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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
Emitente: Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pinheiros 
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pinheiros 
Gestor responsável: Iverlan Moreira Barbosa 
Exercício: 2018 
 
1. Introdução 
 
Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que 
dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle 
interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, 
objetivando principalmente: 
 
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Pinheiros; 
 
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
A fim de embasar a análise das contas, em tempo avaliadas, realizamos alguns 
procedimentos previstos no Plano anual de auditoria, aprovado pela portaria n° 
875/2017.  
 
Vale salientar que esta Unidade Central de Controle Interno passou por transição de 
Controladores, uma vez que em 16 de janeiro de 2018, por meio da portaria 
849/2018 a Controladora Interna efetiva pediu exoneração, nessa época a equipe 
era composta por 01 (um) Controlador Interno e 01 (um) Assessor de Controle 
Interno. Esta que subscreve, foi nomeada em 01/03/2018, por meio da portaria 
853/2018, ressalte-se que a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) esteve 
composta por todo o ano de 2018 apenas pela titular. 
 
No entanto, apesar das limitações por que passa o Controle Interno quanto à 
estrutura pessoal e ciente de que o sistema de controle interno é uno e deve ter 
continuidade serão elencadas abaixo as atividades realizadas referente ao exercício 
de 2018. 
 
2. CAPACITAÇÃO 
 
O fato de ter sido nomeada para o exercício do cargo de Controladora Interna de 
forma repentina e dias antes do envio da prestação de contas do referente ao ano 
de 2017 resultou na necessidade de capacitação quanto às atribuições do cargo. 
Por esta razão, logo de início participei do curso no curso “Controle Interno Municipal 
- Teoria e Prática” com os ministrantes Odilson Souza Barbosa Junior Auditor de 
Controle Externo do TCEES e Alexsander Binda Alves que também é Auditor de 
Controle Externo do TCEES. 
 
Na busca por maior capacitação, também participei do curso gratuito Jures - 
Encontro Regional de Orientação Técnica, promovido pela Escola de Contas do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde diversos cursos, inclusive 
sobre controle interno foram abarcados. 
 
A capacitação não se resume na participação de cursos, mas na diária atualização 
por meio da leitura de diários oficiais, acompanhamento da jurispridência e busca 
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por conhecimentos que em várias ocasiões são necessários, mas em razão da 
multidisciplinariedade do controle interno só se adquire com as experiências vivídas 
e pesquisas do dia a dia. 
 
3. ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Toda a atividade do Controle Interno começa pelo planejamento anual, e ele se 
materializou na Câmara de Pinheiros por meio do Plano Anual de Auditoria, 
aprovado pela Portaria n° 875/2018. É importante salientar que as atividades do 
controle interno não se resumem à formalidade dos procedimentos de auditoria, 
monitoramento, etc., mas principalmente à constante orientação verbal aos 
servidores e vereadores da Câmara Municipal de Pinheiros. No decorrer dos dias de 
trabalho várias horas são dedicadas somente à consultoria, à conscientização das 
boas práticas para uma gestão melhor e mais transparente entre outras tarefas 
solicitadas relacionadas com o cargo, mas que se solicionam no próprio dia a dia. 
Segue abaixo o planejamento realizado pelo Controle Interno para 2018: 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 875/2018 
De 26 de Outubro de 2018 
 
“Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o 
exercício de 2018 no âmbito desta Câmara Municipal e dá 
outras providências”. 

O Presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, Estado 

do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

 Considerando que o Sistema de Controle Interno é 

exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar Federal 

nº 101/2000 e as normas específicas do TCE/ES em especial a Resolução nº 227/2011 e 

a Instrução Normativa nº 43, de 5 de dezembro DE 2017; 

 Considerando a Lei Municipal nº 1.169/2013 que dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Pinheiros/ES; 

Considerando a Resolução nº 078/2014 que aprova a 

instrução normativa do Sistema de Controle Interno – SCI nº 02/2014 dispondo sobre 

padrões e procedimentos para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de 

Pinheiros/ES; 
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Considerando que é competência do Coordenador da 

Unidade Central de Controle Interno desta Casa de Leis elaborar o Plano Anual de 

Auditoria Interna, conforme instrução normativa do Sistema de Controle Interno – SCI nº 

78/2014. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 

para o exercício de 2018 da Câmara Municipal de Pinheiros com a finalidade de 

acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão. 

Art. 2º O Plano Anual de Auditoria Interna em 

atendimento ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública será fixado no 

mural da Câmara Municipal de Pinheiros e disponibilizado na íntegra no site 

www.camarapinheiros.es.gov.br. 

Art. 3º Em consonância com a instrução normativa nº 

02/2014 do Sistema de Controle Interno o conteúdo do Plano Anual de Auditoria Interna 

quando necessário poderá ser alterado pela Unidade Central de Controle Interno da 

Câmara Municipal de Pinheiros/ES. 

