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ROTINA TÉCNICA OBRIGATÓRIA DO CONTROLE INTERNO NO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL  

PARTE 1 

 

Apresentação 

O objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos essenciais para a 

implantação do sistema de controle interno no legislativo municipal de 

Cariacica-ES. Diante das exigências dos Tribunais de Contas, é preciso 

capacitar os servidores públicos municipais para que exerçam as atividades 

de controladoria interna, com maior competência, além de atender a 

determinação prevista nas normas gerais do controle interno. 

São apresentadas sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos 

mais comuns, no serviço público municipal que envolve toda estrutura 

organizacional do órgão. A obediência aos procedimentos aqui 

recomendados, evita erros primários, e se detectados, poderão ser corrigidos, 

bastando, para isso, seguir as orientações básicas elencadas.  

Vale ressaltar que as Instruções Normativas expedidas pela Controladoria 

Geral da Câmara Municipal de Cariacica, são exigências contidas nas normas 

gerais de controle, conjugado com a Lei Complementar  nº.101/2000, IN do 

Tribunal de Contas e, demais legislações pertinentes. 

A iniciativa decorre da convicção de que, quando o assunto é administração e 

aplicação dos recursos públicos, orientar é mais prudente do que corrigir ou 

punir irregularidades. 

Espera-se que este trabalho receba a atenção especial por parte dos 

servidores e constitua um instrumento auxiliar e eficaz na conduta deste ente. 
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1 – PROCEDIMENTOS PRELIMINARES. 

1.1 – O que é Controle Interno? 

É o plano da organização, todos os métodos e medidas coordenadas, 

adotadas pelas empresas para salvaguardar seus ativos, verificar a 

adequação e confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 

operacional e estimular o respeito e obediência às políticas administrativas 

fixadas pela gestão;  o controle começa pelas Unidades Administrativas e não 

podem funcionar isoladamente – essas estruturas, que damos o nome de 

“Sistema de Controle Interno”. 

 

1.2 – Principais motivos da não implantação do Controle Interno nas 

entidades públicas. 

a) – Dificuldades em formatar uma estrutura básica de controle; 

b) – Vínculo do Controlador com o ente controlado e nível hierárquico; 

c) – Metodologia de controle a ser implantada; 

d) – Dificuldades em definir as rotinas do controle interno. 

 

1.3 – Organização na Administração Pública. 

O Controle Interno na administração pública é a verificação da conformidade 

da atuação desta a um padrão, possibilitando ao agente controlador a adoção 

de medida ou proposta em decorrência do juízo formado. 
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Estrutura Organizacional 
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Lembrete: 

O controle interno não pode por si só, garantir e assegurar o alcance dos 

objetivos e metas da instituição. É necessário, que todos cumprem com suas 

responsabilidades, o controle interno poderá exigir alterações e novas 

metodologias para diminuir riscos e fraudes. O Controle Interno é responsável 

pela: 

a) – Profissionalização da administração pública; 

b) – Transparência dos atos financeiros da gestão pública; 

c) – Responsabilização de agentes públicos. 

 

1.4 – Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle 

Interno. 

a) – Hierarquização adequada na estrutura organizacional; 

b) – Apoio irrestrito da autoridade competente; 

c) – Existências de procedimentos e rotinas; 

e) – Acesso irrestrito às unidades administrativas, bem como todas as 

informações; 

f) – Conhecimento e capacidade para programar e executar as funções de 

fiscalização e auditoria; 

g) – Liberdade para relatar resultados sem restrições ou interferências 

políticas; 

h) – Capacidade para julgar imparcialmente as ocorrências e inconsistências; 

i) – Capacidade para encontrar soluções. 

 

2 – NORMAS DE CONDUTA DE CONTROLE  INTERNO 
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Teoricamente não existe nenhuma obrigação de cumprimento de normas que 

não sejam definidas por escrito. As IN expedidas pelo Sistema de Controle 

Interno deverão ser publicadas para que todos os setores tomem 

conhecimento. 

Todas as IN devem ser enviadas a todas as Divisões, Setores, Secretarias, 

podendo criticar, sugerir, acrescentar ou suprimir recomendações. Os 

Secretários, Chefias deverão ser orientados que, ao receberem as IN, 

procedam a sua imediata leitura e análise, esclarecendo possíveis dúvidas 

com o SCI, informando e orientando todos os servidores sob sua 

responsabilidade quanto a sua repercussão ou implicação nas rotinas da 

Divisão ou Setor e nas demais Secretarias. 

a) – Agir com humildade; 

b) – Agir sempre com energia, não com arrogância; 

c) – Não aceite presentinhos com objetivo de criar um canal de suborno ou 

conluio; 

d) – Respeite os limites de ação do seu cargo; 

e) – Ao perceber o entrave dos trabalhos por algum servidor, passe a 

estabelecer regras claras – por escrito; 

f) – Demonstre que seu trabalho tem como objetivo principal atestar a 

legalidade dos fatos; 

g) – Agir cuidadosamente zelando pela conduta e nome do órgão que 

representa; 

h) – Procure ter informações preliminares daquilo que vai fazer, a fim de evitar 

questionamentos irrelevantes; 

i) – Pronunciar sobre determinado assunto, somente quando tiver certeza e 

segurança sobre o que estiver falando; 

j) – Ser flexível quando puder, não permita a política do jeitinho; 

k) – Agir com entusiasmo, demostrando gosto pelo que faz; 
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 l) – Elaborar procedimentos e rotinas; 

m) – Leia muito; 

n) – O Cargo de controlador, exigi uma remuneração digna. 

 

2.1 – Normas Específicas de Controle Interno. 

2.1.1 – Documentação: 

A estrutura de controle interno e todas as transações e fatos significativos, 

devem estar claramente documentados e a documentação deve estar 

disponível para verificação. A Controladoria deve ter provas escritas do 

exercício do controle interno, incluindo seus objetivos e procedimentos de 

rotinas, e de todos os aspectos pertinentes das transações e fatos 

significativos. 

2.1.2 – Registro: 

As transações e fatos significativos devem registrar-se imediatamente e ser 

devidamente classificados. 

2.1.3 – Autorização: 

As transações de fatos relevantes só poderão serem autorizados e 

executados por aquelas pessoas que atuem dentro do âmbito de suas 

competências. 

2.1.4 – Divisão de Tarefas: 

As tarefas e responsabilidades essenciais ligadas à autorização, tratamento, 

registro e revisão de transações e fatos devem ser designados a pessoas 

diferentes. 

2.1.5 – Supervisão: 

Deve existir uma supervisão competente para garantir o atendimento aos 

objetivos de controle interno. 
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2.2 – Quem Pode Ser Controlador? 

a) – Servidor do órgão; 

b) – Quem possuir boas maneiras e reputação ilibada; 

c) – Quem possuir qualificação para o cargo; 

d) – Quem possuir capacidade para exercer liderança; 

e) – Quem souber lidar com críticas e conflitos; 

f) – Quem demonstrar ser um profissional ético; 

g) – Quem souber ser flexível em casos sem relevância; 

h) – Quem souber guardar sigilo dos assuntos que assim requerer; 

i) – Possuir motivação, pontualidade e organização. 

OBS: A designação de servidores efetivos com formação em nível 

superior para o exercício das atividades de Controladoria reveste-se de 

maior eficácia. 

 

3 – PAPEL DO TRABALHO DO CONTROLE INTERNO 

O Papel de Trabalho do Controle Interno constituem um registro permanente 

do trabalho efetuado pelos Controladores, dos fatos e informações obtidos, 

bem como das suas conclusões sobre os exames, seguindo uma orientação 

previamente regulamentada. É com base nos Papéis de Trabalho que o 

Agente de Controle irá relatar suas opiniões e determinar correções nos 

procedimentos analisados. 

 

3.1 – Objetivos do Papel do Trabalho 

a) – Auxiliar na execução nos trabalhos de auditoria; 

b) – Evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas e suas 

recomendações; 
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c) – Servir de suporte aos relatórios; 

d) – Construir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se 

obter detalhes, relacionados com a auditoria; 

e) – Fornecer um meio de revisão por supervisores; 

f) – Determinar se o serviço foi feito de forma adequada e eficaz, bem como 

julgar sobre a solidez das conclusões emitidas; 

g) – Considerar possíveis modificações nos procedimentos de controle 

adotados, bem com no programa de trabalho para o exame subsequente. 

 

3.2 – O Que Deve Conter no Papel de Trabalho 

O Papel de Trabalho deve ser preparado de modo que apresentem os 

detalhes importantes. Uma auditoria envolve tantos detalhes, que itens 

importantes podem passar despercebidos, como resultados da elaboração 

imperfeita do papel de trabalho. Por isso, o Papel de Trabalho deve ser 

completo quanto a: 

a) – Informações e fatos importantes, em especial limites e condições 

definidos em lei; 

b) – Escopo do trabalho efetuado, demonstrando a introdução e objetivo a ser 

alcançado; 

c) – Organização de fonte das informações obtidas, obedecendo à estrutura 

do órgão; 

d) – Opiniões e conclusão do agente de controle, podendo determinar 

correções com prazos estabelecidos mediante a celebração de Termo de 

Ajustamento. 

O Papel do Trabalho deve ter entendimento por outro auditor que não teve 

ligação direta com o trabalho. É comum a consulta aos papéis de trabalho em 

anos posteriores para se prestar esclarecimentos ou informações sobre algum 

aspecto à área auditada.  
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Assim, podemos considerar nossos Papéis de Trabalho completos e perfeitos, 

toda vez que possamos responder satisfatoriamente as questões, com relação 

ao conteúdo. 

a) – Os dados, fatos e informações estão colocados de maneira clara e bem 

distribuídos? 

b) – Todas as informações contidas nos Papéis são importantes para a 

formação de uma opinião sobre a matéria? 

c) – Todas as informações são necessárias para uma perfeita visualização da 

profundidade do exame efetuado? 

d) – Na possibilidade de uma revisão futura por um elemento que não 

participou da análise, foram consideradas todas as informações úteis para 

permitir um rápido entendimento? 

e) – Todos os pontos do relatório possuem adequado suporte nos Papéis de 

Trabalho? 

f) – A omissão em alguma informação nos Papéis de Trabalho trará alguma 

consequência a curto, médio ou longo prazo? 

