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1JNTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Auditoria

Interna da Câmara Municipal de Colatina, conforme as ações previstas no Plano Anual de

Auditoria Interna (PAAI/2017) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta

da Auditoria.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a

previsão do Anexo III — A da Instrução Normativa TCEES nº 43/2017 (Tabela 37), bem como a

alínea “”,b do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 — LAI — Lei de Acesso a

Informação e de acordo com o que dispõe a alínea “”,b do inciso VII, do artigo 10º da Lei

Municipal nº 6.073, de 28 de abril de 2014.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna — Ano 2017, será

apresentado o quadro técnico da UCCI, os pontos de controle selecionados para análise, a

descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, o monitoramento acerca

dos sistemas de controle interno, a descrição dos cursos de capacitação realizados ao longo

do ano de 2018, o registro das auditorias realizadas, constatações, proposições e respostas e

as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da

Instrução Normativa TCEES nº 32/2014.

1.1. Quadro de Pessoal da Unidade Central de Controle Interno

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe de um servidor

efetivo, aprovado mediante concurso público e convocado conforme edital nº 001/2017, com

início das atividades em 10 de janeiro de 2017, consoante portaria de nomeação nº 092/2017:

Servidores Cargo Formação Departamento Nomeação
01 Auditor Público Ciências Contábeis Unidade Central de Portaria nº 092 —Interno Controle Interno 10/01/2017

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de informática com acesso

adequado à Internet, bem como instalações apropriadas, com a privacidade e segurança

adequadas.

1.2. Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial 1 do Anexo III
da IN TC nº 43/2017.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para auditoria:



1. Itens de abordagem prioritária.

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária., . . Processos .
miª/gg (:lbjeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra Selecionadae controle . de Controleanallsados

1.1.2 Despesa — 1) 010/2018 Lei Avaliar se foram realizadas 1)R$ 1.840,00
realização sem 2) 011/2018 4.320/1964, despesas sem emissão de 2)R$ 1.753,30
prévio 3) 013/2018 art. 60. prévio empenho. 3)R$ 57.580,18empenho. 4) 014/2018 4)R$ 83.782,765) 015/2018 5)R$ 32.965,936) 016/2018 6)R$ 135.318,447) 017/2018 7)R$ 14.645,688) 018/2018 8)R$ 24.888,939) 019/2018 9)R$ 1.542,0310) 042/2018 10)R$ 61 .629,6611) 043/2018 11)R$ 71.985,5812) 044/2018 12)R$ 34.280,8913) 045/2018 13)R$ 95.497,8314) 046/2018 14)R$ 11.834,7215) 047/2018 15)R$ 24.888,9316) 048/2018 16)R$ 63.157,2817) 050/2018 17)R$ 4.409,4818) 054/2018 18)R$ 8.396,0019) 082/2018 19)R$ 60.617,2920) 083/2018 20)R$ 82.737,2221) 084/2018 21)R$ 35.617,6522) 085/2018 22)R$ 134.618,8423) 086/2018 23)R$ 11.834,7224) 087/2018 24)R$ 24.888,9325) 089/2018 25)R$ 8.371,5426) 102/2018 26)R$ 20.151,1027) 138/2018 27)R$ 16.619,3628) 141/2018 28)R$ 3.629,0929) 144/2018 29)R$ 4.011,0030) 157/2018 30)R$ 16.017,1231) 200/2018 31)R$ 8.537,9432) 202/2018 32)R$ 8.625 00

R$ 4.799.100,59 R$ 1.166.314,42
1.1. Gestão Previdenciária., . . Processos -
miª/gg (:lbjeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra Selecionadae controle . de Controleanallsados

1.2.4 Retenção/Rep 1) 013/2018 CF/88, art. 40; Verificar se houve a 1)R$ 57.580,18
asse das 2) 014/2018 LRF, art. 69; retenção das contribuições 2)R$ 83.782,76
contribuições 3) 015/2018 Lei 9717/1998 previdenciárias dos 3)R$ 32.955,93
previdenciárias 4) 016/2018 art. 1º; servidores e o seu 4)R$ 135.318,44
' Pª'iº 5) 017/2018 Lºi respectiYº fºPªSSª? 5)R$ 14.645,68
serwdor. 6) 018/2018 8.212/1991; temoestlvo ao reglme de 6)R$ 24.888,93

7) 019/2018 Lel Local. preVIdenCIa. 7)R$ 1.542,038) 042/2018 8)R$ 61.629,669) 043/2018 9)R$ 71.985,5810) 044/2018 10)R$ 34.280,8911) 045/2018 11)R$ 95.497,8312) 046/2018 12)R$ 11.834,7213) 047/2018 13)R$ 24.888,9314) 048/2018 14)R$ 63.157,2815) 050/2018 15)R$ 4.409,4816) 082/2018 16)R$ 60.617,2917) 083/2018 17)R$ 82.737,2218) 084/2018 18)R$ 35.617,6519) 085/2018 19)R$ 134.618,8420) 086/2018 20)R$ 11.834,7221) 087/2018 21)R$ 24.888,9322) 089/2018 22)R$ 8.371 54
R$ 4.663.857,43 R$ 1.076.734,51



