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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: 2017 
 
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° 
829/2017.  
 
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) está composta, atualmente, apenas 
pela titular. 
 
No entanto, apesar das limitações por que passa o Controle Interno quanto à estrutura 
pessoal, limitações essas que não puderam ser previstas até mesmo pelo Gestor, uma 
vez que a exoneração se deu a pedido, 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 2017. 
 
2. 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° 829/2017. 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. 
 
2.1.1 MONITORAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 
Este relatório de monitoramento teve como objetivo principal registrar as 
determinações descritas no relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo n° 02918/2015-3 que mediu o grau de transparência da Câmara 
Municipal de Pinheiros concluindo pela necessidade de que os requisitos de 
transparência determinados no relatório, fossem atendidos no prazo de 180 (cento e 
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oitenta dias). 
 
Os trabalhos de auditoria foram realizados nos períodos de 30/06/2017 a 04/07/2017 
com objetivo de monitorar as recomendações estabelecidas pela Unidade Central de 
Controle Interno e descrever as determinações estabelecidas pelo TCEES no que 
tange a Transparência Passiva e Ativa da Câmara Municipal de Pinheiros. 
Além disso, também foi analisado a transparência passiva, E-SIC, serviço de 
Informação ao Cidadão que consta no site da Câmara Municipal de Pinheiros que foi 
objeto de Auditoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo - TCEES referente ao 
Processo TC 6056/2016. 
 
A metodologia utilizada para este monitoramento abrangeu os itens analisados pelo 
TCEES descritos no relatório de fiscalização do Portal da Transparência da Câmara 
Municipal de Pinheiros e a situação encontrada em cada item. 
 
Dessa forma, esta Unidade Central de Controle Interno diante do relatório do TCEES 
também realizou um levantamento, por amostragem aleatória nos anos 2017 e 2016, 
no Portal de Transparência e site eletrônico da Câmara Municipal de Pinheiros para 
identificar em qual situação se encontra os itens descritos como ausentes pelo 
TCEES. 
 

A conclusão do monitoramento foi que o grau de implementação quanto a 
transparência dos itens obrigatórios melhorou bastante, porém ainda há fragilidade 
quanto ao item bens e produtos adquiridos em que não constam em alguns contratos. 

 

Além disso, a divulgação dos bens imóveis e do veículo da Câmara Municipal de 
Pinheiros que, apesar de estar inserido no site, as informações encontram-se 
incompletas no Portal da Transparência podendo caracterizar ausência destes itens 
já que os lançamentos devem ser concentrados no portal impedindo que haja qualquer 
dúvida quanto aos lançamentos. 

 

A frequência dos lançamentos das informações se mostrou frágil devendo ser 
observado os prazos estabelecidos pela portaria n° 828/2017 que designa os 
servidores para serem responsáveis pelos lançamentos das informações no Portal da 
Transparência e no site eletrônico da Câmara Municipal de Pinheiros. 

 

Quanto a transparência passiva - Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 
recomenda-se que seja notificada a Ágape, empresa contrata para fornecer a licença 
de uso do site, para inserir no SIC Eletrônico informações quanto ao SIC Físico da 
Câmara Municipal de Pinheiros. 

 

Por outro giro, apesar do Relatório de Auditoria do TCE/ES considerar alguns itens 
recomendáveis e desejáveis recomenda-se que seja implantado os itens desta 
categoria, considerando as boas práticas de transparência e do atendimento ao 
interesse público. 

 

Ressalta-se que, o prazo para o cumprimento dos itens obrigatórios no Portal da 
Transparência já encerrou no dia 02/07/2017 e será objeto de fiscalizações futuras 
pelo TCE/ES. 
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A transparência passiva - SIC o prazo para o atendimento dos itens ausentes, 
constatados em Auditoria pelo TCE/ES, ainda está em curso e também será objeto de 
fiscalizações futuras podendo ensejar sanções pelos órgãos de controle externo. 