Art. 4º A Unidade Central de Controle Interno desta Casa 

de Leis será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual 

de Auditoria Interna.  

Art. 5º Integra esta Portaria o Plano Anual de Auditoria 

Interna para o exercício de 2018 elaborado pelo Coordenador da Unidade Central de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Pinheiros/ES.  

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de 
Pinheiros/ES, em 26 de Outubro de 2018. 

http://www.camarapinheiros.es.gov.br/
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I 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; arts 70 

e 76 da Constituição do Estado do Espírito Santo; Resolução Nº 078/2014 De 18 de novembro 

de 2014 da Câmara Municipal de Pinheiros e ainda conforme o Manual de Auditoria Interna do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresentar-se-á o PLANO ANUAL DE 

AUDITORIA INTERNA para o exercício de 2018, com o objetivo de estabelecer o cronograma 

das atividades de f iscalização formais a serem realizadas pela UCCI. 

 

2. OBJETIVOS 

 
O Plano Anual de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para o 

exercício de 2018, tem por objetivo orientar os agentes públicos na adoção de boas práticas de 

governança, que consiste em:  

a) avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos existentes;  

b) verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes traçadas pela 

Administração;  

c) avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos públicos;  

d) verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da UCCI; e  

e) apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, visando à 

racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles existentes e, em não 

havendo, sugerir implantação. 

 

3. FASES DOS TRABALHOS. 
 

As ações previstas neste plano irão observar as seguintes fases: 
 

Planejamento: Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação   
aplicável   e   de   informações   necessárias   para conhecimento do objeto. 
A partir da análise preliminar, será definida a extensão de exames, metodologia, 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez subsidiarão a 
elaboração das questões e os critérios adotados. 
As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da Matriz de 
Planejamento que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos para 
atendimento aos resultados pretendidos. 
No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à unidade 
administrativa, será incluída no escopo dos trabalhos a verificação das suas efetivas 
implementações. 
EXECUÇÃO: Na fase de execução dos trabalhos, busca-se reunir evidências confiáveis, 
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de planejamento. 
Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
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confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão detalhados 
em uma matriz sistematizada, Matriz de Achados, visando facilitar a consolidação das 
informações. 
 
RELATÓRIO: Peça final de todo o processo, onde são relatadas evidências e achados, 
baseados em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais 
recomendações. 
A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da adoção 
de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de clareza, 
convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do conteúdo do 
relatório. 
ACOMPANHAMENTO: A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões 
de melhoria é um processo contínuo e compreenderá o monitoramento das ações de 
implantação ou de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar a 
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 
melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório. 

 

4. CRITÉRIOS  DE SELEÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO. 
 

As auditorias previstas para execução no exercício de 2018 seguirão os critérios de 
risco, sobre o qual será levado em consideração principalmente a característica da 
vulnerabilidade/criticidade conforme conceituado a seguir: 
 
Vulnerabilidade/Criticidade: Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a 
serem controladas, identificadas em uma unidade organizacional. Trata-se da 
composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos 
de controle com riscos operacionais latentes, dentre outros. 
 
No que diz respeito ao risco, utilizamos a construção da “Matriz de Risco”, onde são 

identificados os macroprocessos administrativos que suportam os objetivos finalísticos da 

Câmara Municipal de Pinheiros e que, portanto, devem ser priorizados neste planejamento 

de atividades de auditoria e controle. 

 

Além do critério do risco, também utilizamos alguns pontos de controle da Instrução Normativa 

n° 43, de 05 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para 

analisar no período. 
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Análise de Risco dos Macroprocessos: 

MACROPROCESSO 

PROBABILIDADE 
(provável, 
possível ou 
improvável) 

CONSEQUENCIA 
NÍVEL 
DE 
RISCO 

Resultado 

(fraco, moderado 
ou forte) 

(alto, 
médio 
ou 
baixo) 

Diária possível forte alto 15 

Patrimônio/Almoxarifado possível moderado médio 11 

Contratos possível forte médio 13 

Licitação provável forte baixo 9 

Receitas/Duodécimo provável forte médio 9 

Dispensa/Inexigibilidade possível forte médio 13 

Contabilidade provável moderado baixo 7 

Recursos Humanos provável moderado baixo 7 

Previdência provável moderado baixo 7 

Transparência possível forte baixo 11 

Suprimento de Fundos provável fraco baixo 5 
 

 

Probabilidade 

possível 5 

provável 3 

improvável 1 

Consequência 

forte 5 

moderado 3 

fraco 1 

Nível de Risco 

alto 5 

médio 3 

baixo 1 
 
 

Dessa forma, serão prioridades de atuação da Unidade Central de Controle Interno para 

2018 as diárias; contratos; dispensa/inexigibilidade e patrimônio/almoxarifado; 
 
Além destas áreas, serão objeto de anál ise outras ações de controle, como as apontadas 
na IN TC nº 043/2017 do TCEES, que seguem no anexo I deste plano. 
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5. METODOLOGIA UTILIZADA PARA CALCULAR A QUANTIDADE DE HORAS 
NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES 

 
Para apurar o tempo necessário para a realização das atividades de auditoria interna, 
foram considerados os dias úteis do calendário de 2018 a partir de outubro do corrente 
ano, a quantidade de servidores à disposição e sua jornada diária de trabalho, excluindo 
os feriados e férias. 
 