1.2. Gestão patrimonial., . . Processos -
Codlgo Objeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Un|verso dº Ponto Amostra SelecionadaIN43/17 de controle . de Controle

anal|sados

1.3.1 Bens em Inventários de CRFB/88, art. Avaliar se as Resultado apurado Inventários (INVALM,
estoque, bens em 37, caput c/c demonstrações contábeis no item 1.3.1 do INVMOV, INVIMO,
móveis, almoxarifado, Lei evidenciam a integralidade apêndice do INVINT), Termos
imóveis e móveis, imóveis 4.320/1964, dos bens em estoque, RELUCI. Circunstanciados das
intangíveis e intangíveis. arts. 94 a 96. móveis, imóveis e Comissões de Inventárioregistro Termos intangíveis em (TERALM, TERMOV,
contábil circunstanciados compatibilidade com os TERIMO, TERINT),
compatibilidad de bens em inventários anuais, bem Balanço Patrimonial
e com almoxarifado, como, as variações (BALPAT) e Balancete
inventário. móveis, imóveis decorrentes de de Verificação

e intangíveis. depreciação, amortização (BALVERF).
Demonstrativos ou exaustão, e as devidas
de entradas e reavaliações.
saídas de bens
em almoxarifado,
móveis, imóveis
e intangíveis.

1.3.2 Bens móveis, Inventários de Lei Avaliar se os registros Resultado apurado Termos
imóveis e bens em 4320/1964, analíticos de bens de no item 1.3.2 do Circunstanciados das
intangíveis — almoxarifado, art. 94. caráter permanente estão apêndice RELUCI. Comissões de Inventário
Registro e móveis, imóveis sendo realizados contendo (TERMOV, TERIMO).
controle. e intangíveis. informações necessárias e

Termos suficientes para sua
circunstanciados caracterização e se existe
de bens em a indicação, na estrutura
almoxarifado, administrativa do órgão, de
móveis, imóveis agente(s) responsável(is)
e intangíveis. por sua guarda e
Demonstrativos administração.
de entradas e
saídas de bens
em almoxarifado,
móveis, imóveis
e intangíveis.

1.3.3 Disponibilidade Termo de LC 101/2000, Avaliar se as TVDISP e Extrato Extrato Bancário
s - financeiras Verificação de art. 43 c/c 5 3ª, disponibilidades Bancário
depósito e Disponibilidades do artigo 164 financeiras foram
aplicação. e Extratos da CRFB/88. depositadas em

Bancários. instituições financeiras
oficiais.

1.3.4 Disponibilidade Termo de Lei Avaliar se as TVDISP e Extrato Extrato Bancário
s - financeiras Verificação de 4320/1964, demonstrações contábeis Bancário
depósito e Disponibilidades arts. 94 a 96. evidenciam a integralidade
aplicação. e Extratos dos valores depositados

Bancários. em contas correntes e
aplicações financeiras
confrontando os valores

registrados com os
extratos bancários no final
do exercício.

1.3.7 Obrigações Balanço LC 101/2000, Avaliar se o titular do 04 Documentos 02 Contratos
contraídas no Patrimonial art. 42. Poder contraiu, nos dois Administrativos;
último ano de (BALPAT); últimos quadrimestres do
mandato. Contratos seu mandato, obrigações 02 Demonstrativos

Administrativos que não puderam ser Contábeis.
assinados nos cumpridas integralmente
02 (dois) últimos dentro dele, ou que tiveram
quadrimestres; parcelas a serem pagas no
Demonstrativo exercício seguinte sem
de Restos a suficiente disponibilidadePagar de caixa.
(DEMRAP).

1.3. Limites constitucionais e legais., . . Processos -
ª??? (:lbjeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Un|verso dº Ponto Amostra Selecionadae controle analisados de Controle



1.4.6 Despesas com 1) 1496/2017 LC 101/2000, Avaliar se todas as 1)R$ 6.500,00
pessoal — 2) 1494/2017 art. 18. despesas com pessoal, 2)R$ 7.994,91abrangência. 3) 1495/2017 inclusive mão de obra 3)R$ 3.500,00

4) 0057/2018 terceirizadauque se referem 4)R$ 7.975,005) 0066/2018 ª SUPSÍ'ÍU'Çªº dº 5)R$ 7.500 00, . serVIdores, foramRGF - Relatorlo . ,- conslderadas no calculo dode Gestao limiteFiscal. ' R$ 1.273.009,83 R$ 33.569,91
1.4.7 Despesas Relatório de LC Avaliar se os limites de R$ 5.316.085,66 R$ 5.316.085,66

com pessoal Gestão Fiscal 101/2000, arts. despesas com pessoal
limite. (Demonstrativo 19 e 20 estabelecidos nos artigos

da Despesa com 19 e 20 LRF foramPessoal); observados.
Balancete da
Despesa
Orçamentária;
RREO — Anexo 3
(Poder
Executivo).

