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RELATÓRIO DOS 100 DIAS DE GOVERNO 2021

Controladoria Geral

Antes de apresentar as respostas referentes às perguntas formuladas,

entendo como relevante apresentar um pamorama sobre as atribuições da

Controladoria Geral do Município.

O Controle tende a estimular o planejamento e fortalecer a

organização, aumentar a eficiência do comando, além de facilitar a

coordenação. No Brasil, o Controle Interno na Administração Pública

aparece pela primeira vez na Constituição Federal de 1967 e a Constituição

Federal de 1988 no seu art. 70 que estabelece com mais clareza o escopo

do Controle Interno ao mesmo tempo em que consagra no texto

constitucional os Princípios Básicos da Administração Pública.

O Controle Interno é previsto nos arts.31,70, 74 e 75 da Constituição

Federal e o caput do art.59 da Lei Complementar 101/00 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) que confirma a necessidade de existência do

Contrele Interno em cada Poder.

Segundo o professor Milton Mendes Botelho, um bom Sistema de

Controle Interno é sinônimo de “boa administração” e que, também, é o

objetivo de todo gestor público. Ele ensina que o gerenciamento do

patrimônio público exige uma eficiente Controladoria Geral implantada.

A Controladoria Geral do Município, devidamente inserida na estrutura

organizacional do Município por força de lei local e fortalecida pela Lei

Orgânica Municipal, tem poder de fiscalizar os atos de quaisquer agentes

responsáveis por bens ou dinheiro público. Sendo uma de suas funções

primordiais dar cumprimento às metas e funções definidas na lei que a

criou, priorizando a fiscalização de atos dos órgãos da administração direta

e indireta do ente federado. Ela também pode fiscalizar instituições que

recebem recursos do Município (subvenções sociais ou auxílios) e deve

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036036/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-1967-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1967
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631436/artigo-70-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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propor as medidas cabíveis às autoridades responsáveis, tanto em sede

administrativa quanto em sede judicial.

A Lei de Responsabilidade Fiscal veio conferir grande relevância ao

acompanhamento e à fiscalização financeira, impondo severas penas aos

administradores descuidados. Daí a importância da implantação de um

Controle Interno que funcione de forma efetiva.

O papel do Controle Interno é muito maior do que apenas o de

fiscalizar. A função principal do Controle é servir como ferramenta de apoio

ao prefeito e de orientar, e somente após, cobrar e, em último caso, levar

ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas, caso seja

constatada algum ato ilícito de malversação do dinheiro público

Tomando como base todo o exposto, percebemos a grande estrada

que temos a percorrer de forma a alcançar todos os objetivos da

Controladoria, e podemos ressaltar que de certo, estamos caminhando de

forma árdua para aplicação das obrigações de forma eficaz e eficiente.

Atendendo ao solicitado responderemos abaixo, o questionário

recebido:

1) Quais as condições em que o(a) Sr.(a) encontrou a secretaria?

A controladoria Geral já contava com estrutura de bons servidores,

necessitando apenas de alguns ajustes e adaptações para enquadramento

aos objetivos da gestão.

2) Quais as principais ações realizadas nos primeiros cem dias?

Nos primeiros cem dias buscamos readequações dos setores e da

alocação de pessoal; realizamos alguns ajustes no manual de

procedimentos da Rotina Administrativa, trazendo a análise prévia de todas

as compras de bens/serviços e consumo realizadas pelo município,

buscando assim a conformidade, resguardando o município de equívocos na

fase inicial do processo de compras. Vale ainda apresentar que foram

analisados no período em torno de 150 processos de compras.

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
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Estamos também promovendo ações para darmos maior

trasnparência dos atos do governo, através de informações apresentadas

no Portal da Tranparência, principalmente dando ênfase no momento das

informações relativas a Covid-19.

Também realizamos auditorias e inspeções que auxiliam na melhoria

dos procedimentos adotados e consequentemente nos serviços prestados

ao cidadão. Conforme quadro abaixo, foram concluídas 05 inspeções e 01

auditoria.