Na tabela a seguir, demonstra-se a quantidade de dias úteis e de horas disponíveis. 
Vejamos: 
 

IDENTIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS DO ANO DE 2018 

Mês 
Total Dias 
/mês 

Sábados/Domingo
s 

Feriado
s 

Dias 
Úteis 

Horas disponíveis 
no mês 

outubro 31 8 1 22 132 

novembr
o 30 8 2 20 120 

dezembr
o 31 10 1 20 120 

Total 92 26 4 62 372 

 
Ressalte-se que não haverá gozo de férias nesse período, por isso não houve o desconto. 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADES POR SERVIDOR 

QTD DE 
AUDITOR 

JORNADA 
DIAS 
ÚTEIS 

HORAS/ANO 
HORAS 
FÉRIAS 

TOTAL 

1 6 62 372 0 372 
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É importante destacar que as atividades desta Unidade Central de Controle Interna não 
se restringem à auditoria, por essa razão boa parte do tempo não será dedicado 
exclusivamente à execução destas.  Segue abaixo a planilha que detalha a distribuição de 
horas dedicadas às atividades, considerando que há somente uma servidora atuando na 
UCCI: 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DEDICADAS ÀS ATIVIDADES POR 
SERVIDOR 

    
Horas de 
Auditoria/Ano 

% 

Coordenador 
da 

UCCI 

Planejamento 37,2 10 

Execução 260,4 70 

Ações de controle interno 37,2 10 

Capacitação/Atualização 37,2 10 

TOTAL   372 100 

 
 

6. PRIORIDADES PARA ANÁLISE 
 
Conforme resultados apresentados pela Matriz de Risco e utilizando alguns pontos de controle 

sugeridos pela IN 43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, esta Unidade 

Central de Controle Interno irá examinar pelo critério da amostragem pontos importantes da 

gestão da Câmara Municipal de Pinheiros. 

 

Além da fiscalização por meio da auditoria também utilizaremos o monitoramento, a fim de 

acompanhar as providências tomadas pelas diversas unidades auditadas, em resposta às 

recomendações contidas nos relatórios conclusivos de auditoria e/ou outras recomendações 

avulsas eventualmente protocoladas.  

 

Avaliações a serem realizadas tendo como base a Matriz de Risco: 

 

– Diárias; 

– Contratos; 

– Dispensa/Inexigibilidade; 

– Patrimônio/Almoxarifado; 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
O presente plano foi elaborado para ser cumprido na íntegra, exceto em caso de 
imprevistos. Vale ressaltar que no decorrer no ano a servidora que era efetiva no cargo 
pediu exoneração e até que ocorra novo concurso público houve nomeação em cargo 
comissionado e novo treinamento sobre controle interno foi realizado, portanto atualmente 
o desempenho do controle interno está restrito uma vez que há somente uma servidora 
no setor, por isso os trabalhos serão conduzidos de acordo com as possibilidades fáticas.  
 

Vitória (ES), 26 de outubro de 2018. 

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 

 
 

 
 
 
3.1 Conclusão de Auditoria 
 
Como mencionado acima, a Controladora anterior saiu do cargo e havia uma 
auditoria sobre diárias em andamento, a partir do momento que assumi a 
responsabilidade do cargo, dei continuidade à auditoria que foi posteriormente foi 
conclusa.  
 
3.2 Recomendações sobre último ano de mandato: 

 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 

 

CIRCULARIZAÇÃO 

CI nº: 02/2018 

Assunto: 
Recomendação sobre as vedações do último  ano de 
mandato  

Destinatário: 
Chefe da Contadoria da Câmara Municipal de 
Pinheiros/ES. 

Data: 30/05/2018 

 
Ao Sr. Chefe da Contadoria da Câmara Municipal de Pinheiros/ES, 
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Considerando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, o que dispõe o 
artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000 - LRF e o art. 44 da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Espírito Santo. 
Considerando que a Administração Pública deve se orientar pelos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos na 
Constituição Federal. 
Considerando que a responsabilidade no gasto dos recursos públicos deve ser um código 
de conduta adotado pelo gestor público. 
Considerando que este órgão de Controle Interno visa sempre à obediência às normas e 
incentiva boa gestão. 
Informo sobre as vedações de último ano de mandato as quais está submetido o 
Presidente da Câmara: 
 
 
1.1 Vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal 

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 

encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

Assim, nos oito meses que antecedem o término do mandado do titular de Poder ou 

Órgão, não poderá ser contraída despesa não respaldada por saldo financeiro suficiente 

para sua cobertura ainda dentro do exercício financeiro. No que diz respeito às despesas 

de caráter continuado, se for o caso, devem as mesmas estar previstas no plano 

plurianual. 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, recentemente, publicou a Decisão 