Portanto, considerando as recomendações descritas neste relatório temos o seguinte: 

 

1. Seja submetido o presente relatório de monitoramento à apreciação da Presidência 
da Câmara Municipal de Pinheiros, para que tome conhecimento das recomendações; 

2. Seja encaminhado o presente relatório a todos os servidores que são responsáveis 
pelos lançamentos no site e Portal da Transparência, conforme portaria n° 828/2017 
da Câmara Municipal de Pinheiros; 

3. Seja regularizado os lançamentos no Portal da Transparência referente ao 
patrimônio, veículo da Câmara Municipal e bens e produtos adquiridos; 

4. Seja observado os prazos para lançamento de cada informação, conforme dispõe 
a portaria n° 828/2017; 

5. Seja inserido no site as informações sobre as dispensas que não geram contratos 
constando o bem/serviço que foi adquirido e o valor de cada item, de acordo com o 
caso; 

6. Seja notificada a empresa Ágape para que insira na aba do SIC Eletrônico 
informações sobre o SIC Físico da Câmara Municipal de Pinheiros; 

7. Seja envidado esforços com intuito de implantar os itens considerados desejáveis 
pelo TCE/ES com o intuito de ampliar as divulgações no portal da transparência. 

8. Utilizando-se, fundamentalmente, das recomendações efetuadas no corpo deste 
relatório, sejam tomadas as providências que Vossa Excelência achar cabíveis; 

Caso Vossa Excelência não concorde com quaisquer pontos mencionados neste 
relatório deverá encaminhar à Unidade Central de Controle Interno a justificativa ou 
manifestação que achar necessárias. 
 

2.1.2 MONITORAMENTO - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

A Unidade Central de Controle Interno desta Casa de Leis analisou acerca da gestão 
fiscal, financeira, orçamentária e os limites constitucionais e legais. 
 
O período analisado foi referente ao período entre janeiro a junho de 2017 com base 
em documentações apresentadas pelo setor de contabilidade, após circularização n° 
01/2017 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 a vereadores obedeceram ao limite máximo 
de trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 

3. Avaliar se o total do pagamento de subsídios dos vereadores obedeceu ao limite de 
cinco por cento da receita do Município. 

4. O total da despesa da Câmara Municipal de Pinheiros incluídos os subsídios dos 
vereadores obedeceu ao limite de 7% referente ao somatório das receitas tributárias 
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e transferências de impostos do exercício do ano de 2017. 
5. O gasto total com folha de pagamento da Câmara Municipal obedeceu ao limite de 

setenta por cento referente ao valor do duodécimo recebido. 
6. A despesa total com pessoal da Câmara Municipal obedeceu ao limite de 6% sobre 

a receita corrente líquida do Município. 
 
 
Gasto individual com subsídio de Vereador 
 
O gasto individual com subsídio dos Vereadores entre os meses de janeiro a julho de 
2017 realizado pela Câmara Municipal foi de R$ 5.700,00(cinco mil e setecentos reais), 
sendo que, comparado com o limite constitucionalmente estabelecido (...), verificou-se 
o CUMPRIMENTO ao regramento supracitado. 
 
Ressalte-se que de acordo com o art. 29, VI, da Constituição Federal, o subsídio dos 
Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para 
a subsequente, observado o que dispõe a própria Constituição e observados os critérios 
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica. 
 
No caso do Município de Pinheiros, o art. 25 da Lei Orgânica Municipal estabelece que 
“...Os subsídios dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal em cada 
legislatura para a subsequente, até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais, 
vigorando para a legislatura seguinte”. 
 
Além disso, o art. 27 da Lei Orgânica Municipal prescreve que "...A não fixação de 
remuneração do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Vereadores até a data 
prevista nesta Lei Orgânica implicará a suspensão do pagamento da remuneração dos 
Vereadores pelo restante do mandato." 
 
