofícios de

encaminhamento dos respectivos estudos para cada pasta; por declaração assinada, emitida pelo
órgão responsável pela elaboração do orçamento.

Questão N°42
Há acompanhamento da execução do planejamento?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Foram apresentadas evidências.

Resposta negativa.

Recomendação
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Apesar de resposta negativa, foi enviado um relatório de acompanhamento do PPA . Outras
evidências para este quesito poderiam ser:

a) A metodologia utilizada para a construção dos indicadores presentes no PPA;

b) Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e de Gestão Fiscal (RGF);

c) Os relatórios de progresso do planejamento estratégico (com objetivos e programas e a medição
dos respectivos indicadores), podendo tais relatórios serem individualizados por programa
estratégico, já que cada programa deve ter um responsável por sua condução;

d) Os relatórios de progresso de projetos, no nível operacional, que podem ser extraídos de uma
plataforma de monitoramento do portfólio de projetos em execução, e são de responsabilidade dos
gerentes de projeto;

e) Os documentos que evidenciam a necessidade de correções de rumo no planejamento, como
despachos e memorandos;

f) Os documentos que detalham o processo de revisão do PPA.

Questão N°46
As peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de programas e metas de
ações governamentais previstos X realizados?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Evidências insuficientes .( PPA)

Resposta positiva.

Foi apresentado um relatório de
acompanhamento do PPA. Evidência
incompleta.

Recomendação
Que a Secretaria apresente:

a) O Plano Plurianual (PPA) do município em vigor (digitalizado em PDF), pois nele constarão os
indicadores de programas e suas respectivas metas de ações governamentais (informações sobre o
que foi previsto inicialmente);

b) Os relatórios de acompanhamento ou de prestação de contas do PPA, que indiquem a medição
dos indicadores, realizados ao longo do tempo. Como se trata de divulgação de informações na
Internet, tais relatórios podem vir sob a forma de dashboards ou painéis de indicadores;

c) Pela indicação da página de acesso a tais documentos, dentro do Portal da Transparência do
município. Crie um documento em PDF com a URL de acesso para indicar como acessá-los
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Questão N°48
As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) são entregues no prazo?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Foram apresentadas evidências .( PPA)

Resposta positiva.

Foi apresentado um relatório de
acompanhamento do PPA. Evidência
incompleta.

Recomendação
Que a Secretaria apresente:

A) Lei Orgânica Municipal, indicando os dispositivos legais onde estão definidos os prazos de
encaminhamento de cada peça orçamentária;

b) Oficios de encaminhamento dos projetos de lei ao Poder Legislativo

Questão N°49/50

49) Antes de efetivar uma contratação, o município consulta o Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos
dispostos nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção).

50) O Município informa e mantém atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos dispostos nos
artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

A Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e
Gestão informou por meio de uma resposta ao
Memorando n°084/2020 expedido por esta
Controladoria, que as contratações e consultas
prévias ao CNEP e CEIS são atribuições de
competência da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Logística. O Termo de adesão ao
sistema CEIS e CNEP foi assinado pelo
Município apenas em novembro de 2018,
conforme Portaria N° 008 de 8 novembro de

Resposta positiva.

Foi apresentada print da tela acesso ao do
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP) portal da
transparência.
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2018.

Recomendação
Que a Secretaria apresente documentação comprobatória que pode ser constituída de partes do

processo licitatório, com as informações mínimas, a saber: capa do processo (com número do
mesmo), a certidão de consulta consolidada do CNPJ relativa às licitantes, despacho onde a
autoridade homologa o objeto da licitação à licitante vencedora, e o extrato de publicação do
resultado da licitação no diário oficial do município. Selecione uma amostra mínima com pelo
menos cinco processos licitatórios mais relevantes para evidenciar a prática (digitalizado para PDF).

Para fins de atendimento específico à pergunta N° 49, a certidão emitida pelo TCU (Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica) deverá ser anexada aos autos do processo licitatório, evidenciando
que foram consultados os cadastros nacionais referenciados na Lei 12.846/2013 (CNEP e CEIS). As
demais certidões que não são objeto da pergunta também deverão ser anexadas aos autos a fim de
evidenciar que foram tomadas todas as cautelas ao licitar, resguardando-se os agentes que
participaram do certame de quaisquer problemas futuros.

Questão N°RJ2

O Plano Plurianual (PPA) está alinhado com o Plano de Governo do Prefeito eleito?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Apresentação do Plano de Governo e PPA, no
entanto não houve indicação por parte da
Secretaria, os pontos de convergência relativos
aos dois instrumentos.

Resposta positiva.

Apresentação do Plano de Governo e PPA, no
entanto não houve indicação por parte da
Secretaria, os pontos de convergência relativos
aos dois instrumentos.