Data Tipo/N° Inspeções e Auditorias Operacionais Situação

11/01/21
Inspeção

N° 001

Verificação de climatização e conforto térmico

nas instalações do HMRS. (Proc. 389/2021)
Concluída

22/01/21
Inspeção

N° 003
Aquisição de Ambulâncias (Proc. 1413/2021) Concluída

25/01/21
Auditoria

N°001

Verificação da aplicação dos recursos

provenientes do Fundo Nacional de Saúde

destinado à aquisição de Equipamentos e

Material Permanente através da Proposta N°

11399.442000/1170-10.

Concluída

25/02/21
Inspeção

N° 002

Verificação das do Refeitório Popular na sede

da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (Proc.

6921/2021)

Concluída

11/03/21
Inspeção

N° 006

Reforma do estande do Tiro de Guerra e imóvel

residencial pertencente ao Município.
Concluída

Inspeção

N° 004
Verificação das Obras da Subestação do HMRS. Em andamento

23/03/21
Inspeção

N° 005
Verificação de Frota Municipal Escolar. Concluída

Auditoria

N° 004

Verificação da consistência das respostas

apresentadas no questionário IEGM - Exercício

2019, Ciclo 2020

Em andamento

Também é de responsabilidade desta Controladoria atuar na Auditoria

das Prestações de Contas da Prefeitura, dos Fundos e da Fundação

Municipal. Abrange esse grupo as Prestações de Contas de Governo,
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Contas de Gestão, Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio,

totalizando 37 Auditorias e Certificações.

Ressalvamos que essas Prestações de Contas tem como prazo de

entrega ao TCE/RJ 180 dias corridos do encerramento do exercício, em

cumprimento ao inciso X , art.162 da Lei Orgânica Municipal.

A Controladoria atua mensalmente no controle e análise das

Prestações de Contas de Subvenções Sociais repassadas às entidades

privadas sem fins lucrativos de atividades de atendimento direto ao público

nas áreas de cultura, esporte e educação, beneficência ou responsáveis

pela realização de eventos e serviços de interesse público.

A Controladoria também é responsável por monitorar todas as

diligências recebidas do Tribunal de Contas do Estado-TCE-RJ, destacamos

que no trimestre recebemos 25 diligências, tendo sido respondidas

19 e em andamento 06.

3) Sua gestão implementou mudanças no gerenciamento da pasta?

Se sim, quais e por quê?

Buscamos dividir os setores da Controladoria em: Auditoria

Operacional, Auditoria de Conformidade, Análise de Processos, Assessoria

Jurídica e Assessoria Administrativa, designando responsáveis para cada

área com objetivo de trazer melhores resultados efetivos ao desempenho

do trabalho e da gestão.

4) Quais as principais metas da pasta para o primeiro ano de

governo? Do que a secretaria necessita para alcançá-las?

A principais metas da pasta são:

a) Dar total atenção a promover junto às demais secretarias,

procedimentos e ações para implementação gradativa do processo

Eletrônico, dando maior celeridade ao procedimento, redução de custos e

maior eficiência nos serviços;
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b) Fortalecer a prevenção, através de ampla transparência dos atos

do governo, dissiminação da cultura da integridade e vasta orientação aos

gestores e agentes;

c) Em cumprimento da função constitucional, determinar o

cumprimento dos Votos do Tribunal de Contas do Estado, aplicando as

determinações em todas as áreas.

d) Promover a Auditoria e Certificação das Prestações de Contas nos

prazos estabelecidos;

e) Envidar esforços para cumprimento do Plaint-Panejamento Anual

de Auditoria e estar atento a promover inspeções pontuais nas falhas

identificadas;

f) Evitar, através da análise de conformidade, que os processos de

compra prossigam com vícios ou falhas, propiciando celeridade e

economicidade.

g) Elaboração do Manual de Auditoria e Inspeção buscando

normatizar os procedimentos internos;

h) Promover a capacitação dos servidores, focando, principalmente, a

Nova Lei de Licitação que em breve estará sendo sancionada pelo Governo

Federal.

Para efetivação do planejado será necessário o empenho dos

servidores do setor, bem como do apoio, engajamento e ações dos órgãos

do município, para assim obtermos resultados efetivos, ofertando serviços

prestados de qualidade aos cidadãos Friburguenses.

Sem mais no momento, com votos de elevada estima e distinta

consideração.

Nova Friburgo, 23 de março de 2021.

Kelle Barros Carvalho de Freitas
Contadora - CRC-RJ 104866/O-9

Controladora Geral
Matr.: 115.143
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