 

3.3 – O que faz o Controle Interno? 

a) - Normatiza e institui os procedimentos de controle por meio de Instruções 

Normativas (procedimentos e rotinas); 

b) – Atesta relatório de gestão e execução fiscal; 

c) – Inspeção e auditoria em prestação de contas em qualquer espécie; 

d) – Emite relatórios sobre prestação de contas anual; 

e) – Elaboração do relatório do Controle Interno; 

f) – Realiza auditorias programadas; 

g) Realiza análise em processos de pagamentos; 

h) – Realiza análise em processos licitatórios; 
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i) – Guarda toda a documentação destinada a fiscalização externa; 

j) – Realiza análises gerenciais; 

k) – Fiscaliza o processo legislativo; 

l) – Acompanha os atos de admissão de pessoal e avaliações; 

m) – Emite pareceres e solicita abertura de processos administrativos; 

n) – Fiscaliza a utilização de bens públicos e alienações; 

o) – Presta esclarecimentos e promove estudos e auditorias para auxiliar a 

Câmara e demais órgão na função de fiscalizadora. 

Obs: Ver Lei Orgânica do município, o ato que define a estrutura 

organizacional – estabelece com clareza as funções da unidade administrativa 

do controle interno. 

 

3. 4 – Premissa para um eficiente Sistema de Controle Interno 

O controle interno não contra, mas a favor do bom desempenho do 

administrador. O objetivo de sua implantação não é o de controlar o 

administrador (no caso Presidente da Câmara Municipal), mas de controlar 

para ele, ordenador e responsável pelo controle de toda a administração. O 

controle interno é ferramenta importante e fundamental no auxílio do 

presidente de Câmara, inclusive em sua reestruturação administrativa. 

 

4 – TIPOS DE CONTROLE 

O controle interno na administração pública é a verificação da conformidade 

da atuação desta a um padrão, possibilitando ao agente controlador a adoção 

de medida ou proposta em decorrência do juízo formado. 

a) – Controle Externo: 

I – Tribunal de Contas do Estado; 

II – Ministério Público; 
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III – Sociedade e, a Câmara de Vereadores exerce o controle externo sobre o 

Prefeito Municipal, com auxílio do TC do Estado, onde se divide em Controle 

Político e Controle Financeiro. 

b) – Controle Interno: 

I – Controladoria Geral; 

II – Sistema de Controle Interno de cada poder; 

III – Sistema de Controle Interno de cada unidade; 

IV – Auditoria interna. 

O controle interno - relaciona-se no sentido de cooperação com o controle 

externo. Pode se dizer que é ele um braço do controle externo na 

administração pública; não tem como finalidade única a descoberta de erros, 

fraudes, ou desvios, dando assim um sentimento de atuação repreensiva. É o 

controle realizado pelo próprio órgão executor no âmbito de sua própria 

Administração, exercido de forma adequada, capaz de propiciar uma razoável 

margem de garantia de que os objetivos e metas serão atingidos de maneira 

eficaz, eficiente e com a necessária economicidade. 

 

5 – ASPECTOS LEGAIS 

A expressão aspectos legais indica que todos os atos do Sistema de Controle 

Interno devem estar fundamentados e amparados pelo princípio da 

Legalidade, que condiciona toda e qualquer conduta da Administração 

Pública. 

Isso significa que os atos do Controle Interno não podem ser expedidos 

aleatoriamente, ou seja, há regras básicas que devem ser observadas, 

especialmente os princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública, conforme disposto no caput do art. 37 da Carta magna. 

a) – Um bom sistema de controle interno é sinônimo de uma “boa 

administração”; 
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b) O gerenciamento do patrimônio público exige um eficiente sistema de 

controle interno; 

c) – A base legal para implantação do controle interno é lei municipal, que 

deverá inserir a controladoria na estrutura da administração pública (Lei 

4.927/2012). 

I – Lei Federal 4.320/1964 – Art. 75, 76 e 77; 

II – Constituição Federal – Art. 70, 74 e 75; 

III – LRF 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) – Art. 59; 

IV – Lei Federal nº. 8666/93 (Lei das Licitações) Art. 102 e 113. 

 

6 – PROCEDIMENTOS DE ROTINAS (Unidades Administrativas) 

I – Elaborar as IN para cada unidade administrativa de acordo com a estrutura 

organizacional; 

II – Discutir com os chefes a viabilidade de sua aplicação; 

III – Após aprovadas, as IN deverão ser numeradas e publicadas; 

IV – Devem assinar as IN o Controlador Geral e o Presidente da Câmara; 

V – Todas as IN, bem como suas atualizações ou revogações, deverão ser 

enviadas à todas unidades administrativas que deverão manter em arquivos, 

para consultas periódicas dos servidores da área; 

VI – Após 30 (trinta) dias de implantação a unidade administrativa terá de 

elaborar relatório, conforme papel de trabalho. 

 

6. 1 – Relatório do Controle Interno 

Objetivo do relatório é apresentar os procedimentos executados pelo sistema 

de controle interno. Dele será montado o relatório anual que integrará a 

prestação de contas a ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado. O 

relatório do Órgão Central do Controle Interno do legislativo municipal conterá, 
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além do parecer conclusivo sobre as contas, avaliação sobre os seguintes 

aspectos. 

a) – Informações sobre os servidores integrantes da controladoria geral do 

legislativo municipal; 

b) – Cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na lei 

orçamentária; 

c) – Resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

d) – Observância dos limites para a inscrição de despesas em restos a pagar; 

e) – Cumprimento dos limites e condições para a realização da despesa total 

com pessoal; 

f) – Medidas adotadas para proteger o patrimônio público; 

g) – Cumprimento, dos representantes das entidades do legislativo municipal, 

dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do sistema 

informatizado ao Tribunal de Contas do Estado; 

h) – Cumprimento dos procedimentos legais para implantação do portal de 

transparência do legislativo municipal; 

i) – Organização e procedimentos de rotinas na guarda e no controle de 

documentos que comprove a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 

operacional da Câmara Municipal; 

j) – Relatar o levantamento dos bens o ativo imobilizado da instituição, nos 

termos da NBCASP conforme cronograma estabelecido previamente; 

l) – Mencionar os responsáveis pela fiscalização na execução de contratos e 

suas responsabilização. 

 

7 – ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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A unidade administrativa de Gestão de Pessoal, deverá adotar os 

procedimentos relacionados às sua atividades diárias, conforme dispuser a 

Instrução Normativa. 

 

8 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho é pré-requisito obrigatório para estabilidade, com 

a finalidade de contribuir para a melhoria da eficiência e do serviço público 

nos termos do inciso 4º do art. 41 da Constituição federal. Para efeito de 

estabilidade no serviço público o servidor será submetido, a estágio probatório 

durante o período de 3 (três) anos e, se os resultados apurados na avaliação 

de desempenho estiverem dentro dos parâmetros estabelecidos, será 

efetivado. A avaliação de desempenho deverá ocorrer após um período 

considerável, para que o servidor nomeado possa se adaptar e decidir sobre 

sua aptidão  para as funções do cargo. O prazo para que a avaliação de 

desempenho ocorra para efeito de efetivação é de até 36 (trinta e seis) 

meses, nesse período poderão ocorrer várias avaliações simultâneas, sendo 

válido para efeito de efetivação o que dispõe o regulamento específico da 

avaliação de, desempenho. 

É indispensável à participação da chefia imediata do servidor no processo de 

avaliação, auxiliando no fornecimento de subsídios necessários ao 

acompanhamento e avaliação do servidor. Será considerado para efeito de 

formalização de quesitos na avaliação de desempenho a Lei nº. 4.919/2012 

(Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Cariacica-ES) e o 

disposto na Resolução Administrativa 680/00 do Tribunal Superior do 

Trabalho, que estabelece os seguintes fatores a serem observados: 

a) - Qualidade do trabalho; 

b) – Produtividade do trabalho; 

c) – Iniciativa; 

d) -  Presteza; 

e) – Aproveitamento em programa de capacitação; 
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f) – Assiduidade; 

g) – Pontualidade; 

h) – Administração do tempo de tempestividade; 

i) – Uso adequado dos equipamentos e instalações de serviços; 

j) – Aproveitamento dos recursos e racionalização de processos; 

l) – Capacidade de trabalho em equipe. 

 

9 – ROTINA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 

a) – Bens em almoxarifado (registro, controle e inventário); 

b) – Bens móveis em geral (registro, controle e inventário); 

c) – Bens cedidos e em comodatos – cópias dos termos; 

d) – Gestão de veículos e máquinas – arquivamento dos documentos; 

e) – Recomendações (específicas e pontuais). 

 

10 – ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

a) – Formalização das requisições – expedir RI Da CPL; 

b) – Análise das dispensas e inexigibilidades check list; 

c) – Analise de processos licitatórios – termo de conferência no final do 

processo; 

d) – Analise de contratos e convênios – clausulas essenciais; 

e) – Recomendações (específicas e pontuais). 

 

11 – ROTINAS DA TESOURARIA 

a) – Receitas ingressadas, créditos, depósitos, repasses etc.; 
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b) – Abordagem do fluxo de caixa – saúde financeira do órgão; 

c) – Tesouraria – livro de tesouraria – procedimentos; 

d) – Razão geral – extratos e conciliações bancárias; 

e) - Empenho, liquidação e pagamento; 

f) – Concessão de diárias e adiantamentos; 

g) – Retenções tributárias e consignações; 

h) – Controle de tarifas públicas e execução fiscal; 

i) – Controle de gastos com pessoal; 

j) – Gastos com a frota – avaliação etc.; 

k) – Recomendações (específicas e pontuais); 

l) – Análise da eficácia no acompanhamento de documentos ao controle 

interno; 

m) – Movimento contábil – art, 162 CF; 

n) – Notas de empenhos acompanhadas do processo de pagamento; 

o) – Prestação de contas anual e de convênios e de adiantamentos; 

p) – Processos licitatórios encerrados; 

q) – Cópia da folha mensal em arquivo informatizado; 

r) – Cópia de todos os atos administrativos e legislativos; 

s) – Cópia do inventário analítico, e demais documentos determinados pelo 

controlador. 