1.4.8 Despesas com Legislação online LC 101/2000, Avaliar se foram praticados Leis, Resoluções, Leis, Resoluções, Atos
pessoal — (Portal da art. 21. atos que provocaram Atos Normativos. Normativos.
descumpriment transparência) aumento das despesas
o de limites — referente ao com pessoal sem observar
nulidade do exercício de as disposições contidasato. 2018; nos incisos I e II, do artigo

Informações dos 21, da LRF.
Recursos
Humanos.

1.4.9 Despesas com Resumo da LC 101/2000, Avaliar se foram praticados R$ 3.462.030,08 R$ 2.134.639,77
pessoal — Folha de art. 21, atos que provocaram
aumento Pagamento - parágrafo aumento das despesas 12 meses Mês de Junho + 180 dias
despesas nos Regime Geral de único. com pessoal, expedidos finais de mandatoúltimos 180 Previdência nos cento e oitenta dias
dias do fim de Social anteriores ao final do
mandato — (FOLRPG). mandato do titular donulidade do Poder.
ato.

1.4.10 Despesas Relatório de LC 101/2000, Avaliar se as despesas R$ 5.316.085,66 R$ 5.316.085,66
com Gestão Fiscal art. 22, totais com pessoal
pessoal (Demonstrativo parágrafo excederam 95% do limite
limite da Despesa com único. máximo permitido para oprudencial Pessoal); Poder e, no caso de
vedações. Balancete da ocorrência, se as vedaçõesDespesa previstas no artigo 22,

Orçamentária; parágrafo único, incisos I a
RREO — Anexo 3 V, da LRF foram(Poder observadas.
Executivo).

1.4.11 Despesas Relatório de LC 101/2000, Avaliar se as despesas R$ 5.316.085,66 R$ 5.316.085,66
com pessoal Gestão Fiscal art. 23 c/c totais com pessoal
extrapolação (Demonstrativo CRFB/88, art. ultrapassaram o limite
do limite da Despesa com 169, 5 3ª e 5 estabelecido no artigo 20
providências Pessoal); 4º. da LRF e, no caso de
/medidas Balancete da ocorrência, se as medidas
de contenção. Despesa saneadoras previstas no

Orçamentária; artigo 23 (e 169, 5 3ª e 5 4ª
RREO — Anexo 3 da CF 88) foram adotadas.
(Poder
Executivo).

1.4.13 Poder Balanco CRFB/88, art. Avaliar se o gasto total R$ 4.663.857,43 R$ 4.663.857,43
Legislativo Financeiro; 29-A, 5 1ª. com a folha de
Municipal Balancete da pagamento da Câmara
despesa Despesa Municipal não ultrapassou
com folha Orçamentária. setenta por cento dos
de pagamento. Nota de recursos financeirosmovimento recebidos a título definanceiro. transferência de

duodécimos no exercício.
1.4.17 Despesas Lei nº CRFB/88, art. Avaliar se a fixação do 01 Lei fixando o 09

com pessoal 5.005/2004; Lei 29, inciso VI. subsídio dos Vereadores subsídio.
subsídio nº 5313/2007; atendeu o disposto nodos Lei nº artigo 29, inciso VI, da 08 Leis de revisão
vereadores 5.372/2008; Lei CRFB/88, especialmente geral anual.
fixação. nº 5646/2010; os limites máximos nele



Lei nº

5.758/2011; Lei
nº 5.826/2012;
Lei nº

5.993/2013; Lei
nº 6115/2014 e

fixados e a fixação de uma
legislatura para outra.

Lei nº
6408/2017.

1.4.18 Despesas Ficha Financeira CRFB/88, art. Avaliar se o pagamento 12 meses 12 meses
com pessoal Detalhada dos 29, inciso Vl. dos subsídios aos
subsídio Vereadores vereadores obedeceu aos
dos (FICPAG). limites fixados no artigo 29,vereadores inciso VI, da CRFB/88.
pagamento.

1.4.19 Despesas Ficha Financeira, CRFB/88, art. Avaliar se o total da R$ 738.543,55 R$ 738.543,55
com pessoal - Demonstrativo 29, inciso VII. despesa com a
remuneração da Despesa com remuneração dos
vereadores. Pessoal. Vereadores ultrapassou o

montante de cinco por
cento da receita do

Município.
1.4.20 Poder Balancete CRFB/88, art. Avaliar se o total da R$ 6.954.320,27 R$ 6.954.320,27

Legislativo analítico da 29-A. despesa do Poder
Municipal — despesa Legislativo Municipal,
despesa total. orçamentária; incluídos os subsídios dos

Balanco Vereadores e excluídos os
Financeiro; gastos com inativos,
RREO — Anexos ultrapassou os percentuais
3, 6, 8 e 12 definidos pelo artigo 29-A
(Poder da CRFB/88, relativos ao
Executivo); somatório da receitaBalancete da tributária e das
Execução transferências previstas no
Orçamentária da 5 5º do art. 153 e nos arts.
Receita (Poder 158 e 159, efetivamente
Executivo). realizadas no exercício

anterior.