Recomendação
Que a Secretaria apresente documento indicando os pontos de convergência entre o PPA e o

Plano de Governo referente ao exercício de 2019.

Questão N°RJ3

Há revisão anual do Plano Plurianual (PPA)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019
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Resposta positiva.

Não apresentou evidências.

Resposta positiva.

Não apresentou evidências.

Recomendação
Que seja apresentada a cópia do decreto e/ou demais normativos que autorizaram a revisão do

Plano Plurianual – PPA municipal em vigor (digitalizada em PDF), bem como o conteúdo
propriamente dito da revisão.

Questão N°RJ6

A Secretaria de Saúde participa da elaboração do Plano Plurianual Municipal?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Não apresentou evidências.

Resposta positiva.

Não apresentou evidências.

Recomendação
Que seja apresentada declaração assinada, emitida pelo responsável pela participação na

elaboração do PPA, detalhando o processo de construção do PPA e indicando a participação da área
da saúde; ou opcionalmente, por meio do encaminhamento do pedido de inclusão de programas,
ações e iniciativas no PPA, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde.

Questão N°RJ7

A Secretaria de Educação participa da elaboração do Plano Plurianual Municipal?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Resposta positiva.

Não apresentou evidências.

Resposta positiva.

Não apresentou evidências.

Recomendação
Que seja apresentada declaração assinada, emitida pelo responsável pela participação na

elaboração do PPA, detalhando o processo de construção do PPA e indicando a participação da área
da educação; ou opcionalmente, por meio do encaminhamento do pedido de inclusão de programas,
ações e iniciativas no PPA, oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

Fiscal
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Questão N°01

Com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2019),
informe os seguintes valores consolidados:
Receita arrecadada:
Receita prevista atualizada:
Despesa executada:
Despesa fixada final:
Créditos Adicionais Abertos com base em Superávit Financeiro:
Despesas liquidadas até o bimestre:

Questão N°03

Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2019, informe os seguintes
valores consolidados:
Saldo inicial total dos restos a pagar:
Total de pagamentos realizados:

Questão N°08

Sobre a capacidade de pagamento com recursos do ativo disponível, informe:

Liquidez imediata disponível:

Passivo circulante:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Valores divergentes em “Receita prevista
atualizada”, “Restos a pagar não processados” e
“Balanço Patrimonial Analítico Consolidado”.

Recomendação
Que o responsável pelo preenchimento do questionário tenha mais atenção ao indicar as

referidas informações.

Questão N°05
Sobre pagamento de precatórios, informe os seguintes valores isolados referentes ao exercício de
2019:
Saldo inicial dos precatórios:
Saldo final dos precatórios:

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019
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Documentação não responde à questão, não
sendo possível verificar valores de saldo inicial
dos precatórios no exercício de 2019.

Recomendação
Que a Secretaria encaminhe Razão Analítica de Precatórios ferente ao Exercício de 2019.

Questão N°09

A Prefeitura aderiu a algum parcelamento de encargos sociais (Regime Geral / Regime Próprio)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente Resposta positiva.

Ausência de documentação comprobatória.

Recomendação
Que a secretaria apresente evidência de adesão mediante Pedido de Adesão através da cópia

digitalizada dos anexos mais o checklist assinados pela autoridade competente e enviados à Receita
Federal, como parte do protocolo de adesão.

Questão N°12

12.1 O município aufere receita de ISSQN incidente sobre os serviços relacionados pelo setor
bancário?

12.2 Quais os tipos de fiscalização específica do ISSQN sobre o setor bancário que a prefeitura
efetua?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente

12.1 Resposta positiva.

12.2
Serviços bancários
Operações com cartão de crédito/débito
Operações de leasing (arrendamento mercantil)

Ausência de documentação comprobatória.

Recomendação
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12.1 Que a Secretaria encaminhe documentação comprobatória que o Município aufere
regularmente receita com base no ISSQN de serviços bancários através de apresentação de cópia
digitalizada de amostras das DES-IFs encaminhadas pelas instituições bancárias, aliada aos
recolhimentos efetuados.

12.2 Apresentação de documentos que comprovem a fiscalização do correto recolhimento do
imposto, tais como relatórios de fiscalização ou auditoria, autos de infração, multas, e outros
elementos que normalmente representam o produto do trabalho de fiscalização.

3.6 EIXO ESTRUTURANTE I-GovTI

Subsecretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação

Responsável pelas informações prestadas:
Alexandre Ricarte Ramalho

Conforme estabelecido no escopo do trabalho de auditoria, esta equipe verificou as
evidências apresentadas para as respostas positivas passíveis de comprovação dos questionários,
sendo indicadas as seguintes inconsistências:

Questão N°1
A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que
estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?