 

12 – ROTINAS DO SETOR DE CONTABILIDADE 

a) – Avaliar as metas fiscais; 

b) – Avaliar os créditos suplementares abertos; 
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c) – Avaliar aplicações financeiras – quando houver; 

d) – Aferir as retenções consignadas sobre pagamentos; 

e) – Avaliar a legalidade da despesa, em especial se está sendo licitadas; 

f) – Aferir os gastos com pessoal; 

g) – Aferir as publicações dos relatórios exigidos pela LRF; 

h) – Avaliar os controles existentes dos bens patrimoniais. 
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ROTINA TÉCNICA OBRIGATÓRIA DO CONTROLE 

INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL  

PARTE 2 

 

Apresentação 

O objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos essenciais para a 

Implantação do Sistema de Controle Interno no legislativo municipal. Diante 

das exigências do Tribunal de Contas é preciso capacitar os servidores  

públicos do legislativo municipal, para que exerçam as atividades de 

controladoria interna, com maior competência, além de atender a 

determinação previstas nas normas gerais de controle interno. 

São apresentadas sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos 

mais comuns no serviço público municipal, que envolve toda a estrutura 

organizacional do órgão. A obediência aos procedimentos aqui recomendados 

evitará erros primários, e se detectados, poderão ser corrigidos, bastando, 

para isso, seguir as orientações básicas aqui elencadas. 

Vale ressaltar que as Instruções Normativas expedidas pela Controladoria 

Geral da Câmara Municipal de Cariacica, são exigências contidas nas normas 

gerais de controle, conjugado com a Lei Complementar nº. 101/2000, IN do 

Tribunal de Contas e, demais legislações pertinentes. 

A iniciativa decorre da convicção de que, quando o assunto é administração e 

aplicação dos recursos públicos, orientar é mais prudente do que corrigir ou 

punir irregularidades. 

Espera-se que este trabalho receba a atenção especial por parte dos 

servidores e constitua um instrumento auxiliar e eficaz na conduta deste ente. 

1 –  INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

As IN, tem como objetivo a padronização dos procedimentos e rotinas de 

controle, tendo em vistas as exigências legais e regulamentares, as 

orientações da administração e as constatações da controladoria geral, 
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decorrente de suas atividades de órgão fiscalizador. As IN deverão ser 

editadas pela sua controladoria geral do legislativo municipal, que manterá o 

controle e exercerá a fiscalização do seu respectivo cumprimento. Cabe a 

controladoria do legislativo municipal a definição e formatação das IN inerente 

as atividades das unidades administrativas e as orientações relativas aos 

procedimentos a serem adotados em pontos específicos de  controle da área 

atuante, que foi proposta de regulamentação. 

As unidades administrativas da estrutura organizacional do legislativo 

municipal, que sujeitam a observância dos procedimentos e rotinas de 

controle são denominadas “unidades executoras”. 

1.1 – Elaboração das Instruções Normativas 

Compete a controladoria geral do legislativo municipal – como unidade central 

de controle interno (UCCI), elaborar as IN em conjunto com as unidades 

executoras e suas atualizações, em especial no que tange à identificação e 

avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle e 

ainda: 

a) – Avaliar eficiência e eficácia dos procedimentos e rotinas do controle 

inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas IN para 

aprimoramento dos controles e a formatação de NI. 

b) – Organizar e manter o manual de procedimentos e rotinas de controle, no sentido 

de obter sempre a versão vigente de cada IN; 

c) – Promover a capacitação dos agentes das unidades executoras para definir a 

rotina de trabalho e identificar procedimentos de controle; 

d) – Publicar a IN e promover sua divulgação e implementação; 

e) – Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação das 

IN elaboradas e publicadas. 

São atribuições das unidades administrativas “unidades executoras”. 
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I – Atender as solicitações da controladoria geral responsável pela IN na fase de sua 

formatação, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

elaboração; 

II – Informar a controladoria geral sobre alterações que se fizerem necessárias nos 

procedimentos e rotinas de controle, objetivando o aumento da eficiência e eficácia 

operacional; 

III – Manter as IN à disposição de todos os funcionários da unidade administrativa, 

zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV – Cumprir fielmente as orientações das IN; 

Atribuições dos setores do legislativo municipal e equivalentes: 

. Promover a capacitação e discursões técnicas com as unidades executoras dos 

procedimentos em parceria com a controladoria geral, para definir os procedimentos 

e rotinas de controle conforme definido na IN. 

 

1.2 – Formato e Conteúdo das Instruções Normativas 

A elaboração de Instrução Normativa é de iniciativa da Controladoria geral do 

legislativo municipal. A expedição e numeração da IN, obedecerá as seguintes regras: 

# A numeração deverá ser única e sequencial devendo constar a identificação da sigla 

do sistema administrativo que se  refere antes do número e constar o ano de sua 

expedição, conforme segui: 

. Formato: Instrução Normativa SXY nº....../20XY 

A numeração e a atualização da IN somente ocorrerá, quando o documento estiver 
pronto, após aprovado pelo chefe do poder  legislativo municipal. A aprovação da IN 
ou suas alterações será atribuição do Chefe do poder legislativo, salvo delegado 

expressa deste. Formata da data:......../........../2........., o ato depois de 
aprovado será publicado, nos termos da Lei Orgânica do Município. 
As IN terão como objetivo orientar de forma simples a execução de ações que 
evitem a repetição de procedimentos desnecessários e burocráticos e 
produzindo informações confiáveis, classificados nas seguintes categorias: 
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. Operacional – relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos 
da entidade; 
. Contábil – relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das 
demonstrações contábeis; 
. Normativo – relacionado à observância da regulamentação pertinente. 
As IN deverão sempre que possível indicar a fundamentação legal e 
regulamentadora da matéria, devendo indicar os principais instrumentos que 
interferem ou orientam as rotinas de controle a que se destina a Instrução 
Normativa. As responsabilidades de cada unidade administrativa pela 
execução da IN, inerentes a matéria objeto da normatização, será claramente 
indicadas no seu texto. 
 
1.3 – Procedimentos para Elaboração das Instruções Normativas 

Com base na análise preliminar das rotinas e procedimentos que serão adotados em 

relação ao assunto normatizado, deve-se:  

Identificar dentre as unidades administrativas da estrutura organizacional quais as 

atividades desenvolvidas, para fins da elaboração  do cronograma de implantação. 

A denominação gráfica das atividades (procedimentos e rotinas de controle) e dos 

documentos envolvidos no processo, na forma de fluxograma, deve ocorrer de cima 

para baixo e da esquerda para direita, observando-se os padrões e regras geralmente 

adotados neste tipo de instrumento, que identifiquem as seguintes ocorrências: 

a) – Início do processo (num mesmo fluxograma pode haver mais de um ponto de 

início, dependendo do tipo de operação); 

b) – Emissão de documentos; 

c) – Ponto de decisão; 

d) – Junção de documentos; 

e) – Ação executada (análise, autorização, checagem de autorização, confrontação, 

baixa, registro etc.); 

f) – Além das atividades normais, inerentes ao processo, devem ser indicados os 

procedimentos de controle aplicáveis.  
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Os detalhamentos necessários  para a clara compreensão de tudo que deverá ser 

observado na execução das atribuições, quanto aos procedimentos e rotinas de 

controle cuja especificação não consta do fluxograma, como segue: 

. Especificação dos elementos obrigatórios em cada documento; 

. Destinação das vias dos documentos; 

. Detalhamento das análises, confrontações e outros procedimentos de controle a 

serem executados em cada etapa do processo; 

. Relação de documentos obrigatórios para a validação da operação; 

. Aspectos legais ou regulamentares a serem observados; 

. Os procedimentos de segurança em tecnologia da informação 

Aplicáveis  ao processo (controle de acesso lógico às rotinas e bases de dados dos 

sistemas aplicativos, crítica nos dados de entrada, geração de cópias etc.). 

Uma vez concluída a versão final da IN ou de sua atualização, a Controladoria avaliará 

os procedimentos de controle, podendo propor alterações, quando cabíveis. A 

Controladoria providenciará a publicação, divulgação e implementação, em apoio a 

unidade responsável pela mesma. 
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ROTINA NO CONTROLE INTERNO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 

Quais pontos devem ser observados? 

Devemos ficar atentos quanto da emissão pelo Tribunal de Contas o escopo da 

análise das contas no final de janeiro/fevereiro do ano seguinte ao exercício a ser 

analisado. Existem muitas variações de itens obrigatórios para análise, não sendo um 

padrão, ou seja, existem mudanças todos os anos. 

Para tanto antes de enviar o último mês da prestação de contas, ao TC do estado, 

orienta-se aguardar que seja disponibilizada na página do Tribunal a IN referente ao 

escopo das contas do exercício. 

Devemos observar pontos padrão em todos os setores envolvidos  no envio da 

prestação de contas, de acordo com os módulos disponibilizados que são: 

. Tabelas cadastrais; 

. Planejamento; 

. Contabilidade; 

. Tesouraria; 

. Licitações;  

. Contratos; 

. Patrimônio; 

. Controle Interno; 

. Folha de pagamento; 

 . Obras. 

Cada um desses setores possuem pontos a serem verificados antes do fechamento, 

para evitar transtorno no futuro. 