1.4. Demais atos de gestão., . . Processos -
Codlgo Objeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra SelecionadaIN43/17 de controle . de Controleanallsados

1.5.1 Documentos Documentação IN reguladora Avaliar de os documentos Documentação Toda a documentação
integrantes da que compõe a da remessa de integrantes da PCA estão constante do Anexo apresentada pelos
PCA — PCA/2018 prestação de em conformidade com o III-D da IN 43/2017 responsáveis de
compatibilidad
e com o
normativo do
TCE.

contas. requerido no anexo
correspondente da IN
regulamentadora da
remessa de prestação de
contas.

elaboração e envio.

2. Itens de abordagem complementar.

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária., . . Processos -
Codlgo Objeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra SelecionadaIN43/17 de controle . de Controleanallsados

2.2.11 Execução de Demonstrativo CRFB/88, art. Avaliar se houve R$ 508.500,00 R$ 508.500,00
despesas - dos Creditos 167, II. realização de despesas ou
creditos Adicionais; a assunção de obrigações
orçamentários. Decreto nº diretas que excederam os

22.285/2018 e créditos orçamentários ou
nº 22.340/2018. adicionais.

2.2.13 Creditos Lei nº CRFB/88, art. Avaliar se houve abertura Lei Orcamentaria Lei nº 6461/2017 que
adicionais - 6461/2017; 167, inciso V, de crédito adicional Anual - LOA - 2017 instituiu a LOA/2018
autorização Decreto nº c/c art. 43 da suplementar ou especial
legislativa para 22.285/2018 e Lei nº sem prévia autorização 02 Decretos 02 Decretos
abertura. nº 22.340/2018. 4.320/64. legislativa e sem indicação

dos recursos

correspondentes.



2.2.31 Despesa — 1) 010/2018 Lei Avaliar se foram 1)R$ 1.840,00
Liquidação. 2) 011/2018 4.320/1964, observados os pre- 2)R$ 1.753,30

3) 054/2018 art. 63. requisitos estabelecidos no 3)R$ 8.396,00
4) 102/2018 artigo 63 da Lei Federal nº 4)R$ 20.151,10
5) 138/2018 4.320/64 para a liquidação 5)R$ 16.619,366) 141/2018 das despesas. 6)R$ 3.629,097) 144/2018 7)R$ 4.011,008) 157/2018 8)R$ 16.017,129) 200/2018 9)R$ 8.537,9410) 202/2018 10)R$ 8.625 00

R$ 135.243,16 R$ 89.579,91
2.2.32 Pagamento de 1) 010/2018 Lei Avaliar se houve 1)R$ 1.840,00

despesas sem 2) 011/2018 4.320/1964, pagamento de despesa 2)R$ 1.753,30
regular 3) 054/2018 art. 62. sem sua regular 3)R$ 8.396,00liquidação. 4) 102/2018 liquidação. 4)R$ 20.151,105) 138/2018 5)R$ 16.619,366) 141/2018 6)R$ 3.629,097) 144/2018 7)R$ 4.011,008) 157/2018 8)R$ 16.017,129) 200/2018 9)R$ 8.537,9410) 202/2018 10)R$ 8.625 00

R$ 135.243,16 R$ 89.579,91

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2018, as atividades foram concentradas no aprimoramento das instruções

normativas, elaboração do Manual de Auditoria Interna, acompanhamento dos limites

constitucionais e realização de auditoria interna.

2.1. Auditoria Interna

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina é responsável pela

realização de auditorias internas, de forma planejada, conforme disciplina o art. 74 da Carta

Magna avaliando o cumprimento de metas, o cumprimento da legalidade e resultados da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e apoiando o controle externo no exercício de

sua missão institucional.

O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 foi aprovado por meio da portaria

nº 225/2017, com as seguintes ações:

Ação nº 001: Normatização e/ou Atualização das Instruções Normativas

Objetivo: Aumentar a eficiência dos sistemas administrativos, atualizando e criando as

instruções normativas conforme os procedimentos de cada unidade, em observância a

resolução 227/2011.

Cronograma: Abril a Setembro de 2018.

Ação nº 002: Gestão Financeira



Objetivo da Auditoria: Verificar a efetividade e legalidade da execução das despesas

com diárias de acordo com a legislação pertinente, em especial ao disposto no artigo 37

da Constituição Federal.

Cronograma: Outubro de 2018.

Ação nº 003: Contratos e Aditivos

Objetivo da Auditoria: Verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão

e fiscalização dos contratos.

Cronograma: Novembro a Dezembro de 2018.

