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RELATORI0 DE ATIVIDADES DA

CONTROLADORIA GERAL D0 MUNICÍPIO DE CHORÓ

INTRODUÇÃO

A Controladoria lntema do Município de Choró, considerando o Art. 74 da Constituição
Federal, Art. 59 da Lei Complementar n° 101, bem como as lnstruções Nomativas n°
Ol/2017do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do

Ceará), que dispõe sobre as atividades de controle intemo nos Municípios, a serem

cumpridas pelo Município de Choró, vem apresentar o presente relatório de atividades da
Controladoria lntema, visando explicitar as atividades de controle intemo, de modo a

garantir

a

efetividade

da

ação

govemamental

municipal,

dando

transparência

à

administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de foma
qualificada e proba.

0 presente Relatório de Controle lntemo, seguindo os dispositivos legais supra,
busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle lntemo, grau de risco, rotinas
de trabalho.

1. DO RELATORIO:

No tocante às atividades referentes ao fúncionamento do Sistema de Controle

lntemo, o Município de Choró, seguiu as nomas constantes na lnstrução Nomativa n°
01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do

Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de
controles intemos dos órgãos de execução do sistema de controle intemo e finalmente,

almejando os resultados efetivos para os programas govemamentais.
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1.1.DA GESTÃO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas

aquisições ou incoiporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo
números seqüenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

0 patrimônio está organizado de acordo com os bens adquiridos no exercício 2018 ,

nos quais constam data de aquisição, incoiporação ou baixa, descrição do bem, quantidade,
valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos

temos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis,
cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência,

extravio e fiirto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

1.1.1.

FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de

registros individualizados, contendo infomações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo,
número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no
DETRAN e todas as infomações estão registrada em sistema.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante,
consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são infomadas junto ao
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software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo,
evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes.

1.2.QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria lntema Município de Choróé composta por O 1 (uma) Controladora

lntemo.

1.3.NORMATIZAÇÃO

Inicialmente já estava aprovada a Lei Municipal n° 302/2009, que cria esta
Controladoria e a Lei n° 485;217 que implanta o sistema de controle intemo no Município

de Choró, como detemina as atribuições deste Órgãos a lnstrução Nomativa 001/2018, de
02 de abril 2018 que dispõe sobre as nomas de pagamento das despesas realizadas pelos
órgãos integrantes da administração Municipal de Choró.

1.4.ORIENTAÇÃO

A função de orientação tem sido desempenhada de foma intemitente sobre o
correto

e

eficiente

desempenho

das

atividades

de

controle,

bem

como

forain

disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores

atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal,
patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

I . 5 .AUDITORIAS

Rua Coronel João Paracampos, 1410 -Alto do Cruzeiro -CEP: 63.950-000
Choró - Ceará

UNIDOS PARA RECONSTRUIR ,

0 Plano de Auditorias e Atividades do município, assim como nomeação dessa
gestão da Controladoria foram realizados no dia 02 de Abril de 2018. 0 Plano Anual de

Auditoria da gestão da Controladoria anterior foi analisado e realizadas algumas adaptações

no sentido de ratificar, retificar e acrescentar algumas atividades e auditorias em virtude do

novo planejamento.
0 Plano Anual de Auditorias e Atividades supramencionado será enviado em anexo
a este Relatório para conhecimento e apreciação dos trabalhos realizados por esta
Controladoria durante o exercício 201 8 .

1.6. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Choró, seguiu a determinação
constitucional constante no lnciso 11 do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de

concurso público de provas ou provas e títulos.

Os contratos de pessoal por tempo deteminado foram realizados em confomidade
com a Lei Municipal n° 234, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à

necessidade temporária e excepcional interesse público.

Quanto ao Fundo Municipal de Seguridade do Município de Choró foi orientado ao
Prefeito e o Secretário de Administração, Planejamento e Finanças através de oficio
enviado por esta controladoria, sobre o devido recolhimento contribuições previdenciárias,
confome os ditames legais e constitucionais.

Em virtude da proporção do quadro de fúncionários desta Controladoria, não foi

realizado um estudo aprofúndado sobre a folha de pagamento de pessoal, no entanto,
entrará no planejamento de atividades no exercício 2019,com o intuito de melhor atuação
no controle no sentido de orientar, avaliar a eficiência e eficácia dos serviços realizados
pela administração pública deste Município no Setor de Pessoal.
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1.7 . LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as
exigências da Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/2002, sendo realizados processos licitatórios por

comissão de licitação regulamente investida. As escolhas das modalidades licitatórias
foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro

cadastral de fomecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

1.8. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executados após realização de respectivos
procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatórias escolhidas

em confomidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um

controle realizado

através

de conhecimentos muito

específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e

registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o
desempenho das fimções confome o que preconiza a lnstrução Nomativa n° 01/2017 do

TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis
técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam

elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico,

memorial de cálculo, cronograma fisico-financeiro, realização do CEI (Cadastro Especifico
do INSS) de cada obra, emissão das ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de

Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDl das obras realizadas no

Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por

profissional habilitado e registrado no CREA.
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Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização
para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo
emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da

obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com

base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Temo
de Recebimento Definitivo da obra.