Verificações a serem efetuados na contabilidade antes do fechamento de dezembro 

na prestação de contas enviado ao TC. 
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Como ainda não se tem o escopo do que será cobrado, pelos históricos dos exercícios 

anteriores, elencamos dados a serem verificados visando o fechamento das contas 

como segue: 

. Verificar a abertura de créditos suplementares acima do limite disposto no 

orçamento municipal; 

. Verificar se os decretos lançados no sistema contábil, estão condizentes com os 

decretos publicados e se estes forem de créditos adicional especial se estão em 

acordo com a lei de crédito adicional; 

. Verificar a correlação entre os projetos de atividades do PPA mediante orçamento; 

. Verificar a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA; 

. Programas do PPA sem execução total ou parcial, ou ainda efetuado cancelamento 

para cobertura de despesas correntes, devem ter justificativa plausível; 

. Verificar limite de despesas com pessoal (LC 101/2000); 

. Obs . Atenção especial no que se refere ao disposto na legislação de gastos com 

vencimentos e subsídio até o limite de 70% do valor do repasse efetuado para a 

Câmara; 

. Não pode, existir restos a pagar na Câmara Municipal, sem o saldo financeiro; 

. Ter controlador não ocupante de cargo comissionado ou terceirizado; 

. Verificar todos os pontos do escopo da análise e confeccionar o relatório de C.I., de 

acordo com a realidade da empresa; 

. Verificar quanto à publicação do balanço patrimonial da contabilidade; 

. Verificar a comprovação da regularidade previdenciária; 

. Verificar a remuneração dos agentes políticos; 

. Verificar se foram efetuados todos os repasses retidos de funcionários; 

. Todas as consignações devem ser repassadas e o anexo 17 no que constem as 

retenções deve estar zerado; 
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. Verificação do prévio empenho da despesa – despesa paga e não empenhado no 

exercício; 

. Verificar a existência de baixas indevidas de contas do passivo financeiro; 

. Verificar se todos os valores empenhados em favor do Fundo de Previdência e INSS 

foram pagos, caso ficaram inscritos em restos a pagar procura efetuar o pagamento 

em janeiro e de preferência logo nos primeiros dias; 

. Verificar se existem multas pagas por atraso a recolhimento de imposto INSS, IPC. 

Pode ocorrer do gestor, ser penalizado caso exista a comprovação do atraso dos 

valores pagos; 

. Verificar se os gastos do RPPS são única e exclusivamente em despesas 

previdenciárias, não se aceitando despesas estranhas a esse fim; 

. Verificar se o portal de transparência atende o disposto na legislação. 

Evitar a troca de dados financeiros e de execução orçamentária sem estornos por 

meios de ferramentas mágicas dos sistemas de informática. 

. Verificar os saldos referentes aos grupos de estoques de material de consumo se 

condiz com o valor apresentado no almoxarifado; 

. Verificar o cadastro da entidade quanto aos tempos de responsabilidade do 

Controlador Interno. 

 

Verificações a serem efetuadas na Tesouraria  

. Verificar as prestações de contas de adiantamento e efetuar as baixas de acordo 

com PCASP; não é permitido novo adiantamento para quem não prestou contas, deve 

apresentar demonstrativo do responsável por adiantamento em pendência; 

. Verificar a veracidade dos valores informados como saldos bancários de extrato; 

. Verificar se não existem inconsistências dos saldos contábeis em relação ao 

apresentado nos extratos bancários; 
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. Verificar se as conciliações bancárias evidenciadas no fechamento do exercício tem 

como ser comprovadas por meio de extrato bancários, a falta de comprovação em 

extrato bancário é grande responsável por reprovação de contas; 

. Verificar se não existem contas bancárias com saldos a descoberto (negativas); 

Verificações de Licitações 

.Verificar  se todos os dados encontram-se igualmente declarados no mural de 

licitações; 

. Verificar se os valores de totais por licitação não possuem empenhos acima do valor 

licitado; 

. Verificar se os aditivos de contrato estão todos encaminhados na prestação de 

contas; 

. Conferir duas maiores licitações realizadas no exercício, independente do objeto. 

Verificações no Patrimônio 

. Contagem e reavaliação do patrimônio; 

. Aplicação dos valores de reavaliação na contabilidade; 

. Aplicação de depreciação, amortização e exaustão; 

. Neste item o TCE, vem sinalizando a necessidade do patrimônio em adequar, estar 

coerente na entidade. Com a implantação de NBCASP (Normas Brasileira de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público), isso se tornou força, porém até o momento 

o TC não efetuou a devida cobrança nesse sentido, o que poderá ocorrer a qualquer 

momento. 

Verificações no Controle Interno 

. Verificar se o consumo de combustível dos veículos possui uma média coerente; 

. Verificar sempre os estoques declarados para os combustíveis no fechamento se é 

igual ao real estoque dos mesmos. 
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QUANTO A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS QUE SERÁ ENCAMINHANDO PELO 

CONTROLADOR INTERNO AO TCE 

Todo ano os controladores internos das entidades devem emitir relatórios e 

pareceres com a regularidade ou irregularidade das contas. Na verdade, muitos dos 

casos o controlador não tem efetividade na sua função, ou seja, não acompanha de 

perto os itens que são de sua responsabilidade.  

Nas últimas análises das prestações de contas, quando o controlador interno emite 

parecer regular pelas contas e, o Tribunal de Contas encontra irregularidade num 

determinado item que foi atestado como regular, o Controlador Interno poderá ser 

penalizado e até ser responsabilizado por falsa informação. 

Assim sendo, necessário faz que o Controlador tenha sua rotina de acompanhamento 

e arquivados os procedimentos efetuados durante o exercício, para comprovar a 

efetividade do trabalho em caso de uma auditoria do Tribunal de Contas. 

O Contador deve ser um parceiro do Controlador Interno com o intuito de repassar 

todas as informações ao mesmo.  O Controlador detém grande responsabilidade ao 

emitir relatório quanto à conferência dos itens solicitados pela Instrução do Tribunal 

de Contas.  A que se atentar para IN do TCE juntamente com os dados elencados 

aqui, e efetuar uma verdadeira varredura nos dados, evitando assim, problemas 

quanto à análise das contas. 

 

PARABÉNS PELA MINUCIOSA LEITURA 

Agora você integrou a classe capacitada, que contribui para o progresso nos serviços 

públicos! 

Cariacica-ES, 31 de maio de 2017 

 

Jonas Ferreira Campos 

CONTROLADOR INTERNO 
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01 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Em geral os municípios, no desempenho de suas funções baseados em 

normas ou rotinas concebidas, praticam, de alguma forma, o chamado 

Controle Interno de atos da administração, caracterizado por ações isoladas. 

Entretanto, a Constituição Federal em seus artigos 31, 70 e 74 e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59, estabelecem que a fiscalização dos 

atos da administração devem ser exercida com base num SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO, concebido a partir de uma estrutura organizada e 

articulada, envolvendo todas as unidades administrativas no desempenho de 

suas atribuições. 

Assim, de forma simplificada, podemos definir o Controle Interno como sendo 

a obediência a normas isolada de controle, enquanto a construção organizada 

e articulada da lógica do funcionamento de um controle interno com os 

pressupostos básicos constitucionais e legais,  constitui o que podemos 

chamar de SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.  

Também em obediência a mandamentos constitucionais e respeitada a 

independência, os Poderes constituídos deverão, manter de forma integrada, 

Sistema de Controle Interno para auxiliar o controle externo na sua missão de 

exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial de todos os órgãos da administração, quanto à legalidade, 

legitimidade, eficiência, economicidade, moralidade, equidade, aplicação e 

subvenções e renúncia de receitas.  

 

02 – A LÓGICA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

.   Realização dos atos da administração em obediência aos princípios 

constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, 

eficácia, eficiência e publicidade; 

.   Definição das normas de Controle Interno para os atos da administração, 

baseada nestes princípios para dividir responsabilidades com os servidores no 

desempenho de suas funções; 
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.   Realização dos atos administrativos de acordo com as normas aprovadas 

para o controle interno; 

.   Realização periódica de auditoria interna, orientada por um “check list”, 

para verificação do cumprimento das normas de controle interno com registro 

em relatório e encaminhamento a Controladoria Geral para emissão de 

parecer e conhecimento ao Chefe do Poder Legislativo; 

.   Emissão de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relatório de Auditoria 

com indicação das medidas adotadas ou a adotar para corrigir ou prevenir 

novas falhas; 

.   Parecer da Controladoria Geral sobre as contas anuais  com atestado do 

Presidente da Câmara que tomou conhecimento do seu conteúdo;  

.   Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado junto com o Balanço 

Geral, cópia do Relatório de Auditoria Interna e Parecer da Controladoria 

Geral sobre as contas anuais; 

.   Instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis, quantificação do dano causado ao erário, 

ressarcimento aos cofres públicos e/ou punição, se for o caso, com registro 

em Relatório e encaminhamento a Controladoria Geral; 

.   Emissão de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relatório de Tomada 

de Constas Especial para homologação pelo Presidente da Câmara Municipal; 

.   Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de cópia do processo 

de Tomadas de Contas Especial para julgamento; 

.   Instauração de Processo Administrativo para identificação dos responsáveis 

pela prática de ato ilegal e punição se for o caso, com registro em relatório e 

encaminhamento a Controladoria Geral; 

.   Emissão de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relatório de Processo 

Administrativo para homologação pelo Presidente da Câmara Municipal.   

 

03 – OBJETIVOS GERAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de suas funções de exercer a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

entidade, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, efetividade e 

equidade. 

.   Legalidade – Princípio que impõe à administração pública só agir com base 

em autorização dada em lei. Ou seja, a vontade da Administração Pública é 

aquela que decorre da lei. 

.   Legitimidade – Pressupõe que todo ato administrativo é verdadeiro, legal, 

expedido pela autoridade competente, honesto, justo e de interesse público. 

.   Economicidade – Princípio que impõe a Administração Pública executar 

suas ações com a melhor relação custo/benefício. 

