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RELAT6RI0 DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO DE GUARAMIRANGA

INTRODU~AO

A Controladoria Geral do Municipio de Guaramiranga, considerando o Art. 74 da
Constitui~a"o Federal, bem como a Instrusao Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas
dos Municipios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceara), que dispoe sobre as normas
para de controle interno a serem cumpridas pelo Municipio de Guaramiranga, vem
apresentar o presente relat6rio do drga"o central do sistema de controle interno do Poder

Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a
efetividade da asao governamental municipal, dando transparencia a administra4ao pliblica
e contribuindo para o atendimento das demandas socials de forma qualificada a proba.

O presente Relatorio de controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra,

busca estabelecer uma visao geral das atividades de controle Interno, grau de risco, rotinas
de trabalho.

1. DO RELAT6Rl0:

No tocante as atividades referentes ao funcionamento do Sistema de controle
Interno, o Municipio de Guaramiranga, seguiu as normas constantes na Instrusao
Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municipios (atual tribunal de Contas do

Estado do Ceara) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as
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praticas de controles internos dos 6rgaos de execuyao do sistema de controle interno e
finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Fora elaborado em 2018 o Plano de Ayao para a implantayao das demais etapas de
estruturayao do Sistema de controle Interno a encaminhado ao Tribunal de Conta do
Estado do Ceara, contendo a data limite estabelecida para implantaya"o de cada ayao
proposta.

1.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Municipio de Guaramiranga a composts por 03(Tres)
colaboradores, sendo estes 01(um) Controlador, Ol(Um) Analista de controle Interno e
Ol(Um) Analista de Auditoria Interns, que se revezam nas competencias a atribuiyi5es
definidas na lei de criayao deste ~rgao.

1.2. NORMATIZAfAO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° 330/2017, que cria esta Controladoria
e implants o sistema de controle interno no Municipio de Guaramiranga, como determina
as atribuiyoes deste Orga"o.

1.3. ORIENTAS,4O, CURSOS E TREINAMENTOS

A funyao de orientayao tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o
correto a eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram
disponibilizados periodos para consults a soluyao de duvidas para Gestores a servidores
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atuantes dos processor administrativos referentes a execu4ao orsamentaria, pessoal,
patrim&nio, almoxarifado, doasoes, IicitaGoes, contratos a convenios.

1.4. AUDITORIAS

Fora elaborado o piano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para
serem avaliados os controles internos, por meio da execu~a"o, constando cronograma para
a realizadoo no decorrer do ano 2018.
Foi realizada auditoria nos processor relacionados a Merenda Escolar, os trabalhos
foram realizados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 19/11
a 23/11/2018, em estrita observancia as normas de auditoria de aplicaveis ao servi4o
publico, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos a fatos de gestao ocorridos
no periodo de abrangencia do trabalho. Nenhuma restri~ao foi imposts a realizadoo dos
exames. Destaca-se que os exames realizados foram impactados de forma significativa em
decorrencia da nao disponibiliza~ao de documentos a de informasoes solicitadas
formalmente pela equipe de auditoria da UCI. Essa situa4ao impactou na extensao a na
profundidade dos exames realizados em relasao a todas as areas analisadas. De acordo com
o escopo definido pela equipe de auditoria, a em face dos Horror exames, realizados por
amostragem, foram efetuadas as seguintes analises:
- Sistema de Controle Interno - Avaliayao da estrutura de controles internos em nivel de
atividade, qual seja, a area de alimentasao escolar, abordando aspectos essenciais
relacionados as atividades de Controle aplicadas sobre uma amostra de processor,
abrangendo as categorias de objetivo operacionais a de conformidade da area avaliada.
Entretanto, Tendo em vista a implementasao das rotinas, elaboraya"o da
normatiza~ao a capacitasa"o dos servidores envolvidos nos processor nao houve tempo
habil para realizadoo de outras auditorias.
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1.5. ATOS DE PESSOAL