Por meio do tempo decorrido na auditoria da Ação nº 002, que se estendeu mais que o

planejado, e em atendimento as solicitações internas e externas, não foi possível executar a

ação nº 003 (contratos e aditivos) prevista no PAAI.

Seguem elencadas abaixo as atividades realizadas pelo Auditor Público Interno no exercício de

2018:

a) Criação e/ou atualização de instruções normativas, demonstradas no item nº 2.2 deste

relatório;

b) Auditorias concluídas: 01;

c) Acompanhamento pós-auditoria (monitoramentos): 01;

d) Acompanhamento dos Limites Constitucionais, com emissão dos relatórios de auditoria

nº 01 e 02/2018 evidenciados no Portal da Controladoria;

e) Atendimento de demandas internas (solicitações do Presidente e/ ou unidades

administrativas, etc.) e externas (questionários do TCEES, denúncias, etc.) durante o

exercício;

f) Produção de Relatórios e Pareceres Conclusivos no âmbito da prestação de contas

anual encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

g) Acompanhamento e melhorias para o portal de transparência do Legislativo Municipal.

2.2. Análise dos Sistemas de Controle Interno

Este tópico trata da análise acerca dos sistemas de controle interno do Poder Legislativo, com

base no relatório de auditoria nº 004, realizado em 2017, identificando as unidades

administrativas que apresentaram maior ausência de pontos de controle em suas instruções

normativas, refletindo a necessidade de atualizações com objetivo de criar e/ou registrar

rotinas mais eficientes e essenciais na realização das atividades pelos sistemas

administrativos.

A seguir evidenciam-se os trabalhos realizados em cumprimento da Ação nº 001 do PAAI:



a) Elaboração do Manual de Auditoria Interna e criação/atualização das Instruções do

SCI — Sistema de Controle Interno, no período de 01/03/2018 a 18/05/2018,
conforme demonstrativo abaixo:

Órgão Sistema “ _ - - .
Central Administrativo Instruçoes Normatlvas Versao Aprovaçao Ato Normatlvo

IN nº 002 — Dispõe sobre

orientações e procedimentos a _ ª
serem adotados para a 02 14/08/2018 Portarla n. - . . 059/2018

reallzaçao de audltorla e
inspeção.

OBS: O Manual de Auditoria Interna e parte integrante da IN nº 002, de 14 de
agosto de 2018.

IN nº 004 — Dispõe sobre
orientações para elaboração do
relatório e parecer conclusivo da Portaria nª

Unidade Central de Controle 02 “IOS/2018 059/2018
Interno sobre a prestação deUCCI — contas anual.

cªtªlã SCI - Sistema de º _ _
Controle Interno I_N n 095 — D|spoe sobre asControle orlentaçoes e procedlmentos a Portaria nºInterno serem adotados para o 01 14/08/2018. . . 059/2018

atendlmento as eqUIpes de
controle externo.

IN nº 006 — Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a _ ª
serem adotados pra o exercício 01 14/08/2018 Portarla n. . . - 059/2018

das demals atrlbUIçoes
específicas da UCCI.

IN nº 007 — Dispõe sobre asorientações e procedimentos a .Portarla nº
serem adotados para a remessa 01 14/08/018 059/2018
de documentos e informações o

TCEES.

b) Criação e atualização das instruções normativas do SPA, SCL, SCO, SFI e SRH, no

período de 03/05/2018 a 21/12/2018, evidenciadas abaixo:

Órgão Sistema Instru ões Normativas Versão A rova ão AtºCentral Administrativo ç p ç Normativo
IN nº 001 - Dispõe sobre as

orientações e procedimentos a _ ª
serem adotados para o registro, 02 10/08/2018 Portarla n. . , . 058/2018SPA - Slstema de controle e Inventarlo de bens

Controle móveis e imóveis.
Unidade Patrimonial e

Legislativa Almoxarifado IN nº 002 - Dispõe sobre asorientações e procedimentos a Portaria nº
serem adotados em caso de 01 10,08/2018 058/2018

extravio e furto de bens.

SCL — Sistema de IN nº 001 - Dispõe sobre as 02 04/09/2018 _. - . Portarla nº
Compras, orlentaçoes e procedlmentos a



Licitações e
Contratos

serem adotados para o trâmite
processual das aquisições de

bens e contratações de serviços
por dispensa ou inexigibilidade

de licitação na Câmara
Municipal de Colatina.

075/2018

IN nº 002 — Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a
serem adotados para o trâmite
processual das aquisições de

bens e contratações de serviços
por Licitação na Câmara

Municipal de Colatina.

02 04/09/2018
Portaria nº
075/2018

IN nº 003 — Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a

serem adotados para o
acompanhamento e controle de

execução dos contratos
firmados na Câmara Municipal

de Colatina.

01 04/09/2018
Portaria nº
075/2018

Órgão
Central

Sistema
Administrativo Instruções Normativas Versão Aprovação

Ato
Normativo

Unidade
Contábil

Financeira

SCO — Sistema
Contábil

IN nº 001 - Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a
serem adotados para o registro

de execução orçamentária e
extraorçamentária.