.   Impessoalidade – Princípio que exige que as atuações administrativas se 

destinem a fins públicos e coletivos, sem objetivo de beneficiar pessoas em 

particular. Por outro lado, eles são imputáveis não ao funcionário que os 

pratica, mas ao órgão ou entidade que ele representa. 

.   Moralidade – Este princípio estabelece que o agir da Administração deve 

obedecer não só a lei, mas a própria moral, pois nem tudo que é legal é 

honesto, justo e do interesse público. 

.   Publicidade – Princípio que torna obrigatória a divulgação de atos, contratos 

e outros instrumentos celebrados pela Administração Pública, para 

conhecimento, controle e início dos seus efeitos, pois pública é a 

Administração que os pratica. Essa publicação deve se dar através do órgão 

oficial definido pelo legislativo. 

.   Eficiência – Princípio do dever de bem administrar a coisa pública. Rapidez, 

perfeição, rendimento. Maior quantidade, com melhor qualidade e menor 

custo  economicidade, relação custo/benefício. 

 .   Eficácia – Dever de administrar com base em ações planejadas. Este 

princípio mede o grau de atingimento dos objetivos e metas estabelecidas. 
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.   Efetividade – Dever de administrar buscando alcançar o máximo do 

interesse da coletividade. 

.   Equidade – Dever de administrar zelar para que suas ações não sejam 

elementos causadores de desigualdades. 

   

04 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

.   Avaliar o cumprimento das metas do PPA 

.   Fiscalizar o atingimento das metas da LDO 

.   Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos das metas fiscais e 

financeiras. 

.   Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária. Financeira e patrimonial. 

.   Comprovar a legalidade dos atos que resultem em arrecadação, realização 

de despesas, nascimento e extinção de direitos e obrigações. 

.   Apoiar o Controle Externo, programando auditorias, enviando relatórios ao 

Tribunal de Contas, sugerindo a instauração de Tomada de Contas Especiais 

e Processo Administrativo, auditando contas de responsáveis, emitindo 

relatório, certificado de auditoria e parecer. 

.   Comprovar fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e 

valores. 

.   Fiscalizar a adoção de medidas para retorno das despesas de pessoal e 

montante da dívida aos limites. 

.   Fiscalizar o cumprimento dos limites de gastos do legislativo. 

.   Dar conhecimento imediato ao Tribunal de Contas sobre irregularidade ou 

ilegalidade com indicação das providências adotadas e a adotar para 

ressarcimento de danos, correção e evitar novas falhas. 
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05 – ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

5.1 – CONTROLADORIA GERAL 

.   Unidade Administrativa; 

.   Controlador Geral; 

.   Número de servidores variável de acordo com o porte da entidade; 

.   Permanente atualização das normas e da agenda de obrigações; 

.   Elaboração de “check list” para orientar os trabalhos de auditorias; 

.   Programar e organizar auditorias; 

.   Parecer sobre as contas anuais destacando: resultado das auditorias, 

atividades desenvolvidas, avaliação dos programas e cumprimento das metas, 

resultados orçamentário e financeiro, resultados apresentados nos balanços, 

créditos adicionais, gastos mínimos, limites de gastos e endividamento e suas 

atividades; 

.   Dar conhecimento do parecer ao Presidente com atestado do 

conhecimento; 

.   Parecer sobre relatório de auditoria com indicação das medidas adotadas e 

a adotar para corrigir  e prevenir falhas; 

.   Adoção de medidas administrativas cabíveis para ressarcir o erário; 

.   Notificação do responsável para reparar o dano; 

.   Recepcionar sugestão de atualização de normas, agenda de obrigações ou 

informações das unidades operacionais sobre ocorrência de atos ilegais, erros 

ou folhas; 

.   Sugestão ao Presidente da Câmara para instauração de tomada de contas 

e/ou processo administrativo ou solicitar ao TCE a realização de auditoria 

especial, depois de esgotar as medidas administrativas cabíveis; 

.   Encaminhamento ao TCE, sobre resultado de Tomada de Contas Especial; 
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.   Sugerir o Presidente da Câmara Municipal programa de capacitação de 

servidores; 

.   Assinar relatório de gestão fiscal. 

 

5.2 – UNIDADES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO   

.   Servidores das unidades administrativas da estrutura organizacional; 

.   Cumprimento das normas estabelecidas; 

.   Proposição à Controladoria Geral de atualização ou adequação das 

normas, agenda de obrigações e “check list”; 

.   Informação a Controladoria Geral sobre a prática de atos ilegais, erros ou 

falhas; 

.   Colaborar com os trabalhos de auditoria, tomada de contas ou processo 

administrativo. 

 

5.3 – AUDITORIA INTERNA 

.   Verificação do cumprimento das normas de controle interno pelos 

servidores das Unidades Operacionais. Controle do Controle; 

 .   Orientada por “check list”; 

.   Acesso irrestrito a todos os documentos; 

.   Obediência ao sigilo das informações conhecidas em razão do exercício da 

função; 

.   Registro em relatório; 

.   Encaminhamento do relatório à Controladoria Geral para emissão de 

parecer, conhecimento do Presidente, adoção de medidas cabíveis para 

corrigir eventuais falhas, indicação das medidas adotadas e a adotar, 

sugestão para instauração de tomada de contas especial e/ou processo 

administrativo e encaminhamento ao TCE; 
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.   Realização, preferencialmente por servidores efetivos com formação nas 

áreas de economia, ciências contábeis, administração e direito; 

.   Observância ao princípio de segregação da função tanto quanto possível, 

sem prejuízo da economicidade; 

.   Possibilidade de contratação para preservar o princípio da segregação da 

função. 

 

5.4 – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

.   Realização por comissão ou tomador de contas nomeado pelo Presidente 

da Câmara Municipal; 

.   Sugerida pela Controladoria Geral e determinada pelo Presidente da 

Câmara depois de esgotadas as medidas administrativas cabíveis pela 

Controladoria Geral para recomposição ao erário; 

.   Destina a apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar o dano 

causado ao erário quando não forem prestadas, aponta ocorrência de 

desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda pela prática 

de ato ilegal de que resulte dano ao erário; 

.   Observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa; 

. Registro em relatório e encaminhamento a Controladoria Geral para emissão 

de parecer, indicando as medidas adotadas e a adotar, conhecimento do 

Presidente para homologação e encaminhamento ao TCE; 

. Apurado os fatos, quantificado o dano, homologado pelo Presidente, o 

responsável será notificado para no prazo de 30 dias, recolher aos cofres 

públicos o débito que lhe foi imputado ou apresentar alegações de defesa com 

fatos novos; 

.   Mantida a decisão após as alegações de defesa, o responsável será 

notificado a recolher o débito no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em 

dívida ativa para execução;  
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.   Não sendo imputado débito, mas comprovada a prática de grave infração à norma 

constitucional ou legal, o responsável estará sujeito à multa e/ou às penalidades 

administrativas previstas em legislações. 

 

5.5 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 

.   Realização por comissão designada pelo Presidente da Câmara; 

.   Sugerida pela Controladoria Geral e determinada pelo Presidente quando 

comprovada a prática de grave in fração às normas de controle; 

.   Destinada a apurar fatos e identificar os responsáveis; 

.   Conclusão em 180 (cento e oitenta) dias; 

.   Observância ao princípio do contraditório, e ampla defesa; 

.   Registro em relatório e encaminhamento à Controladoria Geral para 

emissão de parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar para corrigir 

e prevenir novas falhas, conhecimento do Presidente para homologação; 

.   Imputação de multa e/ou adoção das medidas punitivas cabíveis e na forma 

do estatuto ou regulamento próprio. 

 

06 – ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO 

.   O Sistema de Controle Interno atuará de forma integrada entre os Poderes, 

alcançando todos os Órgãos e Agentes Públicos da Administração direta e 

indireta e os beneficiários de recursos públicos. Art. 70 e 74 da Constituição 

Federal; 

.   Em respeito ao princípio constitucional da independência entre Poderes, as 

normas de controle interno, auditoria, tomada de contas especial, processo 

administrativo e as decisões encaminhadas em parecer da Controladoria Geral, 

serão baixadas, programadas e tomadas no âmbito da competência de cada 

um dos Poderes.  
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07 – IMPACTOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA 

ADMINISTRAÇÃO E NA SOCIEDADE 

.   Repartição das responsabilidades nos atos administrativos; 

.   Melhor qualificação e valorização dos servidores; 

.   Diminuição dos níveis de corrupção; 

.   Melhoria da qualidade dos serviços públicos; 

.   Maior proteção dos ativos; 

.   Ampliação da prática dos princípios constitucionais da legalidade, 

legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, moralidade, 

eficácia, eficiência, transparência e efetividade nos atos da Administração; 

.   Consolidação e fortalecimento de uma estrutura funcional menos vulnerável 

às transições de governo; 

.   Efetivo apoio à fiscalização do Controle externo; 

.   Elevação da confiança e credibilidade  da sociedade; 

.   Proteção dos Agentes Políticos com atos de improbidade administrativa; 

.   Valorização política dos administradores; 

.   Efetiva contribuição para consolidação do processo democrático; 

.   Melhoria da qualidade de vida da população. 
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CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

AUDITORIA – (CHECK LIST) 

  - ANEXOS – 

 

Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica 

 

01 – PLANEJAMENTO 

01.1 – PLANO PLURIANUAL 

Nº. de 
Ordem 

Descrição                                   
S 

                              
N 

           
NA 

     01 O PPA foi elaborado e encaminhado a PMC a ser incluído no do 
executivo 

   

     02 A definição dos obj. e metas baseou-se em diagnóstico das 
necessidades, dificuldades 

   

     03 Os prog.e ações estão apresent.em planilhas, objetivos, metas 
físicas financeiras e fonte 

   

     04 Realiz. deb. p defin. dos obj.metas const. PPA    

     05 Foi feito registro dos participantes    

     06 O PPA foi public. no D. Oficial do Município    

     07 Verificou se o PPA foi encaminhado ao TC P.L.    
     08 Há relat.de avaliação do cump. Dos obj. e metas estab. No PPA 

e tomada de decisão p/ 
Correção de eventuais desvios 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os pontos 

positivos, irregulares, falhas ou erros:  
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01 – PLANEJAMENTO 