Normativa n° 001/2018 que uniformizou o entendimento sobre a interpretação do art. 42, 

LRF. Segue o teor da norma: 
 

 
RESOLVE o Plenário, por maioria, aprovar a presente Decisão Normativa, restando 
vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou de forma 
contrária à proposta, não a subscrevendo, nos termos de sua manifestação escrita 
no processo em referência: 
Art. 1o. Ratificar os seguintes critérios e orientações fixados por meio dosPareceres 
em Consulta TC- 025/2004, TC-003/2005 e TC-012/2007, bem comointerpretações 
extraídas de precedentes do Plenário deste Tribunal, nosseguintes termos: 
I - Independentemente do encerramento da gestão coincidir ou não com 
oexercício civil, aplica-se a regra do art. 42 da Lei Complementam0. 101/2000, 
naapreciação das contas do gestor (de Poder ou Órgão) que estiver encerrandoseu 
mandato; 
II - Para apuração da disponibilidade líquida de caixa serão deduzidos: 
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a) Todos os encargos e demais compromissos a pagar até o final do 
exercício,inclusive os restos a pagar não processados de exercícios 
anteriores,independentemente da natureza da despesa contratada ser de 
carátercontinuado ou não, revestindo-se ou não de caráter de 
essencialidade,emergência e cuja não celebração importe em prejuízo à 
continuidade do serviçopúblico; 
b) Os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, outras 
obrigaçõesfinanceiras, os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar 
NãoProcessados de exercícios anteriores, dentre outros; 
III - A apuração da disponibilidade líquida de caixa e dos encargos e 
despesascompromissadas a pagar será individualizada por fonte de recurso. 
 
IV - O ato de ‘‘contrair obrigação de despesa” será considerado no momento da 
assunção da obrigação, ou seja, da emissão do ato administrativo gerador 
dadespesa, da data de assinatura do contrato, convênio, acordo, ajuste e 
outrosinstrumentos congêneres ou, na ausência desses, da data do empenho 
dadespesa, na forma do artigo 62 da Lei 8.666/1993; (grifo meu) 
V - O art. 42 da Lei Complementar n°. 101/2000 não constitui impedimento 
paraa celebração, nos últimos dois quadrimestres do mandato do gestor, por prazo 
superior ao exercício financeiro ou com previsão de prorrogação, de contratos 
previstos nos incisos I, Il e IV do art. 57 da Lei n° 8.666/1993, desde que 
hajasuficiente disponibilidade de caixa para pagamento das parcelas vincendas no 
exercício; (grifo meu) 
VI - As obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres 
doúltimo ano de mandato e inscritas em restos a pagar processados e 
nãoprocessados, com insuficiência de disponibilidade de caixa, configuram 
odescumprimento do caput, do art. 42 da Lei Complementar n°. 
101/2000,observado o disposto no inciso V, do artigo 1o desta Decisão Normativa. 
Art. 2o. 

 

O legislador atribuiu tamanha importância ao gasto responsável do dinheiro público que 

tipificou como crime a afronta a esse dispositivo, conforme o art. 359-C do Código Penal. 

Vejamos: 

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos 

quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga 

no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, 

que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
Estado do Espírito Santo 

 

Av. Agenor Luiz Heringer, 297, Centro, CEP: 29980-000, Pinheiros – ES. 
Tele fax: (27) 3765-1437; 3765-2318 e 3765-2234 (Presidência). 

e-mail: camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br 

CNPJ (MF): 28.494.664/0001-73 

 

1.1 Aumento da Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do Mandato (Art. 21, 

Parágrafo Único da LRF) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal também apresenta outra restrição de fim de mandato: 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 

não atenda: 

(...) 
 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da 

despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do 

titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

O preceito contido no parágrafo único do referido art. 21, além do cunho de moralidade 

pública implícito no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de favorecimento 

relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em final de mandato 

(contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o 

crescimento das despesas de pessoal, o consequente comprometimento dos orçamentos 

futuros e a inviabilização das novas gestões. 

O legislador também entendeu que a violação a essa norma também é tão reprovável 

que mereceu ser tipificada como crime, conforme o art. 359-G do Código Penal. Vejamos: 

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total 

com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

2. Vedação da Lei 4.320/64 

 

A Lei no 4.320, de 1964, impede que, no último mês da gestão política, empenhe o gestor 

mais de um duodécimo da despesa prevista. 

É o que determina o § 1o do art. 59: 

“Artigo 5 9 - 0  empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos 

orçamentários. 

§ 1o - Ressalvado o disposto no art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios 

empenhar, no último mês de mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa 

prevista no orçamento vigente. 