A prefeitura municipal possui quadro com funcionários de área de Tecnologia da
Informação?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação
não possui PDTI - Plano Diretor de Tecnologia
da Informação.

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação
não possui PDTI - Plano Diretor de Tecnologia
da Informação.

Recomendação
Que o Município elabore junto à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento,

Desenvolvimento Econômico e Gestão o PDTI.
Importante salientar que trata-se de um documento que deriva de Plano Estratégico

Institucional e do PPA.
Considerando a elaboração do PPA 2022 pela nova gestão do Município de |Nova Friburgo, a

Subsecretaria de Tecnologia da Informação terá a oportunidade de elaborar seu plano alinhado ao
atual plano de governo.

Para consulta e orientação de sua elaboração está disponível manual indicado pelo TCE em
seu Manual de Evidências do IEGM.
O PDTI é um instrumento que contribui, através da maior efetividade no emprego dos recursos de
TI, o alcance de uma gestão integrada, com publicidade das realizações, resultando em maior
benefício para a sociedade e maior transparência no uso de recursos públicos.
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Questão N°2

A prefeitura municipal possui documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao
uso da TI pelos funcionários municipais, conhecido como Política de Uso Aceitável ou Política de
Segurança da Informação?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação
apresentou Guia de Política de Segurança da
Informação publicado em 03/12/2018, com
vigência de 2 anos. Tal documento é de uso
restrito e interno, não podendo ser publicado no
site da prefeitura. Cabe ressaltar que após
episódio de quebra de segurança dos sistemas,
uma nova versão da Política de Segurança está
sendo elaborada.

Verificamos que não foi elaborada nova versão
do Guia de Política de Segurança da Informação,
sendo apresentado o mesmo documento do ano
anterior, com vigência até 03/12/2020.

Recomendação
Que seja dada ampla divulgação da Política de Segurança da Informação aos servidores

municipais a fim de garantir sucesso na implantação de tais procedimentos.
Que seja elaborada nova versão da Política de Segurança
Recomenda-se a leitura da Cartilha de Boas Práticas em Segurança da Informação - 4ª Edição,

publicada pelo TCU, com a finalidade de desenvolver boas práticas em segurança da informação.
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226
095120B

Questão N°3

A prefeitura municipal possui quadro com funcionários de área de Tecnologia da Informação?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A documentação apresentada foi expedida pela
própria Subsecretaria. Cabe ressaltar que a
documentação referente ao ano base 2017
também foi elaborada e entregue da mesma
forma. A Subsecretaria ainda aguarda
posicionamento do RH, já que a documentação
comprobatória precisa ser extraída do Sistema
de RH do Município.

Foi apresentada documentação proveniente do
banco de dados de E&L.

Recomendação

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B
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Conforme observado nas últimas auditorias, há necessidade de ampliação da equipe de TI
devido a uma demanda reprimida.

Questão N°4

A prefeitura municipal define as competências necessárias para as atividades do pessoal de TI (área
de formação, especialização etc.)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação
apresentou documentação comprobatória através
da Lei Complementar nº 079/2013, contudo
esclareceu que na referida não há definições das
atribuições e competências.

Resposta negativa.

Constatamos que a Lei vigente não atende às
especificações de detalhamento das atribuições
inerentes a cada cargo, bem como os requisitos
para investidura nos mesmos.

Recomendação
Que o normativo vigente seja apreciado pela Procuradoria Geral do Município.

Questão N°5

A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal
de TI?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação
manifestou que não houve realização de
programas de capacitação.

Resposta negativa.

Recomendação
Reiteramos que o Município incentive a constante capacitação de pessoal através de cursos

online disponíveis na plataforma ECG/TCE.

Questão N°10

Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou
serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, responda:
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Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de
julgamento, recebimento do objeto)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Não há pessoal de TI envolvido na compra.

Apesar de da resposta positiva, faltou a
apresentação de evidências. documentos
digitalizados e assinados pelo servidor ou
autoridade competente da área de TI,
responsável pela elaboração de cada termo.

Recomendação
Que sejam apresentados documentos digitalizados e assinados pelos servidor ou autoridades

competentes da área de TI, responsáveis por cada etapa do processo de compra.

Questão N°12

Sobre os dados do IPTU do município, responda:

• Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na
gerência direta do município

• Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na
gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas terceirizados

• Os dados não possuem registros eletrônicos.

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Não apresentou evidências.

“Os dados são armazenados de forma eletrônica
em um banco de dados e seu conteúdo está na
gerência indireta do município, ou seja, está em
sistemas terceirizados”.