Ocorre que a Lei Municipal n° 1.312, de 20 de setembro de 2016, que fixa os subsídios 
dos Vereadores para o período da legislatura de 2017 a 2020, não respeitou o prazo 
do art. 25 da Lei Orgânica Municipal, pois foi promulgada em 20 de setembro de 2016, 
ou seja, apenas 12 (doze) dias antes das eleições (ocorridas em 02 de outubro de 
2016). 
 
Não obstante não ter sido observado o prazo determinado na lei orgânica municipal, 
não houve aplicação da penalidade ali estabelecida. 
 
Assim, em observância considerando que cabe a Unidade Central de Controle Interno 
comunicar qualquer indicativo de irregularidade RECOMENDA-SE que: seja 
encaminhada a Procuradoria Geral Legislativa com objetivo de analisar a 
constitucionalidade do art. 27 da Lei Orgânica Municipal de Pinheiros e após a 
conclusão seja encaminhada a esta Unidade Central de Controle Interno. 
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Gasto total com subsídio de Vereador 
 
A Câmara Municipal realizou gastos com subsídio dos Vereadores, no período entre 
janeiro a junho de 2017, que totalizaram R$ 376.200,00, sendo que, comparados com 
o limite constitucionalmente estabelecido, verificou-se o CUMPRIMENTO ao 
regramento supracitado. 
 
 
Gasto Total do Poder Legislativo 
 
Em observância às disposições contidas no regramento constitucional, realizou-se o 
cálculo concernente ao limite máximo permitido de gasto para o Poder Legislativo do 
município, a fim de compará-lo ao montante gasto no período de análise, que totalizou 
R$1.256.197,22 sendo que, após tal procedimento, verificou- se que o valor gasto 
esteve abaixo do limite constitucional fixado para referida despesa. 
 
Em notícia veiculada na página eletrônica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, do dia 17/10/2017, divulgou-se-e que o Plenário do TCE/ES entendeu em 
parecer consulta que a Cosip (Contribuição Para Custeio de Iluminação Pública) não 
compõem a base de cálculo para fins de limite de despesa do legislativo, revogando 
entendimento anterior da Corte de Contas. 
 
Assim, o Plenário decidiu que a nova base de cálculo seja implementada a partir do 
orçamento do exercício de 2019 para que o Poder Legislativo Municipal possa ter tempo 
para se planejar e reduzir os seus gastos. 
 
Dessa forma, com este entendimento a Cosip não deve ser incluída na base de cálculo 
do repasse realizado pelo Executivo às Câmaras Municipais acarretando na diminuição 
considerável dos valores do duodécimo a partir do exercício de 2019. 
 
Portanto, RECOMENDA-SE que a Câmara Municipal realize, desde já, o planejamento 
dos gastos totais com o Poder Legislativo considerando o recente entendimento do 
Tribunal de Contas quanto a não inclusão da Cosip na base de cálculo para duodécimo 
a fim de que não haja problemas futuros quanto aos limites constitucionais do Poder 
Legislativo Municipal. 
 
Gastos com a Folha de Pagamento 
 
Do exame dos números demonstrados pelo setor de Contabilidade, constatou-se que 
a despesa com a folha de pagamento no 1o semestre de 20171, incluídos os subsídios 
dos Vereadores, totalizou R$ 894.174,27 sendo que, ao ser confrontado com o limite 
determinado constitucionalmente, resultou em CUMPRIMENTO ao ditame da 
Constituição Federal. 
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Limites de Despesas com Pessoal 
 
A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal a título de gasto com pessoal 
e encargos sociais no 1o semestre de 2017 totalizou o montante de R$ 894.174,27, 
correspondentes a 2,98%da receita corrente líquida, CUMPRINDO, desta forma, os 
limites máximo e prudencial impostos pelos art. 20. inciso III, alínea “a”, e 22. parágrafo 
único, da Lei Complementar 101/2000. 
 