01.2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Nº. de 
Ordem 

            Descrição S N NA 

    01 Na LDO foi incluído a parte da CMC    

    02 Os prog. E Ações foi apresent. em planilha 
Com as metas fiscais financ. E fontes 

   

    03 A def.das priorid. metas esta comp. c PPA    

    04 Realiz. deb. p defin. dos obj.metas const LDO    

    05 Foi registrados tal debates em ata    

    06 A LDO priorizou recursos p conserv. das instalações 
onde funciona e const.da sede 

   

    07 Tal relatório foi encaminhado p/ aprovação    

    08 O texto da lei dispõe s questões ind. LRF    

    09 A LDO foi public. Órgão of.do município    

    10 Verificou se a LDO foi encaminhada TC    

    11 Há relatórios de avaliação do cump.da mesma e tomada 
decisão p correção de eventuais desvios 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 
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01 – PLANEJAMENTO 

01.03 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

Nº. de 
ordem 

        Descrição S N NA 

     01 A LOA foi elaborada encaminhada a PMC p inclusão na do 
município 

   

     02 AS prioridades e metas estão compat.com LDO    

     03 As desp.estão classif.c/ ident.do diagnóstico diretrizes, obj, 
metas físicas financ. E fontes 

   

    04 Realizou debates p defin.dos obj.e metas c.LDO    

     05 Foi registrado os debates em ata    

     06 A LOA apresen. Tds. demons.exig.p/norma legal    

     07 Os estudos s/previsão da receita, foram disponibilizados ao 
legisl.no prazo legal 

   

     08 A LOA foi elaborado conf.estabel. na LDO    

     09 A LOA foi public.no Órgão Of.do Município    

     10 A LOA foi encamin. Ao TC no prazo legal    

     11 Há relat.de avaliação do cump. das metas estab. 
Na LOA e tomada de desc.p/correção even.desv 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 

 

 

 

 

 

 

 

02 – RECEITA  

02.01 – RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 
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Nº. de 
Ordem 

               Descrição 
 
02.1.1 – Arrecadação 
 

S N NA 

    01 O repasse do duodécimo está sendo realizado mensalmente 
de forma regular 

   

    02 O repasse da verba indenizatória (Pens.de vereadores) está 
sendo realizado 

   

    03 As retenções obrigat. sobre pagt. Efetuados estão sendo 
realizado de forma regular   

   

      
02.1.02 Restituição de Receita Extra-Orçam. 
 

   

   04 
 

As restituições de receitas extra-orçam. Foram processadas de 
forma regular e com base em requerimento do interessado 

   

  
02.1.2 – Pgtº. Das Retenções (Consignadas) 
 

   

   05 As retenções estão sendo pagas regularmente    

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas e erros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 DESPESA 

03.1 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
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Nº. de Ordem            Descrição    S   N NA 

  
03.1.1 – Levantamento das 
Necessidades 
 

   

        01 As necessidades da Adm. p/ efeito de 
aquisição, tem sido planejadas p/ unidades 
administ. evitando parcel. Das contratações 

   

          
03.1.2 – Requisição 
 

   

        02 As necessidades da Adminst. Estão sendo 
requisitado pelas unidades administ., ao 
setor competente p/ início proc.contratação 

   

  
03.1.3 – Orçamento de Preços 
 

   

        03 Nos proc. De compras consta orç. De preço 
apurados em pesq. bco.dados de forneced. 
Ou elaborado por profissionais 

   

        04 As contratações observam a programação 
financeira de forma a preservar o equilíbrio 
de caixa 

   

  
03.1.4 – Verificação Disponib. 
Orçamentária 
  

   

        05  No proc.de contratação, a contabilidade e o 
financeiro são consultados sobre as 
disponibilidades p/ atender as despesas 

   

  
03.1.5 – Abertura de Créditos Adicionais 
 

   

        06 Os créditos adicionais tem sido processado 
com base em autorização (ato da mesa) 

   

        07 Os créditos adicionais foram abertos com 
obediência às fontes de recursos 
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03.1.6 – Autoriz. Da Autoridade 
Competente 
 

        08     
 

As contratações de obras e fornec. De 
bens e serviços foram autorizadas pela 
autoridade competente 

   

  
03.1.7 – Procedimentos Administrativos 
para Geração de Despesas 
 

   

        09 A geração de desp.caracterizadas com 
criação, expansão ou aperfeiçoamento da 
ação governamental ou obrigação de 
caráter continuado, foram precedidas do 
proced.administ.de estimativa de impacto 
orçamentário financeiro e elaboradas de 
acordo com as normas 

   

        10 Este proced. Administ. Foi considerado c/ 
condição p licitação e emp. da despesa 

   

  
03.1.8 – Licitação 
 

   

         11 As licitações foram realizadas com base 
em requisições e autorizadas p autorid 
compet. 

   

         12 Quanto cabível o proc. de estimat. de 
impacto orçam-fianc. Integra o proc.licitatór.  

   

          13  A comissão de licitação foi renovada    

          14 A comissão de licitação foi renovada para o 
exercício 

   

          15 As licitações foram realizadas através de 
abertura de processos numerados, 
autorizadas pela autoridade competente e 
publicadas de forma regular 

   

          16 Constam do Edital de Licitação, quando 
cabível, projeto básico, orçamento 
estimado e minuta do contrato 

   

          17 Consta do processo licitatório parecer 
prévio Jurídico aprovando a minuta do 
Edital e do Contrato 
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          18 As propostas foram recebidas pela 
Comissão de Licitação e protocoladas 

   

          19 As deliberações da Comissão de Licitação 
em cada proc. foram  registradas em atas 

   

          20 Os doc. da habilitação e proposta em cada 
processo foram rubricadas pelos membros 
da comissão e pelos licitantes presentes 

   

          21 O resultado de cada proc. De licitação foi 
homologado e adjudicado pela autoridade 
competente 

   

          22 A habilitação dos licitantes ou as propostas 
atenderam ao Edital de convocação ou 
convite 

   

          23 Constem dos prec. De dispensa ou 
inexigibilidade de licitação as justificativas 
cabíveis, parecer Jurídico, comunicação à 
autoridade competente e publicação no 
prazo legal 

   

          24 Há cadastro atualizado de fornecedores    

          25 Tem publicado chamamento público anual 
para atualização de registro cadastral e 
ingresso de novos interessados em 
fornecer a Câmara 

   

            
03.1.9 – Empenho 

   

          26 Os empenhos das desp. foram emitidos de 
forma prévia 

   

          27 Os doc De suporte da desp. pública estão 
anexados à nota de empenho 

   

          28 A despesa empenha está classificada de 
forma adequada 

   

          29 A nota de empenho registra todas as 
informações básicas exigidas pelas normas 

   

          30 O arquivamento das notas de empenhos se 
encontra em boa ordem 

   

          31 As notas de emp. estão assinadas pela aut.  
competente e responsáveis pela emissão 

   

  
03.1.10 – Reinscrição de Restos a Pagar 
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          32 Ocorreu reinscrição de restos a pagar 
prescritos ou cancelados 

   

          33 A reinscrição baseou-se em processo com 
tramitação regular e deferido 

   

  
03.1.11 – Empenho de Adiantamento de 
Despesa 
 

   

          34 A concessão de adiantamento teve origem 
em requerimento deferido pela autoridade 
competente e mediante empenho prévio 

   

          35 O valor adiantamento está dentro dos 
limites autorizados pela lei e o servidor esta 
habilitado a receber  

   

          36 O valor do adiantamento foi movimentado 
através da conta bancária específica 

   

          37 Os adiantamentos concedidos são 
controlados através de registros contábeis 
no sistema de compensação 

   

          38 As prestações de contas dos 
adiantamentos foram feitos no prazo legal 

   

          39 As prest. de contas dos adiantamentos 
foram analisadas e aprovadas pelo serviço 
de contabilidade 

   

          40 As despesas impugnadas foram recolhidas 
aos cofres públicos no prazo legal 

   

          41 As desp. Impugnadas e não recolhidas aos 
cofres públicos no prazo legal, ou 
adiantamentos em atraso na prestação de 
contas foram objeto de Tomada de Contas 
Especial com as providências cabíveis  

   

  
03.1.12 – Formalização do Contrato 
 

   

          42 Quando obrigatório o contrato foi 
formalizado e elaborado mediante as 
normas legais e recebeu parecer Jurídico 

   

         43 O resumo dos contratos e seus aditivos 
foram publicados tempestivamente 

   

         44 Os contratos foram registrados na nota de    
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prévio empenho e enviado ao TCE no 
prazo legal 

         45 Os contratos foram arquivados em ordem 
cronológica juntamente com seus aditivos 

   

         46 A execução dos contratos de obras  e seus 
aditivos foram  ou estão sendo 
acompanhados e fiscalizados por 
profissionais habilitados 

   

         47 Todos os contratos foram indicados seu 
fiscal e recebem seu atestado de liquidação 
antes de efetuar o pagamento 

   

  
03.1.13 – Anulação de Empenho 
 

   

         48 As anulações de empenho estão 
fundamentadas pelo servidor responsável e 
autorizadas pela autoridade competente 

   

         49 As notas de anulações de empenho 
contém informações básicas exigidas pelos 
procedimentos legais 

   

  
03.1.14 – Liquidação de Despesa 
  

   

         50  O estágio da liquidação da despesa está 
sendo observado 

   

         51 A liquidação da despesa se baseia em 
documentos fiscais previstos 

   

         52 O atestado de liquidação de despesa é 
registrado no docum. fiscal correspondente 
pelo servidor responsável 

   

         53 A liquidação de despesa é registrada na 
contabilidade de forma tempestiva 
mediante lançamentos contábeis no 
sistema correspondente 

   