A admissa"o de servidores no Municipio de Guaramiranga, seguiu a determinasao
constitutional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a previa realizadoo de
concurso publico de provas ou provas a titulos.
As gratifica4iies foram concedidas respeitando as disposi4iies legais, bem como os
principios constitucionais da impessoalidade a isonomia.
Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade
tom as Leis Municipals n" 227/2011 a 323/2017, bem como seguindo os preceitos
constitucionais relativos a necessidade temporaria a exceptional interesse publico.
As contribui~iies previde"ncias descontadas dos servidores a contratados foram
devidamente recolhidas.
Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos taros de servidores
comissionados tom gratificasao extra.

1.6. LICITA~OES, CONTRATOS E CONV~NIOS

As aquisi~oes a contratagoes de servisos a obras foram realizadas seguindo as
exig@ncias da Lei 8.666/93, sendo realizados processor licitatorios por comissao de licitasao
regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatdrias foram realizadas
respeitando os limiter constantes na Lei de Licitasoes.

Ha registro cadastral de

fornecedores mantido atualizado pars realiza~ao de coletas de presos.
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1.7. OBRAS E SERVIs05 DE ENGENHARIA

A obras a servisos de engenharia foram executadas apos realizasao de respectivos
procedimentos licitatorios, sendo as modalidades do procedimento licitatdrio escolhidas
em conformidade com o disposto na Lei de Licita~oes.

Por caracterizar-se um controle realizado atraves de conhecimentos muito
especificos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e
registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuisao de orienta4ao para o desempenho
das funsoes conforme o que preconiza a Instru4ao Normativa n° 01/2017 do TCM, restando
o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsaveis tecnicos.

Foi orientado aos Setores responsaveis pela execu~ao de obras para que sejam
elaborados os projetos basico a executivo, alem de memorial descritivo, orsamento basico,
memorial de calculo, cronograma fisico-financeiro, realizasa"o do CEI (Cadastro Especifico
do INSS) de cada obra, emissao das RRT's de Projeto, fiscalizasao a Orsamento da obra e
composisa"o do BDI das obras realizadas no Municipio, bem como que todos esses
documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado a registrado no CREA.

Orientou-se, tambem, aos Setores responsaveis, a criasao de rotinas de fiscalizasao
para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diarios de obra, sendo
emitidas as RRT's de Fiscaliza~ao a Execusao da obra, bem como o acompanhamento dos
pagamentos das obras/servi~os de engenharia com base nos boletins de medisoes e
finalmente, o acompanhamento da elabora~ao dos Termo de Recebimento Definitivo da
obra.
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1.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTO$ CARTSES CORPORATIVOS

Nao foram realizadas despesas atraves de suprimentos de fundos, adiantamentos
ou canoes coorporativos no Municipio de Guaramiranga.

1.9. OPERASOES DE CRE`DITO

Nao foram realizadas operasoes de credito no Municipio de Guaramiranga.

1.10. DOASOES, SUBVENsOES, AUXILIOS, CONTRIBUIS~SES CONCEDIDAS

1.10.1. SUBVEN~SES E CONTRIBUIsOES
Nao foram firmados convenios entre o Municipio de Guaramiranga a institui~oes
diversas, nos quaffs o municipio atua como concedente.

1.10.1. DOA~OES
Os programas de doa~iies desenvolvidos pelo Municipio de Guaramiranga, foram
criados por Lei Municipal n' 304/2016, que dispiie sobre a instituisao do sistema ilnico de
assistencia social a da outras provide"ncias.

As doasoes mencionadas foram realizadas com identifica4ao do beneficiado e
constatada a necessidade da doa~ao por profissional da area.

1.11.

ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifado informatizado com software para controle da
circula4ao de materials. As informa~oes de entrada sao realizadas conforme a chegada das
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notes fiscais de forma automatica a as informa~oes de saida sao realizadas conforme
requisi4iies dos Setores.
Ha no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, atraves de fiches de
prateleiras, vencimento a dispensasao das mercadorias, layout para visualiza~ao e
separa~ao das mercadorias.