Tem-se argumentado que tal regra foi abolida por preceito mais recente, o art. 42 da LRF, 

vez que este restringe a execução orçamentária dos dois últimos quadrimestres do 

mandato, o que alcança o último mês da gestão. De outra parte, o art. 42 da LRF baseia-

se no contexto financeiro, no lastro monetário para gastos empenhados e liquidados entre 

maio e dezembro do último ano de gestão. Já, a norma transcrita ampara-se no cenário 
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orçamentário; impede que o gestor empenhe, em dezembro do ano de eleição, mais de 

um duodécimo da despesa orçamentariamente prevista. Considerando que empenhar 

não é o mesmo que liquidar ou pagar, sob tal raciocínio, resta válida a sobredita regra da 

Lei 4.320. 
 

Diante de todo o exposto, RECOMENDO ao nobre Presidente que observe a 

legislação vigente, a fim de melhor gerir os recursos públicos e evitar as penalidades da 

lei. 

Seja enviada cópia desta Recomendação ao Setor de Contabilidade para que, ciente 

das normas em apreço, não promova os atos contábeis proibidos pela legislação. 

Anexa a esta Recomendação segue a Decisão Normativa n° 001/2018 do Tribunal de 

Contas do Espírito Santo. 

Por fim, fico à disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre a presente 

Recomendação. 

Atenciosamente. 
 
 

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 

 
 
 

3.3 Notificação sobre envio da PCM 

 
 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 

 

CIRCULARIZAÇÃO 

CI nº: 02/2018 

Assunto: Notificação  

Destinatário: Presidente da Câmara. 

Data: 18/04/2018 

 
Ao Sr. Chefe da Contadoria da Câmara Municipal de Pinheiros/ES, 
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Considerando o art. 16 da Instrução Normativa TC n° 43, de 5 de dezembro de 

2017, esta Câmara Municipal de Pinheiros está obrigada a enviar a Prestação de Contas 
Mensal (PCM); 

 
Considerando o anexo I da Instrução Normativa TC n° 43, de 5 de dezembro 

de 2017 a data limite para a homologação da PCM nos meses de março a novembro é 
até o dia 15 do mês subsequente; 

Considerando que o art. 135, XII da Lei Complementar n° 621 de 8 de março 

de 2012 (Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) dispõe que este 

Tribunal poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos responsáveis por 

ato atentatório ao exercício da fiscalização; 

Esta Unidade Central de Controle Interno identificou que o prazo estabelecido 
na norma para homologação não foi observado e a Prestação de Contas Mensal ainda 
não foi enviada ao Tribunal de Contas. Conforme dispõe o art. 20 da Instrução Normativa 
TC n° 43, de 5 de dezembro de 2017 na hipótese de descumprimento dos prazos para 
envio e homologação da PCM o TCEES expedirá notificação ao responsável, por meio 
eletrônico, fixando prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação. O Presidente 
da Câmara já foi notificado eletronicamente pelo TCEES e se encontra no prazo de 
prorrogação. 
 

Diante dos fatos elencados esta Unidade Central de Controle Interno NOTIFICA o 
Senhor Presidente da Câmara para que providencie o envio da Prestação de Contas 
Mensal a fim de que se cumpra prazo da legislação vigente. 

Segue em anexo a impressão da pendência informada no site CidadES 

<https://cidades.tce.es.gov.br/> 

Por fim, fico a disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto em 

questão. 
 
 
 
Atenciosamente. 
 

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 

 
 
 
 
 

https://cidades.tce.es.gov.br/
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3.4 Análise da Gestão Fiscal, Financeira, Orçamentária e Limites 
Constitucionais e legais   
 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 

 
MONITORAMENTO – LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Monitoramento n°: 01/2019 
Objeto: Gestão Fiscal, Financeira, Orçamentária e Limites Constitucionais e legais. 
Exercício: 2018 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Conforme Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 no âmbito da 
Câmara Municipal de Pinheiros aprovado pela 875/2018 em consonância a Instrução 
Normativa do TCE/ES n° 043/2017, a Unidade Central de Controle Interno desta Casa de 
Leis analisou a gestão fiscal, financeira, orçamentária e os limites constitucionais e legais 
desta Casa de Leis. 
O período analisado foi referente ao período entre janeiro a junho de 2018 com base em 
documentações apresentadas pelo setor de contabilidade, após circularização n° 01/2019 
e balancete da Prefeitura Municipal de Pinheiros encaminhado pelo Secretário Municipal 
de Administração e Finanças sendo analisados os seguintes pontos de controle: 
1) Avaliar se a fixação do subsídio dos vereadores para a legislatura de 2017 a 2020, 
observou o limite máximo de trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
2) Avaliar se os pagamentos de subsídios aos vereadores obedeceu o limite máximo de 
trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
3) Avaliar se o total do pagamento de subsídios dos vereadores obedeceu o limite de 
cinco por cento da receita do Município. 
4) Avaliar se o total da despesa da Câmara Municipal de Pinheiros incluídos os subsídios 
dos vereadores obedeceu o limite de 7% referente ao somatório das receitas tributárias e 
transferências de impostos do exercício do ano de 2018? 
5) Avaliar se o gasto total com folha de pagamento da Câmara Municipal obedeceu o 
limite de setenta por cento referente ao valor do duodécimo recebido. 
6) Avaliar se despesa total com pessoal da Câmara Municipal obedeceu o limite de 6% 
sobre a receita corrente líquida do Município. 
 