1.9. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CAKTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fimdos, adiantamentos ou
cartões coorporativos no Município de Choró.

1 ` 10` OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Choró.

1.11. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.1 1.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Foi firmado Termo Convênio N° 0001/2018 entre o Município de Choró e a

Entidade dos Catadores de Materiais Recicláveis deste município, o qual o município atua
como concedente contemplado no dia 06/06/2018 com vigência de

12 meses após

assinatura. Neste convênio a Controladoria solicitou ao jun'dico que fosse emitido um
Parecer com as devidas considerações jurisdicionais. Observou-se que as Prestações de

Contas estão sendo realizadas de acordo com o Plano de Trabalho.

Foi realizado também o Processo N° 003/2018 Temo de Fomento com prazo
01/11/2018 a 01/11/2019 referente à Secretaria Municipal de Saúde com o lnstituto

Compartilha - SAMEAC. Tendo em vista que o Termo de Fomento mencionado ainda se

encontra em execução, as prestações de contas ainda estão sendo analisadas pela Comissão
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de Monitoramento e Avaliação, não havendo ainda parecer para a apreciação desta
Controladoria.

Ressalto que esta controladoria orientou verbalmente aos responsáveis que estes
acima mencionados fossem fimdamentados na Lei 13.019/2014 (Marco Regulatório das

Organizações da Sociedade Civil -MROSC).

1.11.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Choró, foram criados
por leis Municipais e realizados pelas Secretarias, através da Lei Municipal n° 321 de 09 de
Novembro 2010 e Decreto Municipal n° 29 de 06 de julho 2015.

As doações mencionadas são realizadas com identificação do beneficiado com as
devidas constatações da necessidade da doação por intemédio do profissional da área.

1.12 . ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifado infomatizado com software para controle da
circulação de materiais. As infomações de entrada são realizadas confome a chegada das
notas fiscais de foma automática e as infomações de saída são realizadas através de
requisições confome a necessidade dos setores que pertencem a cada Unidade Gestora .

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de sistema,
vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das
mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intempéries, tais como
controle de pragas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação

dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos
revestidos com material lavável.
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CIEe-.
Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na

medição de temperaturas e são amazenados através de reffigeradores com medidores
próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há
supervisão de famacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a
supervisão de nutricionista com registro em conselho.

1.13.GESTÃO FISCAL

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição

do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo
estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a

individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juos e outros encargos, com o
encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo
de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limitea emissão de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade
Fiscal.

l.lJ. DAS

METAS

PREVISTAS

NO

PLANO

PLURIANUAL

E

LEI

DE

DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS :

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do

exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de
2018, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em fimção de fatores
supervenientes, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e
da União, diante da recessão econômica no ano de 2018, que impactou de sobremaneira a
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arrecadação, comprometendo em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na
integra das Metas Prevista.

1.15 . TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação parcialmente tempestiva dos atos praticados pelas unidades

gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos
das receitas das unidades gestoras.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria

lntema foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle intemo,
buscando maior transparência, legalidade e efetividade as atividades desempenhadas pelos
diversos setores deste Município.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública
do Município de Choró, esta Controladoria tem como principal meta para 2018 a

concretização do Plano de Ação, já encaminhado a esse TCE, com ênfase na realização das

atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de
pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos,

capacitações e treinamentos tanto do quadro fimcional desta, quanto dos setores chaves da
administração Pública Municipal.

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO
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PLAN0 ANUAL DE AUDITORIAS E ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE

cHORÓ
EXERCÍCIO 2018
Choró, 02 de Abril de 2018.

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Choró, considerando que a manutenção
de Sistemas de Controle lntemo consiste em obrigação constitucional, a ser cumprida

pelo Município de Choró, vem no deconer do último ano, atuando confome suas
atribuições, visando à expansão das atividades de controle intemo, de modo a garantir a

efetividade da ação govemamental municipal, dando transparência à administração

pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de foma qualificada e
proba.

Nesse contexto, medidas estão sendo adotadas, com o intuito de fortalecer

institucionalmente a Controladoria, como órgão incumbido de realizar as atividades de
monitoramento e controle intemo do Município.