02 14/08/2018
Portaria nº
060/2018

IN nº 002 - Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a
serem adotados para a geração

e consolidação dos
demonstrativos contábeis.

01 14/08/2018
Portaria nº
060/2018

IN nº 003 - Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a
serem adotados para geração e
divulgação dos demonstrativos

da LRF.

01 14/08/2018
Portaria nº
060/2018

SFI — Sistema
Financeiro

IN nº 001 - Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a

serem adotados para o
estabelecimento da

programação financeira.

02 14/08/2018
Portaria nº
062/2018

IN nº 002 - Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a

serem adotados para a
concessão de diárias.

01 14/08/2018
Portaria nº
062/2018

SRH — Sistema de
Recursos
Humanos

IN nº 001 - Dispõe sobre as
orientações e procedimentos a

serem adotados para atividades
de Recursos Humanos.

03 21/12/2018
Portaria nº
102/2018



c) Adesão as NAG“s (Normas de Auditoria Governamental) para as atividades de

auditoria pela Unidade Central de Controle Interno, conforme Portaria nº 063, de 14

de agosto de 2018.

Diante dos itens "a" e "b" descritos anteriormente, fica destacado a criação e/ou atualização

das instruções normativas por parte dos sistemas administrativos da Câmara Municipal de

Colatina, em conformidade com o PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna. Ainda assim, deve-

se frisar que, além desses, todos os sistemas administrativos tendem a se aprimorar com o

auxílio das recomendações exaradas pela unidade de auditoria.

2.3. Treinamento e Capacitação

O servidor da UCCI participou no exercício 2018 dos seguintes treinamentos:

I. Curso “Inovações na PCA — IN 43/2017 Curso Prático Sobre Relatórios de Controle

Interno a Enviar ao TCEES Na PCA de 2017”, promovido pela Fundação Espírito-santense

de Tecnologia — FEST, realizado no período de 30 e 31 de janeiro de 2018, com carga horária

de 16 horas / aulas. Instrutor: Marcelo Rodrigues, Magaly Nunes do Nascimento e Marlon

TuriaI Lamas;

II. Encontro Regional de Orientação Técnica — Juris 2018 — Polo V, promovido pela Escola de

Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em parceria com o Instituto

Federal do Espírito Santo, em Colatina/ES.

a) Curso “Processo e Responsabilização Perante o TCEES”, ministrado pelo

instrutor Lyncoln de Oliveira Reis, período de 23 e 24 de julho de 2018 das 08h30

às 17h30 no primeiro dia e 08h30 às 12h30 no segundo dia, com carga horária de 12

horas.

b) Curso “O Papel do Legislativo Municipal”, ministrado pelo instrutor Murilo Costa

Moreira, no período de 24 de julho de 2018 das 13h30 às 17h30, com carga horária

de 04 horas.

c) Curso “Transparência e Controle Interno (teoria e prática)”, ministrado pelos

instrutores Pedro Berger, Bruno Faé, Mariana Covre, Lidson Silva, Odilson

Barbosa e Edilson Barboza, no período de 25 a 27 de julho de 2018 das 08h30 às

17h30, com carga horária de 24 horas.

2.4. Auditorias realizadas, Constatações, Proposições e Respostas

2.4.1. Processo: 113/2018 e 119/2018

Objeto: O objetivo da inspeção foi verificar se houve a retenção das contribuições

previdenciárias dos servidores ativos da Câmara Municipal de Colatina e o seu respectivo

repasse tempestivo ao regime de previdência, motivada por meio de uma denúncia anônima
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recebida pela ouvidoria, sobre a ausência de recolhimento de INSS ao Regime Geral de

Previdência Social, por parte de 06 (seis) servidores públicos efetivos desta casa de leis.

Processos analisados: de Janeiro a Março de 2018

Período: 09/03/2018 a 21/06/2018

Pontos de Controle: Códigos 1.1.2 e 1.2.4 da Tabela Referencial 1 do Anexo III da IN TC nº

43/2017.

Constatações: Foi ratificado o não recolhimento das contribuições previdenciárias dos 06

(seis) servidores apontados por meio da denúncia, já em relação aos demais servidores ativos

não foi constatado ausência de retenção do INSS, em análise dos pontos de controle e do

objeto da inspeção.

Ainda sobre o fato é relevante destacar a determinação do TCEES por meio do Acordão

151/2013, referente a um recurso de reconsideração julgado no dia 23 de abril de 2013, onde

foram vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC - 2139/2009 (Apensos: TC-

1523/2007 e TC-5834/2007).

O item 3.2. do Acordão 151/2013 determina ao atual gestor da Câmara Municipal de Colatina

que promove-se ação visando revisão legislativa, iniciada pelo chefe do Poder Executivo, com

vistas a adequar a situação previdenciária de seus servidores, vinculando-os ao Regime Geral

de Previdência, tal qual imposto pela EC de nº 20/98.