Existem tambem rotinas de prevensa"o de acidentes a intemperes, tail como
controle de pragas, seguransa, colocasao de extintores a telas. Sa"o realizadas rotinas
periodical de limpeza a praticas de conserva4ao dos materiais, tail como coloca~ao de
estrabos, medidor de temperature, Paredes a pisos revestidos com material lavavel.

Os materiais que necessitam de acondicionamento especifico a major controle na

medi~ao de temperatures a sao armazenados atraves de refrigeradores com medidores
prdprios de temperature, tail como medicamentos, vacinas a alimentos pereciveis.

Para as movimenta~oes a condicionamento dos medicamentos a vacinas ha
supervises"o de farmaceutico com registro em conselho a para g@neros alimenticios, ha a
supervisao de nutricionista com registro em conselho.

1.12.

PATRIM6N10:

Os bens patrimoniais do Municipio foram registrados por ocasiao des respectivas
aquisisoes ou incorpora~iies ao patrimonio, atraves de rotinas de tombamento, recebendo
numeros sequenciais de registro patrimonial para identificasao a inventario
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O patrim8nio esta organizado em livro de inventario, nos quaffs constam data de
aquisisao, incorporaGao ou baixa, descri~ao do bem, quantidade, valor, numero do processo
e identificasao do responsavel por sus guards a conserva4ao.

Existem arquivos de notas fiscais pars bens moveis, bem Como pars os respectivos
termos de responsabilidades sobre os bens.
As rotinas Para registro a controle dos bens imoveis, desapropria4"ao de imdveis,
cessao de use de bens, os casos de aliena~ao, doa~ao, inservibilidade, obsolescencia,
extravio a furto de bens estao sendo avaliadas a aprimoradas.

1.11.1. FROTH DE VEICULOS E M<(QUINAS

Com rela~ao ao controle de frota de veiculos a maquinas foram criadas fichas de
registros individualizados, contendo informasiies sobre marts, tor, ano de fabricasao, tipo,
numero da Hots fiscal, modelo, numero do motor a do chassi, plats a numero de registro
no DETRAN.

Ha rotinas de controle pars autorizasiies de abastecimento, trocas de lubrificante,
concertos a reposi~ao de peas, incluindo-se pneus. Tais despesas sa"o informadas junto ao
software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos tom cads veiculo,
evidenciando quilometragens a consumo de combustiveis a lubrificantes, bem Como mapas
de controle do desempenho dos veiculos pars a promo4ao de revisiies a/ou manutensiies.

1.13.

DAS ALTERASbES OR~AMENT,4RIA5

No decorrer do exercicio de 2018, tornou-se necessario a abertura de creditos
adicionais, em decorrencia de refor~os em dotasiies a de despesas nao previstas na Lei
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Orsamentaria Anual, conforme rela4ao em anexa, bem Como de Lei Municipal especifica.
Perfazendo o total de 63,33%. Vale lembrar a fonte de recursos pars os creditos adicionais
foram as previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64.

Neste tdpico a oportuno destacar que a Lei Or~amentaria anual autorizou ao Chefe
do Poder Executivo a realizar a abertura de creditos adicionais suplementares ate o limite
de fixado na referida Norma Legal.

Embora se evidenciasse controle nos processor de realiza~ao da despesa, ainda nao
conseguiu-se exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou nao.
Embora, havendo planejamento da realiza~ao das despesas, ha tambem a acrescentar as
diversas situasoes emergenciais, bem Como os fatores supervenientes, ou de repercussao
inesperada.

1.14.