Assim, buscando atender o que preceitua a lnstrução Nomativa n° 01/2017 do

Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, atual Tribunal de Contas do Estado do

Ceará, que dispõe sobre a instituição do Plano de Ação para a implantação das
demais etapas de estruturação do SCI, foi elaborado o presente plano anual de
auditorias
0 presente Plano busca, seguindo o modelo supramencionado, estabelecer o
cronograma, bem como a periodicidade, órgãos e objetos adequadospara a realização de
auditorias.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As auditorias e atividades, ora planejadas. serão realizadas fimdamentando-se na
legislação vigente, decretos e portarias municipais. bem como na Constituição Federal,
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princípios do direito administrativo, Instruções Nomativas desta Controladoria e do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

3. METODOLOGIA
As auditorias serão planejadas antecipadamente, infomadas, através de oficio,
aos órgãos auditados com antecedência a realização dos procedimentos da realização do

trabalho, como também o objeto e definição dos servidores que farão parte da equipe.
Os procedimentos de auditoria serão realizados com fito de cumprir o presente

plano de foma eficiente, proba e ética, realizando o encaminhamento de relatório
preliminar aos interessados para manifestação dos mesmos e somente após isto serão
elaborados os relatórios finais, também remetidos aos interessados.

4. QUADRO DE PLANEJAMENTO

META

DESCRIÇÃO

Elaborar o Plano Anual de

- Descrever as ações que farão

Atividades de auditoria lntema

par[e do planejamento da

com as ações que serão

auditoria intema, de acordo

desenvolvidas no ano de 2018.

com a legislação.

Realizar Seminário sobre a

• Finalidade: Orientar a todos

Instrução Nomativa N°

os gestores e agentes

01/2017, de 27 de Abril 2017

municipais referente alegalidadedofuncionamento

PERÍODO

mlcADOR

QUANT.

Plano Real izado

0]

ABRIL
2018

ABRIL
SeminárioRealizado

do Controle lnterno nosmunicípios,assimcomoconscientizá-losparaanormatizaçãodoConti.oleInternodeChoró.

Auditoria em Transparência

- Avaliar os Dados Constantes

Pública e Acesso à lnfomação

no Portal da Transparência;

2018

01

Site Auditado

MAIO

01
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-Testar os Atendimentos via

Web

Apresentar a lnstTução

• Normatizar o inicio do

Nomativa Choró - IN

processo para a realização das

001/2018, de 02 de Abril

aquisições, serviços e obras;

2018.

- Nomatizar os pagamentosdasdespesasrealizadaspelosórgãosdaadministraçãoMumicipaleasdocumentações

JUNHO
2018

Instrução

necessánas para tomá-]os

JUN/20 ] 8

legítimos;-Normatizar o fimcionamentodofluxoparaetapadecadamomentonosprocessoseossetoresqueperT)assarãoesuasdevidasatribuições.

Regulamentar o procedimento

- Regulamentar o tramite ao

de concessão de diána aos

contemplar as portarias de

servidores municipais

concessãr) de diárias ao

fundamentada em DECRETO.

servidor.-Designar um gestor esponsávelparaassinar asportariasdeconcessãodediária,nocasooPrefeito,excetoaqueconcedeaogestor

Nomativa

01

Choró

Decreto
JUN/2018

executivo que será o chefe degabinete.-RegulamentaroSetor esponsávelparacontemplarodocumentodaPortariadeconces ãodediária,as imcomotambémoresponsávelparacolhera s inaturadogestordesignadonoDecreto.

01

Realizado
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Auditoria de FTota Municipal

-AnalísaT as Rotinas de

(Própria) de Veículos e

Aquisição e Distnbuição de

Máquinas.

Combustível, Peças,Lubrificantes,Peças e Pneus;•AvaliaTosvei.culosea

JULHO
25% daFTotadeVei'cu]os
similitude com os dados

constantes no sistema

AGOSTO
2018

infomatizado-AvaliaraRegularidade daDocumentaçãodosVei'culos;-RealizarVistoriadaFrotadeVeículos;

Veículos

Auditados

- Analisar a composição dosprocessosdepagamento,atos e
Em média

Auditoria nos Atos de
Realização da Despesa

documentos necessários à

de 5% por

realização da despesa;

amostragem

- Averiguar a similitude dos

aleatória

dados constantes no SIM

encaminhados ao TCE. em

SET/2018

conformidade com os

Processos de

dos

Pagamentos

processos

Auditados

de

pagamento

procedimentos de realização da
despesa;

Elaborar o Plano Anual de

- Descrever as ações que farão

Atividades e Auditoria lntema

parte do pLanejamento da

com as ações que serão

auditoria intema, de acordo

desenvolvidas no ano de 20]9.

com a legislação.

efetuadosnomêsdaauditoria

DEZ/2018

Plano Elaborado

01
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5. CONCLUSÃO
0 presente Plano Anual de Auditorias deverá ser cumprindo em sua totalidade,
entretanto poderá ser alterado para melhor adequação a realização dos procedimentos
necessários, bem como visando otimizar e conceder maior eficácias aos resultados.

Poderão ocorrer, no deconer do presente ano. auditorias especiais, advindas de
solicitações dos Secretários Municipais, Chefe do Executivo Municipal e denúncias de

cidadãos, como também solicitações advindas da Ouvidoria Geral do Muicípio.

PS. Este Plano Anual de Auditoria e Atividades do Municipio de Choró. foi editado com algumas.

retificações, ratificações e acréscímos a partir da data de nomeação, 02 de abril de 2018.

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

DE CHORÓ