Cumpre destacar a indicação por meio da denúncia do Item 3.2 do Acordão 151/2013

asseverando o não cumprimento por parte do Poder Legislativo desta determinação.

Proposições: No dia 10 de Abril de 2018 foi comunicado ao Gestor da Câmara Municipal de

Colatina por esta Unidade Central de Controle Interno, conforme processo nº 119/2018, da

ausência de recolhimento ao Regime Geral de Previdência Social desses 06 (seis) servidores e

da determinação do TCEES por meio do Acordão 151/2013. Foi solicitado

informações/esclarecimentos acerca do cumprimento do item 3.2 deste acordão, e o ato

normativo, em caso de atendimento.

Resposta: Foi encaminhado a esta UCCI - Unidade Central de Controle Interno no dia 25 de

junho de 2018 o posicionamento do Gestor, o qual salientou:

"Venho por meio deste, em atenção ao processo nº 119, informar a Vossa Senhoria, tendo em vista a situação

peculiar relatada tanto no Acórdão nº 151/2013 quanto na Denúncia Anônima recebida por este setor de

Controle Interno relativa aos 06 (seis) servidores públicos municipais desta Casa de Leis que não recolhem o

INSS ao RGPS, que esta Presidência esta estudando junto aos setores competentes qual providência será

tomada quanto a tal fato.

Informo ainda que a esta Presidência fora solicitado pelo Ministério Público de Contas quais as providências

tomadas em relação ao mesmo caso relatado no processo nº 119, sendo que compareci pessoalmente ao

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para explicar a situação dos ditos servidores ao Exmo.

Procurador do Ministério Público de Contas bem como entregar a resposta ao ofício encaminhado a esta casa

de leis.
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Após a conversa ficou acertado que o Exmo. Procurador do Ministério Público de Contas analisaria a resposta

apresentada e após retornaria contato a esta Presidência."

Conclusão: Diante da resposta acima, verificou-se a ausência de ato normativo

regulamentando o cumprimento da Determinação do item 3.2 do Acordão TC nº 151/2013.

Ademais, vaIe Iistar a solicitação pelo Procurador do Ministério Público de Contas, conforme

Ofício nº 0093, em 15 de maio de 2018, da "cópia do ato normativo municipal que deu

cumprimento à determinação constante no item 3.2 do acordão TC 151/2013", mesmo objeto

iniciado por esta UCCI por meio do processo nº 119/2018 em 10 de abril de 2018.

Além disso, foi detectado no Relatório Técnico 00154/2018-3, referente à prestação de contas

do exercício de 2017, o achado envolvendo a mesma situação aqui apresentada, sendo citado

o responsável do órgão Jolimar Barbosa da Silva, conforme Instrução Técnica Inicial

00407/2018-7 e Decisão SEGEX 00411/2018-3.

Após emissão da defesa, foi emitido a Instrução Técnica Conclusiva 03933/2018-9 e o Parecer

do Ministério Público de Contas 05927/2018-7, sendo que a Instrução Técnica opina pelo

julgamento IRREGULAR e o Parecer do MPC opina pelo julgamento regular com ressalva.

Cumpre mencionar, conforme o Parecer do Ministério Público de Contas 05927/2018-7, que o

responsável pelo órgão, no início do mês de novembro de 2018, afirmou que, segue transcrito:

”considerando a determinação constante no Acórdão TC 15112013, item 3.2 [...], fora solicitado ao

Chefe do Poder Executivo Municipal [...] que seja encaminhado a [...] Casa de Leis para apreciação e

votação Projeto de Lei visando adequar a situação previdenciária dos servidores regidos pela Lei

Municipal nº 2.535, de 31 de Dezembro de 1973, vinculando-os ao Regime Geral da Previdência, tal

qual imposto pela EC de nº 20/98”. (Parecer do Ministério Público de Contas 05927/2018-7, pág. 2/3)

Logo, diante dos fatos abordados, esta Unidade Central de Controle Interno segue

acompanhando o desfecho deste julgamento, e exarando as recomendações necessárias para

cumprimento dos preceitos legais e determinações de seus entes reguladores.

2.4.2. Processo: 245/2018

Relatório de auditoria: Relatório de Auditoria Interna nº 003/2018.

Objeto: Verificar se a efetividade e legalidade da execução das despesas com diarias

realizadas na Câmara Municipal de Colatina atendem aos preceitos estabelecidos na

legislação em vigor, em especial ao que dispõe o art. 37 da Constituição Federal, à Lei Federal

nº 4.320/64 e as legislações específicas do órgão.

Processos analisados: de Janeiro a Agosto de 2018, os processos foram selecionados
usando o critério por amostragem.

Período de realização da auditoria:

- Planejamento: 27 a 31 de agosto;

- Execução: 03/09/2018 a 03/10/2018;

- Relatório sintético de submissão de achados: 04/10/2018 a 12/11/2018;
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- Relatório de Auditoria: 13/11/2018 a 23/11/2018.