 
Aumento de despesa com pessoal 
 
No 1o semestre de 2017 houve uma reestruturação no plano de salários de alguns 
cargos promovida pela Lei Municipal n° 1.323/2017, quais sejam: Assessor 
Parlamentar, Assessor de Controle Interno, Chefe de Gabinete, Assessor 
Administrativo, Contador, Assistente Legislativo, Assistente Técnico em Contabilidade 
e Motorista. 
 
Com a Lei Municipal n° 1.323/2017 também foi criada uma função gratificada de 
Coordenador de Licitações e Contratos no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Além 
disso, a Lei Municipal n° 1.332/2017 incluiu o cargo de Assistente Técnico em 
Contabilidade a concessão de adicional por grau de escolaridade alterando o art. 1o da 
Lei n° 1.275/2015 aumentando, assim, a despesa com pessoal. 
 
Ocorre que, o cálculo do impacto financeira das Leis mencionadas apresentando foi 
restrito ao exercício de 2017, desconsiderando a exigência do inciso I do art. 16 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000. 
 
Por isto, RECOMENDA-SE que seja encaminhado ao Setor Contábil para providenciar 
o cálculo do impacto financeiro para os dois anos subsequente, a fim de corrigir os 
vícios ora constatados. 
 
Execução de Despesas - Créditos Orçamentários 
 
A Lei Municipal n° 1.320/2016 que estima a Receita e fixa a despesa do Município de 
Pinheiros para o exercício de 2017 - LOA (Lei Orçamentária Anual) fixou a despesa 
total para o exercício de 2017. 
 
Até o 1o semestre de 2017 a despesa empenhada pela Câmara Municipal de Pinheiros 
foi de R$ 2.838.886,26 (dois milhões oitocentos e trinta e oito mil e oitocentos e oitenta 
e seis reais e vinte e seis centavos). 
 
A despesa total liquidada até julho de 2017 foi de R$ 1.256.197,22 (um milhão duzentos 
e cinquenta e seis mil e cento e noventa e sete mil reais e vinte e dois centavos) e a 
despesa total paga até o período mencionado foi de R$ 1.256.197,22, ou seja, até o 
período não houve a execução de nenhuma despesa que excedesse o montante dos 
créditos orçamentários originalmente fixados pela Lei Municipal n° 1.320/2016. 
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Conclusão 
 
Portanto, considerando os percentuais encontrados na análise dos limites 
constitucionais/legais e gestão fiscal com base nas informações solicitadas ao Setor de 
Contabilidade tem-se que a Câmara Municipal de Pinheiros vem cumprindo os limites 
estabelecidos na legislação vigente. 
 
 
Porém, segue abaixo as seguintes RECOMENDAÇÕES: 
 
1) Seja a encaminhada a Procuradoria Geral Legislativa para analisar a 
constitucionalidade do art. 27 da Lei Orgânica Municipal de Pinheiros; 
2) Seja considerado nos planejamentos dos gastos com o Poder Legislativo a 
exclusão da Cosip (Contribuição Para Custeio de Iluminação Pública) como base de 
cálculo para fins de duodécimo mensurando o seu impacto financeiro a partir do 
exercício de 2019. 
3) Seja adotada medidas para sanar os vícios quanto ao estudo do impacto financeiro 
das Lei n° 1.323/2017 e 1.332/2017, conforme exposto no item 4 deste Relatório. 

 
 

 
2.1.3 AUDITORIA EM DESPESAS COM DIÁRIAS 
 
Os processos de diária analisados em auditoria correspondem os meses de janeiro a 
agosto de 2017 tendo como objetivo identificar a efetividade e legalidade da execução 
das despesas com diárias de acordo com a legislação pertinente, em especial ao 
disposto no artig0 37 da Constituição Federal, Lei nº 1.142/2013 e Resolução nº 
085/2015 ambos da Câmara Municipal de Pinheiros. 
 