Evidências insuficientes. Apresentação de
contrato de modernização assinado em 2015
com vigência de 12 meses; e apresentação de
contrato de prestação de serviço de concessão de
licença de uso dos softwares assinado em
outubro de 2019, com vigência de 24 meses.

Recomendação
Que seja apresentado contrato com vigência referente aos meses de janeiro a outubro de 2019.
Que seja apresentada declaração sobre o tipo de gestão de armazenamento de dados referentes
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ao IPTU (de acordo com a resposta escolhida), emitida pela autoridade titular de TI.

Questão N°16

Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

O Município ainda não dispunha de tecnologia
para realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico. A Subsecretaria de Tecnologia da
Informação informou que tal tecnologia estava
sendo implantada no ano da referida auditoria,
ou seja, 2020.

Apesar da resposta positiva, conforme
declaração do responsável pelo setor de
logística, em 2019 o Município ainda não
dispunha de tal tecnologia.

Recomendação
Que nos próximos envios do questionário IEGM, o responsável pelo seu preenchimento

consulte o manual de evidências a fim de garantir fidedignidade quanto à situação da gestão da
esfera do TI.

Questão N°17

Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos usuários e eles recebem treinamento
adequado para a utilização dos mesmos?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Sim, há treinamento, mas não há divulgação. Sim, há treinamento, mas não há divulgação.

Recomendação
Conforme recomendação referente ao ciclo IEGM anterior, reiteramos que sejam reunidos os

registros dos treinamentos realizados (divulgação, mecanismos de inscrição, lista de presença,
apostilas, certificados emitidos) e apresentação dos mesmos para esta equipe de auditoria.

Questão N°23

A Prefeitura criou o Serviço de Informação ao Cidadão? (LF nº 12.527/11, art. 9º)?
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Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no ano base 2018. Apesar da resposta positiva, evidência não foi
apresentada.

Recomendação
Que seja apresentada comprovação da efetiva prestação do serviço com as seguintes

evidências: lista de servidores que trabalham no setor; relatórios de atendimento; sistema de
registro de ocorrências, com seus respectivos protocolos, bastando uma amostra deles ou um
relatório concentrado com os atendimentos de acordo com uma periodicidade; normatização que
dispõem sobre os cargos, competências e atribuições do SIC; fotos do local; página na Internet onde
há divulgação da forma de contato ou acesso ao serviços, entre outras.

Questão N°24

Há divulgação, em página eletrônica, de repasses a entidades do 3º setor, informações sobre
licitações e ações governamentais? (LF nº 12.527/11, art. 8º, §1º)

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Pergunta inexistente no ano base 2018. Apesar da resposta positiva no questionário ,
não foi identificada a publicação no Portal da
Transparência dos documentos referentes aos
repasses de subvenções sociais realizados em
2019.

Recomendação
Que a publicação dos repasses seja providenciada conforme exigência na (LF nº 12.527/11, art.

8º §1º).

Questão RJ05

A prefeitura realiza avaliação periódica de contratos de TI?

Fragilidades

Ano Base 2018 Ano Base 2019

Não.

Apesar da resposta positiva no questionário ,
não foi identificada a publicação no Portal da
Transparência dos documentos referentes aos
repasses de subvenções sociais realizados em
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2019.

Recomendação
Que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações apresente os relatórios

emitidos pelos gestores e fiscais, contendo as recomendações sugeridas e as determinações que
devem ser cumpridas pelo contratado.

Que o Município incentive o desenvolvimento de competências em contratação de bens e
serviços de TI e na gestão dos contratos decorrentes, como boa prática. Existem cursos gratuitos da
ECG/TCE-RJ que tratam sobre elaboração de termos de referência, gestão e fiscalização de
contratos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos exames realizados, limitados ao escopo descrito neste relatório, somos de
opinião que:

Verificamos avanços quanto às evidências encaminhadas pelas Secretarias auditadas no
Ciclo 2020. Estas se apresentaram, de uma forma geral, mais robustas e alinhadas às orientações
estabelecidas no Manual de Evidências elaborado pelo TCE RJ.

Os gestores e colaboradores prontamente atenderam às solicitações encaminhadas por esta
equipe de auditoria, estando cada vez mais familiarizados com este procedimento.

A condução do Município por uma nova gestão neste ano, traz a oportunidade de se traçar
estratégias e políticas públicas alinhadas às boas práticas da Administração Pública.

Nova Friburgo, 23 de abril de 2021.

Equipe Técnica:

Letícia Alves Kishida Morena André Barbosa
Auditora Técnica Auditora Técnica
Mat. 115.271 Mat. 115.270

Coordenadora:

Kelle Barros Carvalho de Freitas
Controladora
Mat. 115.143
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