Pontos de Controle: Códigos 1.1.2, 22.31 e 22.32 da Tabela Referencial 1 do Anexo III da IN

TC nº 43/2017.

Quadro Técnico: 01 (um) Auditor Público Interno.

Constatações: Houve 08 (oito) achados de auditoria e 01 (um) achado não decorrente da

investigação das questões de auditoria. As irregularidades foram comunicadas aos auditados

por meio de Requisições (Submissão Prévia de Achado) e colhidas suas justificativas que

foram consideradas para subsidiar o relatório final de auditoria nº 003/2018, evidenciado por

meio do link:

http:/lcamaracolatina.es.qov.br/uploads/filemanaqer/Relatorio de Auditoria n 002 - 2018.pdf

Recomendações: Foram emitidas 02 (duas) recomendações ao chefe do Poder Legislativo, 02

(duas) a Unidade Contabil Financeira e 05 (cinco) a todos os Agentes Públicos do órgão, assim

transcritas:

Ao Chefe do Poder Legislativo:

- Abstenha de realizar pagamentos de diárias a servidores e vereadores sem a comprovação do
interesse público.

- Que sejam observados os princípios da legalidade, economicidade, legitimidade, razoabilidade,
moralidade, motivação suficiente, finalidade, interesse público, eficiência e impessoalidade como
critérios para autorizar a concessão de diárias.

A Unidade Contábil Financeira:

- Adotar controle quanto a sequência cronológica dos atos e fatos administrativos, sendo o
processo de pagamento de diárias arquivado de forma que todos os cidadãos tenham condições
de entender o trâmite realizado.

- Atualizar a instrução normativa nº 002/2018 do Sistema Financeiro, com objetivo de aperfeiçoar
os procedimentos de controle, criando modelo de requerimento de diárias que contenha campo
específico para que o agente público ou servidor descreva o objeto e/ou objetivo a ser atendido
com a concessão de diárias, bem como a contribuição esperada em benefício a sociedade.

Aos Servidores e Agentes Públicos:

- Que sejam observados os princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, motivação
suficiente, finalidade pública e eficiência como critérios para escolha do curso e local que será
ministrado, sendo prioritariamente pesquisados cursos oferecidos no próprio estado, e em caso de
ausência, em última instância, optar por treinamentos em outros estados da federação.

- Que sejam observadas as determinações exaradas na instrução normativa nº 002/2018, do
Sistema Financeiro durante todo o processo de diárias.

- Em solicitação para participação em mais de um curso durante o ano, atentar para que os temas
sejam distintos e que exista motivação suficiente em prol das atividades desenvolvidas somadas ao
interesse público.

- Reiterando o item 8.3.1, que sejam observados os princípios que regem a administração pública
conforme dispõem os artigos 37, caput, da Constituição Federal, art. 32, caput, e art. 45, 5 2ª,
ambos da Constituição Estadual e o art. 84 da Lei Orgânica Municipal como critérios para requerer
as diárias.

- Antes de requerer diária para algum curso, acessar os cursos online e presenciais oferecidos pela
escola de contas do TCEES — Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio do link:
https://escola.tce.es.gov.br/ e da ESESP — Escola de Serviço Público do Espírito Santo, por meio
do link: http:/lead.es.qov.br/?paqe id=525. São cursos gratuitos que poderão oferecer
aprimoramento profissional sem demandar recursos públicos.

Monitoramento: Realizada a atualização da instrução normativa nº 002/2018 do Sistema

Financeiro referente a procedimentos de concessão de diárias, conforme portaria nº 029, em

28 de janeiro de 2019.
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3. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

No exercício de 2018 não foi instaurado procedimento administrativo e tomadas de contas

especiais pela Câmara Municipal de Colatina.

4. CONSIDERAÇÓES FINAIS

Diante dos resultados apresentados neste relatório, fica evidenciado que as atividades da

Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de Colatina/ES, no ano de 2018,

foram baIizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta

Administração Municipal e pelo cumprimento do PAAI, em observância aos princípios que

regem a atuação da administração pública.

Considerando todos os fatos relevantes que impactaram as atividades ao longo do exercício

financeiro, a auditoria interna cumpriu devidamente com as suas atribuições e competências no

ano de 2018, ao assistir o Poder Legislativo do Município de Colatina na consecução de seus

objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos, nos controles internos

administrativos e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim,

de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Em face do exposto, e em cumprimento às disposições da alínea “”,b do inciso VII, do artigo 7º,

da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no

dia 18 de novembro de 2011 — LAI — Lei de Acesso a Informação, disponibiliza-se à Unidade

Central de Controle Interno do Legislativo os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela

Auditoria Interna, referentes ao exercício de 2018, para analise e providências que entender

pertinentes.

Colatina, 08 de Março de 2019

Lucas Lamborghini Degasperi

Auditor Público Interno

Matrícula nº 000673

CRC/ES nº 018460/0-0
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