         54 Os bens de uso especial ou dominial tem 
registro contábil em conta específica individ 

   

         55 Em caso de obra a Administração está 
emitindo termo de recebimento provisório e 
definitivo 

   

         56 Quando não aceita como liquidada a desp.,    



   

20 
 

medidas administ. E judiciais devem ser 
tomadas para preservar o interesse público 

           
03.1.15 – Incorporação de Bens ao 
Patrimônio 
 

   

        57 Os bens móveis e imóveis adquiridos foram 
registrados contabilmente no Ativo Perm. 

   

        58 A especificação dos bens é completa    

        59 Os bens estão numerados, com placas 
fixadas e com identificação do responsável 
pela carga 

   

          
03.1.16 – Registro de Entrada do  
Material no Almoxarifado 
 

   

        60 Os materiais sem previsão de consumo 
imediato estão registrados contabilmente 
no Almoxarifado 

   

        61 Há controle físico da entrada e saída dos 
materiais do Almoxarifado 

   

        62 As saídas do Almoxarifado são registradas 
com base em requisições expedidas pelas 
Unidades Administrativas e informadas à 
Contabilidade para registro de baixa 

   

          
03.1.17 – Pagamento da Despesa 
 

   

        63 Os pagamentos estão sendo realizados 
mediante ordem bancária ou cheque 
nominal pelo seu valor líquido 

   

        64 Os pagamentos estão sendo realizados 
mediante emissão de ordem autorizada 
pela autoridade competente e processada 
pela contabilidade de forma tempestiva 

   

         65 Os pagamentos obedecem a ordem 
cronológica das datas de sua exigibilidade 

   

         66 Eventuais descumprimentos da ordem 
cronológica basearam-se em razões de 
interesse público previamente justificado, 
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homologado pela autoridade competente e 
publicado no Órgão Oficial do Legislativo 

         67 As despesas com valores dentro do limite 
de dispensa de licitação de que trata o item 
II do art 24 da Lei nº. 8666/93, estão sendo 
pagas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
contados da apresentação da fatura 

   

  
03.1.18 – Retenções de RPG( INSS), RPP 
(IPC), ISS, IRRF, - Consignações 
 

   

         68 As ordens de pagtº. Registram todas as 
retenções exigidas por contrato ou lei 

   

69  As retenções tidas como consignações 
foram depositadas em conta bancária 
específica 

   

         70 As retenção efetuadas sobre pagamentos 
são recolhidas dentro dos prazos 
estabelecido em lei 

   

  
3.1.19 – Anulação de Pagamento 
 

   

          71 Ocorrem anulações de pagamento    

          72 Os recursos financeiros originários da 
anulação de pagtº. Retornam às contas 
bancárias originais 

   

  
3.1.20 – Inscrições em Restos a Pagar 
 

   

          73 O registro contábil da inscrição em restos a 
pagar, está especificado por exercício, por 
credor, processado ou não processado 

   

          74 Há registro de restos a pagar não 
processados sem disponibilidade de caixa  

   

          75 O pagamento de restos a pagar é realizado 
em obediência a ordem cronológica 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 
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03 – DESPESA 

03.2 – DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 

Nº de 
Ordem 

                Descrição S N  NA 

         
03.2.1 – Anulação de Despesa Extra-Orçamentária 
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       01 As anulações de despesas extra-orçamentária estão 
fundamentadas em justificativas 

   

       02 Os recursos da anulação de despesas extra-
orçamentárias retornam às contas de origem do 
pagamento 

   

  
03.2.2 – Cancelamento de Restos a Pagar 
 

   

        03 Há registro de restos a pagar não pagos até 31 de 
dezembro do exercício imediatamente anterior 

   

        04 O cancelamento de restos a pagar se devolve o 
saldo financeiro ao executivo 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas e erros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 – PATRIMÔNIO 

4.2 -  BENS MÓVEIS 

Nº de 
Ordem 

                Descrição S  N NA 

  
4.2.1 – Controle Contábil, Cadastral e Físico 
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     01 Os bens móveis tem registro analítico individualizado com 
indicação do valor, características e dos responsáveis 
pela sua guarda e administração 

   

     02 Os registros contábeis dos bens móveis conferem com os 
registros cadastrais 

   

     03 Há registro de inventário anual dos bens móveis    

     04 No controle dos móveis há registro de: 
a) Distribuição dos bens móveis; 
b) Afixação de chapas de identificação com nº. registro 
c) Emissão do Termo de respons. e guarda dos bens; 
d) Recolhimento por inservibilidade, perda ou extravio, 

furto ou roubo, obsoleto etc. 
e) Redistribuição; 
f) Empréstimo, troca ou transferência; 
g) Baixa etc. 

   

    05 
 
 
 
 
 
 
 
 

No controle cadastral dos bens móveis há informações de 
a) Número do registro cadastral; 
b) Requisitamte do bem; 
c) Nomenclatura e descrição do bem; 
d) Dados do fornecedor; 
e) Numero da nota de empenho, valor; 
f) Movimentação de carga, data nº. do documento 

fiscal, nº. do Termo de Responsabilidade, transf., 
recolhimento, descrição da declaração etc. 

g) Identificar o  responsável que autorizou a baixa.     

   

     06 As ocorrências com os bens são comunicadas 
formalmente pelos responsáveis ao Setor de Controle do 
Patrimônio 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 
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05 – ATOS DE PESSOAL 

05.1 – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Nº.de 
Ordem 

              Descrição S N NA 

  
05.1.1 – Provimento Efetivo 
 

   

     01 A Nomeação de servid. p/ cargos de provimento efetivo    
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se deu através de aprovação em concurso público e com 
previsão na LDO 

     02 O concurso público fez reserva de vagas para pessoas 
portadoras de deficiência 

   

     03 As vagas abertas em concurso possuíam autoriz. em lei    

     04 A nomeação obedeceu a ordem de classificação dos 
aprovados no concurso público 

   

     05 A posse se deu mediante apresentação da documentação 
exigida nas normas e edital. Portaria de nomeação e 
assinatura do termo de posse  

   

     06 Os servidores em estágio probatório estão sendo 
avaliados na forma regulamentar 

   

     07 Os servidores reprovados no estágio probatório foram 
exonerados mediante processo administrativo 

   

  
05.1.2 – Provimento Em Comissão 
 

   

     08 A nomeação para cargos em comissão atendeu o limite 
de vagas fixado em lei 

   

     09 O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda a 
característica com atribuições de chefia, direção e 
assessoramento. 

   

     10 A documentação apresentada pelos nomeados atende às 
exigências das normas legais 

   

     11 A Portaria de nomeação foi publicada no Órgão Oficial do 
legislativo 

   

     12 O termo de posse foi assinado registrado em livro próprio    

  
05.1.3 – Provimento dos Cargos Eletivos 
 

   

     13 Os vereadores empossados apresentaram o diploma 
fornecido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e 
documentos pessoais. 

   

     14 O Termo de posse foi assinado em livro próprio pelos 
vereadores 

   

     15 O mesmo se aplica ao Prefeito e Vice-Prefeito    

  
05.1.4 – Estagiários 
 

   

     16 A contratação de estudantes estagiários se realizou    
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através de processo seletivo 

     17 Os estagiários contratados desempenham funções 
exclusivas de apoio às atividades próprias dos servidores 

   

     18 Há controle da matrícula e frequência às aulas p/ estag.    

     19 Os estagiários estão amparados por apólice de seguro de 
acidente de trabalho 

   

     20 A Contrat. de estagiário está regulam. por Lei municipal     

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – ATOS DE PESSOAL 

5.2 – CONTROLES FUNCIONAIS 

Nº. de 
Ordem 

        Descrição S N NA 

  
05.2.1 – Registro Funcional 
 

   

    01 As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou    
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em banco de dados informatizado 

    02 Os documentos relacionados às ocorrências funcionais 
estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais 

   

 05.2.2 – Frequência 
 

   

    03 A frequência dos servidores é controlada através de 
registro de ponto (assinado/eletrônico) 

   

    04 A folha de pagtº. é elaborada c/ base no registro de ponto    

 05.2.3 – Hora Extra 
 

   

    05 As horas extras realizadas pelos servidores floram 
autorizadas pela autoridade competente com 
caracterização do interesse público da necessidade 

   

    06 As horas extras são pagas com base em informações 
extraídas do livro de ponto ou ponto eletrônico e estão 
dentro dos limites autorizados em lei 

   

 05.2.4 – Férias 
 

   

    07 Há servidores com mais de uma férias vencida    

    08 As férias são concedidas mediante a escala estabelecida    

    09 Na concessão de férias aos servidores é observado o nº. 
de dias a serem concedidos em função da frequência ao 
trabalho, conforme estatuto/legislação vigente  

   

    10 Há controle de férias devidas ou concedidas aos 
servidores com registro na ficha funcional 

   

  
05.2.5 – Licenças 

   

     11 As licenças previstas no estatuto foram concedidas com 
base em requerimento efetuado pelo servidor 

   

     12 As licenças concedidas a servidores estão em 
conformidade com as normas estabelecidas no estatuto e 
preservam o interesse público 

   

 
 

 
05.2.6 – Vantagens 
 

   

    13 As vantagens pecúnia devida aos servidores tem controle 
quanto à conquista do direito 

   

    14 Os valores pagos atendem os requisitos da norma legal    

    15 As vantagens em pecúnia, originais de mérito funcional,    
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atendem ao princípio da impessoalidade e são concedidas 
através de Portaria da autoridade competente  

  
05.2.7 – Promoções 
 

   

    16 Há controle quanto à conquista do direito à promoção 
funcional 

   

    17 As promoções concedidas no período estão em 
conformidade com a norma legal e atribuídas através 
deportarias pela autoridade competente 

   

      
05.2.8 – Gfip 
 

   

     18 A Gfip tem sido enviada no prazo legal e com todas as 
informações obrigatórias 

   

  
05.2.9 – Demonstrativo Previdenciário 
 

   