2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS ATINENTES À MATÉRIA 
2.1. Artigo 29, inciso VI da Constituição Federal 
2.2. Artigo 29, inciso VI da Constituição Federal 
2.3. Artigo 29, inciso VII da Constituição Federal 
2.4. Artigo 29-A, inciso I da Constituição Federal 
2.5. Artigo 29-A § 1o da Constituição Federal 
2.6. Artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
3. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – 1° SEMESTRE DE 
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2018 
3.1. Gasto Individual com subsídio de Vereadores 
Base Legal: art. 29, inciso VI, alínea “b”, da CRFB/1988, in verbis: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
VI- o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas 
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, 
observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios 
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites 
máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 25, de 
2000) 
b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o 
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por 
cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional n° 25, de 2000) 

O gasto individual com subsídio dos Vereadores entre os meses de janeiro a junho de 
2018 realizado pela Câmara Municipal foi de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), 
comprometendo apenas 23% do limite máximo de 30% dos vencimentos do Deputado 
Estadual. Portanto, constatou-se o CUMPRIMENTO a regra supracitada, conforme 
demonstração que segue: 

Gasto Individual com subsídios de Vereadores R$ 

Limite 

Subsídio do Deputado Estadual 25.322,25 

Percentual Máximo de correlação com o subsídio do DE 30% 

Limite máximo perceptível para subsídio de cada vereador 7.596,68 

Aplicação 

Limite máximo perceptível para subsídio de cada vereador 7.596,68 

Gasto individual com subsídios de vereadores 5.700,00 

Gasto individual com subsídios de vereadores (%) 23% 

 
3.2. Gasto Total com Subsídios de Vereadores 
Base Legal: art. 29, inciso VII, da CRFB/1988, in verbis: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
(...) 
VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não 
poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do 
Município; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 1. de 1992).(...) 

A Câmara Municipal realizou gastos com subsídio dos Vereadores, no período entre 
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janeiro a junho de 2018, que totalizaram R$ 376.200,00, comprometendo apenas 1,12% 
do limite máximo de 5% da receita corrente líquida. Assim, constatou-se o 
CUMPRIMENTO a regra supracitada, conforme demonstrado a seguir: 

1.2 GASTO TOTAL COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES 

Limitação Total 

Valor da Receita no período R$ 33.444.281,70 

Máximo de comprometimento com 
subsídios 

5% 

Limite máximo de gastos com subsídios 
totais 

 R$                                                           
1.672.214,09  

Aplicação Total 

Gasto total com subsídios dos 
Vereadores 

 R$                                                               
376.200,00  

Comprometimento com subsídio (%) 1,12% 

 
3.3. Gasto Total do Poder Legislativo 
O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu que o total da despesa da 
Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais do município, não poderá 
ultrapassar 7,00% do somatório da receita tributária e das transferências previstas nos § 
5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. 
Art. 29-A da Constituição Federal/1988 - redação dada pela EC 25/2000, in verbis: 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos 
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 
5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 25, de 
2000) 
I- 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.0
 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009). 

A tabela a seguir demonstra que no período de janeiro a junho de 2018 o gasto total com 
o poder legislativo alcançou o percentual de 2% do somatório da receita tributária e das 
transferências do exercício anterior, sendo que o limite  máximo é  7%. Portanto, verificou-
se o CUMPRIMENTO na legislação aplicável. 

Limite 

Receitas Tributárias e Transferências e impostos - 
Exercício Anterior 

41.630.081,14 

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados 
populacionais 

7% 

Limite máximo permitido de gastos do Poder 2.914.105,68 

Aplicação 

Gasto Total do poder legislativo 864.347,14 
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Percentual do total do valor gasto 2% 

 
3.4. Gastos com a Folha de Pagamento 
Base Legal: art. 29-A, §1°, da CRFB/1988, in verbis: 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos 
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 
52do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 25, de 
2000) 
§ 1 A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de 
sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional 
n° 25, de 2000) 
 

Do exame dos números demonstrados pelo setor de Contabilidade, constatou-se que a 
despesa com a folha de pagamento no 1° semestre de 2018, incluídos os subsídios dos 
Vereadores, totalizou R$ 864.347,14 sendo que, ao ser confrontado com o limite 
determinado constitucionalmente, resultou em CUMPRIMENTO ao ditame da Constituição 
Federal, conforme demonstração que se segue: 
 
 
 

Gastos com Folha de Pagamento (R$) 