GESTAO FISCAL

Os devedores do Municipio estao sendo devidamente inscritos em divida ativa,
sendo inscritos o Home do devedor a seus corresponsaveis, se houver, bem como seu
domicilio, quantia devida, modo de calculo dos juror de mora, a origem do credito, a data
de inscri4ao, o nilmero do processo administrativo que originou o credito, conforme a Lei
N° 337/2018 que institui o programs de parcelamento especial de debitos a da outras
providencias. Analisando dados do setor tributario do municipio foram inscritos em divida
ativa no decorrente ano R$ 628.763,13 a arrecadados R$ 131.055,13.
Foi orientado aos setores responsaveis que os devedores sejam comunicados da
inscri~ao do debito em divida ativa, a se, nao sendo regularizado o debito pelo contribuinte
no prazo estabelecido, seja emitida a certidao de divida ativa contendo todos os dados
necessarios a individualizasao do devedor a valor da divida, acrescida de juror a outros
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encargos, tom o encaminhamento posterior a Procuradoria do Municipio pars que se de
inicio ao processo de execu4ao fiscal.
Orientou-se, tambem, a Secretaria de Finan~as que limite a emissa"o de empenho e
movimentasao financeira, nos casos a condi4iies estabelecidos na Lei de responsabilidade
Fiscal.
Nao houve concessao de renlancia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei
de responsabilidade Fiscal.

1.14

DOS RELAT6RlOS DE EXECU~,40 OR~AMENTi4RlA E GESTAO FISCAL

conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 a 54, fora
cumprida a correta elabora~ao, publica~ao a envio ao TCE do Relatdrio Resumido da
Execusa"o Orsamentaria — RREO a Relatdrio de Gestao Fiscal — RGF.

1.15.

DA APLICA4,40 DE RECURSOS EM SAUDE E EDUCA~'.40

1.15.1. EDUCAfAO
Seguindo a norms constitutional, conforme Art. 212, que determina a aplicasa""ode
25% (Vinte a Cinco por Cento) da Receita Corrente Liquids na manuten4ao e
desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Municipio de Guaramiranga
superou o percentual exigido, perfazendo o total de 28,87% aplicado.

Outro percentual de aplica~ao de recurso atingido na area de educa4ao, consiste na
destinasa"o dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o minimo de 60%(Sessenta Por
Cento) pars a remunera~ao a capacitasao do magisterio a maximo de 40%(Ctuarenta Por
Cento) Para a aplicasao em outras despesas proprias pars a manutensao a desenvolvimento
da Educasa"o Basics — (Lei n° 11.494/2007).
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1.15.2. SAUDE
Demonstrou-se, outrossim, a confirmasao da aplica4ao do percentual exigido pela
Constituis"ao Federal em seu Art. 196 de no minimo de 15%(Quinze Por Cento) da Receita
Corrente Liquids em aloes a servi4os publicos de laude, tendo lido aplicado o percentual
superior ao exigido no total 23,21%.

1.16. TRANSPARENCIA

Houve a divulga~a"o tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras

no decorrer da execuGao da despesa, bem Como os lansamentos a os recebimentos de toda
a receita dal unidades gestoras.

CONCLUSAO

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

Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento dal a4iies de controle interno,
buscando maiortransparencia, legalidade a efetividade as atividades desempenhadas pelos
diversos setores deste Municipio.

Buscando alcan~ar os resultados ainda melhores na Administrasao Publics

do Municipio de Guaramiranga, esta Controladoria tem Como principal meta pars 2019 a
concretizayao do Plano de A~ao, com enfase na realiza~a"o dal atividades constantes no

Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal atraves da designa~ao
de servidores efetivos, como tambem a realiza~ao de cursos, capacitasoes a treinamentos

7~1

t='(2EFEtTURA

MUN1Clf'AL

CAE

~

~~

G UARAM 1 RAN GA ~~

o

.~

~, i~~f

tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores Chaves da administra~ao Publica
Municipal.

Rary. ne C ' in. erreira Alves
CONTRO ~ DORA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA N° 006/2018