     19 O Demonstrativo previdenciário está sendo elaborado 
enviado à SNPS nos prazos estabelecidos 

   

  
05.2.10 – Demonstrativos das Admissões e 
Contratações de Servidores 
 

   

     20 O Demonstrativo das admissões e contratações de 
servidores está sendo elaborado e enviado ao TCE no 
prazo legal 

   

  
05.2.11 – Declaração de Bens 
 

   

     21 A declaração de bens dos Agentes Políticos e ocupantes 
de cargo de chefia, está sendo elaborado e enviada ao 
TCE no prazo estabelecido na Agenda de Obrigações 

   

  
05.2.12 – Publicação dos Subsídios e da Remuneração 
dos Cargos e Empregos Públicos 
 

   

     22 Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e 
empregos públicos estão sendo publicados  no Órgão 
Oficial do Legislativo 
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05.2.13 – Rais 
 

   

     23 A Rais está sendo preenchida e encaminhada no prazo 
legal 

   

       
05.2.14 – Declaração Anual dos Rendimentos Pagos 
ou Creditados 
 

   

     24 A declaração dos rendimentos pagos aos servidores no 
exercício anterior está sendo elaborada e entregue no 
prazo legal para efeito do ajuste anual do Imposto Renda 

   

     25 Os rend. Pagos a título de remuneração por serviços 
prestados foram informados à Receita Federal no prazo 
legal 

   

  
05.2.15 – Controle da Saúde dos Servidores 
 

   

     26 Os funcionários realizam e apresentam com regularidade 
inscrita na norma de controle os exames médicos e 
laboratoriais exigidos 

   

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 

 

 

 
05 – ATOS DE PESSOAL 

05.3 – VACÂNCIA 

Nº. de 
Ordem 

             Descrição S N NA 

  
05.3.1 – Cargos Efetivos 
 

   

     01 Ocorreu vacância de cargos efetivos no período    

     02 Dos processos constam no que couber em caso, 
conforme procedimentos de controle: 

   

 a) Pedido de exoneração;    
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b) Declaração de bens; 
c) Atestado Demissional de Saúde; 
d) Declaração de Acidente de Trabalho; 
e) Parecer Final de Junta Médica; 
f) Atestado de óbito; 
g) Processo Administrativo de Demissão; 
h) Portaria baixada por Autoridade Competente; 
i) Publicação no Órgão Oficial do legislativo; 
j) Cálculo do tempo de serviço; 
k) Identificação dos beneficiários da pensão; 
l) Cálculo dos saldos dos vencimentos e vantagens; 
m) Cálculo dos proventos ou pensão devidos, com 

memória de cálculo; 
n) Comunicação ao Regime Próprio de Previdência; 
o) Encaminhamento do proc. Ao TCE p/ homologação 

     03  Os direitos funcionais foram calculados e pagos de 
forma regular 

   

     04 Há servidores com mais de 70 (setenta) anos no 
exercício do cargo 

   

  
05.3.2 – Cargos em Comissão 
 

   

     05 Dos proc. Constam n couber em caso, conforme 
procedimentos de controle: 

a) Carta com pedido de exoneração; 
b) Ordem da Autoridade Competente; 
c) Declaração de Bens; 
d) Cálculo dos saldos remuneratórios; 
e) Portaria editada pela autoridade competente; 
f) Publicação no Órgão Oficial do legislativo. 

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 
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06 – OUTROS CONTROLES OPERACIONAIS . 

Nº. de 
Ordem 

             Descrição S N NA 

  
06.1 – Elaboração e Publicação de Relatório de 
Gestão Fiscal (QRGF) 
 

   

    01 O Relatório de Gestão Fiscal composto dos 
demonstrativos previstos, foi elaborado e publicado nos 
prazos legais pelo Poder Legislativo 

   

    02 O Relatório Gestão Fiscal foi encaminhado no prazo 
legal: 

a) Ao Tribunal de Contas do Estado; e 
b) À Caixa Econômica Federal. 

   

    03 O Relatório Gestão Fiscal está assinado pelas 
autoridades competentes conforme normas de  C.I. 

   

  
06.2 – Gastos com Pessoal 
 

   

    04 O controle de gastos com pessoal é feito mensalmente 
através de emissão de demonstrativo específico 

   

    05 Os gastos com pessoal do legislativo estão dentro do 
limite prudencial 

   

    06 A folha de pagtº. do legislativo no exercício anterior, 
esteve dentro do limite de 70% da sua receita (repasse) 

   

    07 O subsídio de cada vereador está dentro do limite de até 
20% do subsídio do Deputado Estadual 

   

    08 A remuneração total dos vereadores, no exercício 
imediatamente anterior se situou em até 6% da receita 
realizada. 

   

    09   Existem gastos com pessoal, não computados para 
efeito de cálculo de limites. 

   

    10 Verificou se as receitas correntes líquidas foram 
calculadas em conformidade com a norma legal 
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    11 Ultrapassado o limite prudencial dos gastos com pessoal 
foram adotadas as medidas estabelecidas na LDO para 
estabelecimento do limite no prazo legal 

   

  
06.3 – Controle de Execução Orçamentária  

   

    12 A execução orçamentária esta sendo controlada de 
forma regular através dos procedimentos administrativos 

a) Empenho; 
b) Liquidação; 
c) Pagamento; 
d) Abertura de créditos adicionai 

   

 
 
 
    13 

 
06.4 – Controle da Execução Financeira 
 
A execução financeira está sendo controlada de forma 
regular através dos procedimentos administrativos: 

a) Elaboração da programação financeira e 
cronograma de execução de desembolso; 

b) Repasse 
c) Aplicações financeiras; 
d) Pagamentos; 
e) Consignações; 

   

  
06.5 – Controle de Frota   
 

   

    14 Os fornecimentos de materiais e serviços estão 
registrados em ficha individual para cada veículo 
conforme normas específicas de controle 

   

    15 Os custos de manutenção dos veículos estão sendo 
realizados de forma individualizada e tempestiva com 
base nos dados extraídos das fichas de controle 

   

    16 O abastecimento e os serviços de manutenção da frota, 
estão sendo realizados nos fornecedores credenciado 
vencedor do certame licitatório mediante autorização da 
autoridade competente 

   

    17 No controle de frotas há relatório com informações como 
custo de manutenção de cada veículo, custo do Km 
rodado, ou hora trabalhada, consumo por Km ou hora 
trabalhada 
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06.6 – Publicação dos Atos Oficiais 
  

    18 Os atos oficiais da administração foram publicados no 
Órgão Oficial do legislativo e em outros veículos de 
comunicação quando exigidos pela legislação nos 
prazos legais 

   

       
06.7 – Cumprimento da Agenda de Obrigações     
 

   

     19 O cumprimento da agenda de obrigações está sendo 
observado pelas diversas Unidades Administrativas no 
desempenho de suas atribuições  

   

 

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os 

pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

CONSTRUIR O CONHECIMENTO HOJE É 

REVER O PASSADO INOVANDO O FUTURO 

 

Cariacica, 28 de junho de 2017. 

 

Jonas Ferreira Campos 

Controlador Interno 
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LEGISLAÇÃO 

 

 

Art. 75 – LC 4.320/64 

       “O controle de execução orçamentária compreenderá”: 

       I – a legalidade que resultem a arrecadação da receita ou a realização da 

despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações;        

       II – a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por 

bens e valores públicos;   

       III – o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos    

monetários e em termos de realização de obras e prestações de serviços. 

          

Art. 76 – LC 4.320/64 

       “O Pode Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o art. 

75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente”. 

 

Art. 77 – LC 4.320/64 

      “ A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será 

prévia, concomitante e subsequente”. 

 

Art. 78 – LC 4.320/64 

       “Além da prestação de contas ou tomada de contas anual, quando 

instituída a lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, 
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levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por 

bens ou valores públicos”. 

 

Art. 79 – LC 4.320/64 

      “Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária, ou a outro 

indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do art. 75”. 

       Parágrafo Único – “Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos 

de unidade de medida, previamente estabelecidas para cada atividade”. 

 

Art. 80 – LC 4.320/64 

      “Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a 

exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade 

orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim”. 

 

Art. 31 – CF/88 

       “A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do 

Poder Executivo Municipal, na forma da lei”. 

 

Art. 70 – CF/88 

      “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. 

 

Art. 70 – CF/88 – parágrafo único (EC 19/98) 
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       “Prestará contas, qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em  nome destas, assuma 

obrigações de natureza pecuniária”. 

Art. 74 – CF/88 

      “Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de”: 

       I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

       II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como na aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

       III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres da União; 

       IV – apoiar o controle externo no exercício de missão institucional. 

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades perante ao Tribunal 

de Contas da União. 

 

Art. 54 – LC 101/2000 

      “Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos Poderes e 

órgão referidos no art. 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo”: 
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Parágrafo Único – “O relatório também será assinado pelas autoridades 

responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem 

como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão 

referido no art. 20”. 

 

Art. 59 – LC 101/2000 

      “O Poder Legislativo, diretamente, ou com auxílio dos Tribunais de 

Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, 

fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase 

no que se refere”: 

       I – atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

       II – limites e condições para realizações de operações de crédito e 

inscrição em Restos a Pagar;        

       III – medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 

       IV – providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para 

recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 

respectivos limites; 

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

vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 

       VI – cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 

quando houver, 

 

§ 1º “Os Tribunais de Contas, alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 

20 quando constarem”: 

        I – a possibilidade de ocorrência das situações no inciso II do art. 4º e no 

art. 9º, 
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        II – que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do 

limite; 

        III – que os montantes das dívidas, consolidada e mobiliária, das 

operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% 

dos respectivos limites; 

        IV – que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do 

limite definido em lei; 

        V – Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas 

ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária. 

 

§ 2º “Compete ainda aos Tribunais de Contas, verificar os cálculos dos limites 

da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20”. 

 

§ 3º “O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto 

nos §§2º, 3º e 4º do art. 39”. 

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