Limite 

Total de Duodécimos Recebidos no Período 1.457.052,84 

% máximo de gasto com folha de pagamento 70% 

Limite máximo permitido de gasto com a folha de pagamento 1.019.936,99 

Aplicação 

total da despesa legislativa com folha de pagamento R$ 864.347,14 

Percentual de comprometimento do Duodécimo Recebido 59,32% 
 
3.5. Limites de Despesas com Pessoal 
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ao estabelecer normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 
a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação. 
A base legal exigida no cálculo dos limites em tela foram os artigos 19, 20 e 22 da Lei 
Complementar 101/2000, in verbis: 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
(...) 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
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(...)  
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá 
exceder os seguintes percentuais: 
(...) 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver; 
(...) 
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição: 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, 
saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 
II do § 6° do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 

Dos Levantamentos efetuados, constatou-se que o Município de Pinheiros obteve, a título 
de receita corrente líquida para o período, o montante de R$ 33.444.281,70 . 
De posse da Receita Corrente Líquida foram efetuadas as averiguações a respeito do 
quantum despendido pelo Município para gastos com pessoal e encargos, conforme 
segue: 

DESPESA COM PESSOAL NO PERÍODO JAN A JUN 2018 

Total da Despesa com Pessoal no período R$ 864.347,14 

Total da RCL 33.444.281,70 

% do total da despesa com pessoal sobre a RCL 2,58% 
 
Conforme tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite máximo de despesa de 
pessoal do Poder Legislativo no período em análise. 
 
3.6 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL 
A Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000, no artigo 16, dispõe que: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 
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I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 

OBSERVAÇÃO: 
Na Câmara Municipal de Pinheiros o Cargo de Controlador Interno é de caráter efetivo, no 
entanto, a Controladora Interna que ocupava o cargo de provimento efetivo solicitou 
exoneração no dia 16 de janeiro de 2018. Com isso, foi necessária a criação excepcional 
de um cargo comissionado para suprir a ausência, já que não havia concurso em 
andamento com possibilidade de convocar novo servidor. Assim, enquanto não houver 
abertura de novo certame e nomeação em cargo efetivo se fez imprescindível a 
nomeação ad nutum. 
Dito isso, em 01 de março de 2018 esta que subscreve foi nomeada para o cargo 
comissionado de Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno com base na Lei 
n° 1.361 de 26 de fevereiro de 2018.  
Portanto, há de se observar que não houve aumento de despesas, mas somente a 
substituição de funcionários. Houve, entretanto, diminuição de despesas, uma vez que a 
funcionária efetiva já possuía vantagens pessoais, como tempo de serviço e adicional de 
escolaridade. 
Assim, não houve aumento de despesas no período em exame. 
 
3.7 CRIAÇÃO E AUMENTO DE VANTAGENS DE REMUNERAÇÃO 
Vide item 3.6 
 
3.8 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 
Não houve contratação de mão de obra terceirizada referente ao 1° semestre de 2018, 
conforme dados apresentados pela Contabilidade. 
3.9 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
Não houve a abertura de Créditos Adicionais, Especiais ou Extraordinários no período em 
exame. 
3.10 TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIAS 
Não houve transposição, remanejamento ou transferência de recursos no período em 
exame. 
3.11 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 
Não há precatórios na Câmara Municipal de Pinheiros. 
 
4. CONCLUSÃO 
A análise consignada neste relatório teve por base as informações apresentadas pelo 
Setor de Contabilidade, encaminhadas pelo responsável, nos termos da Circularização n° 
01/2019. 
Respeitando a amostra analisada e considerando os percentuais encontrados na análise 
dos limites constitucionais/legais e gestão fiscal tem-se que a Câmara Municipal de 
Pinheiros vem cumprindo os limites estabelecidos na legislação vigente. Ressalte-se, 
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inclusive, que houve melhora na elaboração do impacto orçamentário-financeiro, uma vez 
que no monitoramento 001/2017 o Controle Interno detectou que os impactos 
orçamentário-financeiros feitos para as Leis n° 1.323/2017 e 1.332/2017 só consideraram 
o primeiro ano em que ocorreria a despesa, e por meio de uma recomendação da 
Controladoria os erros destes Projetos foram corrigidos e o PL 01/2018, sob análise, já foi 
encaminhado em adequação com a norma fiscal mencionada. 
Por fim, fico à disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto em questão, 
Atenciosamente,  

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 

 
3.5 Análise das Contribuições Previdenciária 
 

 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

Monitoramento 
nº: 

02/2019 

Objeto: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Exercício: 2018 

  

1.Introdução 

Conforme Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 no âmbito 

da Câmara Municipal de Pinheiros aprovado pela portaria nº 829/2017, a Unidade Central 

de Controle Interno desta Casa de Leis examinou o recolhimento das contribuições 

sociais dos servidores em alguns meses. 

O objetivo do relatório é demonstrar se os resultados obtidos com as análises, 

evidenciam que o recolhimento está ou não sendo feito em conformidade com a 

legislação previdenciária vigente. 