Ressalte-se que a Verônica Correia Canal, servidora ocupante do cargo efetivo de 
Controladora Interna, fez todo o procedimento inicial da auditoria, emitiu as 
circularizações para obter os processos e fez a análise material da correlação dos fatos 
encontrados nos processos acima elencados e a legislação aplicável. Após essa 
análise a Controladora da época, emitiu um relatório preliminar sobre os achados de 
auditoria e abriu prazo para que, querendo, os vereadores e servidores notificados se 
manifestassem sobre o relatório. Após a emissão desse relatório a Controladora pediu 
exoneração do cargo, dias após, fui nomeada em caráter transitório para exercer o 
cargo de Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno até que se faça 
concurso público para preencher a vaga efetiva. 
 
Assim, como o Sistema de Controle Interno é uno e as atividades devem ter 
continuidade, farei o relatório definitivo da auditoria após analisar as justificativas 
apresentadas em relação ao relatório preliminar. Saliente-se que este relatório definitivo 
está adstrito tão somente ao que foi apontado no relatório preliminar, uma vez que os 
processos já passaram por profunda análise. 
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Conclusão 
 
Após a análise das manifestações dos vereadores/servidores, nota-se que alguns 
indícios de irregularidades foram afastados e outros mantidos.  
 
Com base nessa auditoria percebe-se que erros verificados na auditoria em despesas 
com diárias referentes ao exercício de 2016 persistem e isso demonstra a fragilidade 
no controle interno da tesouraria, pois a ela compete acompanhar os procedimentos de 
concessão de diárias observando as determinações da Instrução Normativa e também 
do ordenador de despesas que, de igual forma, deve ficar atento aos ditames 
normativos. 
 
Foi paga uma diária que em seu requerimento constava somente “Protocolar ofício e 
consulta ao tribunal de contas”. Esse é um tipo de vulnerabilidade que não se pode 
admitir, haja vista que a Resolução n° 85/2015 é clara ao dizer que o servidor deverá 
expor os motivos de forma detalhada.  
 
Portanto, além do solicitante da diária, que não observou a norma para o recebimento 
da diária, o tesoureiro e o ordenador de despesas também estão sujeitos à punição 
pelos órgãos externos de controle.  
 
Ressalte-se que, especialmente os vereadores, devem ter mais zelo com o dinheiro 
público, demonstrando isso no momento de prestar contas, devendo detalhar melhor 
as despesas a fim de facilitar o controle. 
 
6. RECOMENDAÇÕES 
 
1) Seja intensificado o controle interno do Presidente da Câmara e do Setor de 
Tesouraria no que tange a concessão e relatório de prestação de contas de diárias; 
2) Não seja efetuado o pagamento de diária caso a justificativa não atenda aos 
requisitos previsto em lei e nas normas de rotinas de controle interno; 
3) Que o Setor de Tesouraria verifique se os relatórios da prestação de contas 
compõem os requisitos necessários, e se houver, inconsistência comunique o 
solicitante para que providencie o ajuste e no caso de inércia do solicitante haja o 
desconto, em folha de pagamento, do valor recebido 
4) Seja tomada cautela quanto a compatibilidade da justificativa da diária com as 
funções do vereador; 
5) Que o Setor de Tesouraria intensifique o controle dos processos de diária realizando 
o pagamento até 24 horas após a solicitação, desde que cumprido todos os requisitos; 
6) Seja providenciado o desconto em folha de pagamento ou a devolução pelos 
responsáveis, se for o caso, dos processos indicados e que não cumpriram norma de 
diária.  
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2.1.4 TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS 
 
Não hou tomadas de contas especiais, nem procedimentos administrativos instaurados 
no exercício de 2017. 
 
Por fim, essas foram as atividades do Controle Interno na Câmara Municipal de 
Pinheiros no exercício de 2017. 
 
Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 
 
Atenciosamente,  
 

Alana Manzoli de Oliveira 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 
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