O período considerado foi de janeiro a junho de 2018. 
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Acatando à solicitação, foi encaminhada a esta Controladoria, através de 

resposta a Circularização n° 03/2019, os seguintes documentos:  

I – Ficha financeira dos servidores e vereadores da Câmara Municipal referente 

aos meses de janeiro a junho de 2018; 
 

II – Relatório de contribuição dos segurados referente aos meses de janeiro a 

junho de 2018; 

 
III – Ordens Bancárias de recolhimento mensal dos segurados; 

 

IV – Guias da Previdência Social referente às competências de janeiro a junho 

de 2018; 
 

IV – Termo de parcelamento de débitos previdenciários, se houver.  

V – Caso não haja parcelamento, emitir certidão negativa de contribuição 

previdenciária;  

VI – Relatório dos valores retidos por servidor/vereador referente à contribuição 

mensal do segurado; 

De posse dos documentos supramencionados, iniciou-se verificação da 

conformidade com a legislação pertinente à matéria.  

2. Legislação e Regulamentos atinentes à matéria 

2.1. Constituição Federal; 
 
 
2.2. Instrução Normativa 028 e 034/2015 do TCEES; 
 
2.3. Lei n° 8.212/1991; 
 
 
2.4. Lei n° 8213/1991. 
 
 
 

3. RESULTADOS DAS ANÁLISES 
 
Inicialmente, fez-se um comparativo individual do que foi descontado na ficha financeira 
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dos Servidores/Vereadores com o que foi recolhido à Previdência Social por meio da GPS 
(Guia de Previdência Social), em seguida os cálculos do desconto e o Salário de 
Contribuição dos segurados foram conferidos. 
Exemplo: 
Chefe de Gabinete recebe remuneração de R$ 2.000,00. A alíquota aplicada foi de 9%, 
assim como dispõe a lei, o salário de contribuição coincidiu com a remuneração, ou seja, 
foi de R$ 2.000. Portanto, o valor devido a previdência social é de R$ 180,00, o que foi 
feito corretamente pela equipe técnica. 
Esse procedimento de conferência foi realizado com cada servidor individualmente, 
posteriormente, a soma do valor total a ser recolhido na GPS também foi conferida. 
Da análise dos documentos recebidos da contabilidade, verificou-se que os descontos e 
respectivos recolhimentos foram realizados em consonância com as normas vigentes, os 
valores recolhidos na ficha financeira foram corretamente declarados na GFIP (Guia de 
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) observando 
rigorosamente a legislação aplicável. 
Em seguida passou-se a analisar se as datas de pagamento das contribuições 
previdenciárias foram feitas até o dia 20 do mês subsequente a competência. Segue 
abaixo tabela mencionando o dia de pagamento de cada competência. 
 

Competência Data de Pagamento 

(01) Janeiro 20/02/2018 

(02) Fevereiro 20/03/2018 

(03) Março 19/04/2018 

(04) Abril 15/05/2018 

(05) Maio 19/06/2018 

(06) Junho 18/07/2018 

 
Conforme a Lei Municipal n° 1.118/2012 o subsídio mensal do Prefeito equivale a R$ 
12.818,38, desta forma pode-se constatar que na Câmara Municipal de Pinheiros o Teto 
Remuneratório foi respeitado, uma vez que nenhum servidor recebeu valor superior ao 
subsídio do Chefe do Executivo no respectivo período.  
Por fim, pode-se afirmar que os descontos, os recolhimentos das contribuições 
previdenciárias, declarações na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 
Previdência Social (GFIP) e as datas de pagamentos foram efetuadas corretamente, 
seguindo os mandamentos legais. 
 
 
Atenciosamente,  
 

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 
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3.6 Análise do contrato de Sonoplastia 
 
Além das atividades supra mencionadas, o contrato de sonoplastia (Contrato n° 
004/2018) também foi analisado a fim de verificar se  “o contratante está realizando os 
pagamentos até o 5° dia útil do mês subsequente”, se “existe fiscal do contrato 
designado” se  “ o fiscal do contrato está emitindo o parecer” se, “a nota fiscal está 
sendo emitida com a descrição completa do serviço prestado” se “as horas 
efetivamente trabalhadas estão sendo apresentadas por meio de planilha detalhada” 
se “o pagamento está sendo efetuado de acordo com a soma das horas efetivamente 
trabalhadas” e se “a contratada está emitindo mensalmente o relatório de manutenção 
preventiva”. Da Análise deste contrato, percebeu-se que as responsabilidades do 
contratante e da contratada estão regularmente sendo sendo exercidas de acondo 
com o estipulado no contrato e na legislação. 
 
 
2.1.4 TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS 
 
Não houve tomadas de contas especiais, nem procedimentos administrativos 
instaurados no exercício de 2018. 
 
Por fim, essas foram as atividades do Controle Interno na Câmara Municipal de 
Pinheiros no exercício de 2018. 
 
Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 
 
Atenciosamente,  
 

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 
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