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1 Introdução  

 

As atividades de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Piúma – PMP para o exercício de 2021, 

foram definidas com base Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, autorizado pelo Chefe do Poder 

Executivo através do Decreto Municipal nº 2.247/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do 

Espírito Santo – DOM/ES, Edição nº 1757, de 29/04/2021. 

 

O PAAI - 2021 consiste em auditorias ordinárias realizadas em bases amostrais, com foco na análise e 

verificação dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, e na 

existência e adequação dos controles internos, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, 

economicidade, eficiência e eficácia.  

 

Os Planos de Trabalho de Auditoria e Pontos de Controle de Acompanhamento foram elaborados de 

acordo com o PAAI e com recursos humanos disponíveis na Controladoria Geral Municipal de Piúma. 

 

A tabela abaixo elenca os pontos selecionados, na Tabela Referencial da IN TCE nº 68/2020, para 

avaliação na Unidade Gestora a que se refere este relatório, bem como os demais itens auditados ou 

avaliados pelo Controle Interno. 
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Código Objeto/Ponto de controle 
Processos 

Administrativos 
analisados 

Base legal Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1. Itens de abordagem prioritária 

1.1.2 
Despesas – realização sem 
prévio empenho 

-  Lei 4.320/1964, art. 60 

Avaliou se foram realizadas despesas sem 
emissão de prévio empenho. 

Foi identificado alguns pagamentos por 
indenização, conforme amostra selecionada, 
podendo caracterizar o pagamento de despesa 
sem prévio empenho. 

9 9 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.1 
Registro por competência – 
despesas previdenciárias 
patronais 

- 

 CF/88, art. 40. 
 LRF, art. 69. 
 Lei 9.717/1998, art. 

1º. 
 Lei 8.212/1991 
 Regime de 
competência 

Verificou se foram realizados os registros 
contábeis orçamentários e patrimoniais, das 
despesas com obrigações previdenciárias, 
decorrente dos encargos patronais da entidade 
referentes às alíquotas normais e suplementares, 
observando o regime de competência. 

Dentro da amostra selecionada, há evidências que 
foi respeitado o regime de competência. 

12 12 

1.2.2 
Pagamento das obrigações 
previdenciárias - parte patronal 

- 

 CF/88, art. 40. 
 LRF, art. 69. 
 Lei 9.717/1998, art. 
1º. 
 Lei 8.212/1991 
 Lei Local 

Verificou-se no Sistema Contábil o pagamento 
tempestivo das contribuições previdenciárias 
decorrentes dos encargos patronais da entidade, 
referentes às alíquotas normais e suplementares 
ao RGPS. 

Dentro da amostra selecionada, há evidência de 
que foram efetivados os pagamentos da parte 
patronal do RGPS. 

12 12 

1.2.3 Registro por competência – 
multas e juros por atraso de 

- 
 CF/88, art. 40. 
 LRF, art. 69. 

Verificar se houve o registro por competência das 
despesas orçamentárias e das Variações 

12 12 
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pagamento  Lei 9.717/1998, art. 1º. 
 Lei 8.212/1991 
 Regime de 
competência 

Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros 
decorrentes do atraso no pagamento das 
obrigações previdenciárias. 

Na amostra selecionada não se evidenciou o 
pagamento de multa e juros por atraso. 

1.2.4 
Retenção/Repasse das 
contribuições previdenciárias- 
parte servidor 

- 

 CF/88, art. 40. 
 LRF, art. 69. 
 Lei 9717/1998 art. 1º. 
 Lei 8.212/1991 
 Lei Local 

Verificou-se no Sistema Contábil que houve a 
retenção das contribuições previdenciárias dos 
servidores e o seu respectivo repasse tempestivo 
ao regime de previdência – RGPS. 

Na amostra selecionada, foi evidenciado a 
retenção e o repasse das contribuições parte 
servidor. 

12 12 

1.2.5 
Parcelamento de débitos 
previdenciários. 

 

 CF/88, art. 40. 
 LRF, art. 69. 
 Lei 9717/1998 art. 1º. 
 Lei 8.212/1991 
 Lei Local 

Não se evidenciou parcelamentos previdenciários 
entre a Prefeitura Municipal de Piúma e o INSS. 

12 12 

1.3. Gestão patrimonial 

1.3.1 

Bens em estoque, móveis, 
imóveis e intangíveis – 
registro contábil 
compatibilidade com inventário. 

 
CRFB/88, art. 37, caput 
c/c Lei 4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Foram confrontados os valores contidos nos 
Termos Circunstanciados de Almoxarifado, Móvel, 
Imóvel e Intangível (TERALM. TEMOV, TERIMO e 
TERINT) com o valor das respectivas contas 
informadas no Balanço Patrimonial. 

Conforme processo 10975/2021 Foi realizada a 
reavaliação dos bens. 

5 5 

1.3.3 

Disponibilidades financeiras
 – 

Depósito e aplicação – (Bancos 
oficiais) 

 
LC 101/2000, art. 43 c/c 
§ 3º, do artigo 164 da 
CRFB/88. 

Verificou-se as contas contidas no Termo de 
Disponibilidade (TVDISP) e constatou-se apenas 
bancos oficiais relacionados. 

3 3 

1.3.4 

Disponibilidades financeiras
 – 

depósito  e aplicação 
(Integralidade dos depósitos) 

- Lei 4.320/1964, arts. 94 
a 96. 

Verificou-se que o saldo contido no Termo de 
Disponibilidade (TVDISP) é o mesmo registrado 
no Balanço Patrimonial da Conta “Caixa e 
Equivalentes de Caixa”. 

239 239 

2.5. Gestão Previdenciária 



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Página 5 de 19 
 
 

2.5.10 
Parcelamento de débitos 
previdenciários – Autorização 
Legal 

- 

CF/88, art. 40; LRF, art. 
69. Lei 9717/1998, art. 
1º.; ON MPS-SPS 
02/2009, art. 36,§ 1º. 

Verificou-se que não houve acordos de 
parcelamentos. 

1 1 

2.5.37 Registro de Admissões. - CF/88, art. 71, III e IN 
TC nº 38/2016 

Buscou-se verificar se os registros de admissões 
foram encaminhados ao TCE. Porém, foi 
contatado que não houve a contratação de 
servidor efetivo no ano de 2021. 

1 1 

2.6. Demais atos de gestão 

2.6.1 
Pessoal – função de confiança e 
cargos em comissão 

- CRFB/88, art. 37, inciso 
V. 

Verificou-se através do Sistema de Gestão de 
Pessoas que todos os registros de funções 
gratificadas são exercidos por servidores efetivos. 

1 1 

 

2.6.2 
Pessoal – função de confiança e 
cargos em comissão 

- 
Legislação específica do 
órgão. 

No âmbito municipal não existe lei específica 
disciplinando condições e percentual mínimo dos 
cargos em comissão a serem preenchidos por 
servidores de carreira. 

1 1 

2.6.4 Pessoal – teto - CRFB/88, art. 37, inciso 
XI. 

Através de circularização a Gerência da Folha de 
Pagamentos manifestou-se pela inexistência de 
servidores que recebem acima do teto definido na 
constituição. 

1 1 

2.6.5  
Realização de despesas sem 
previsão em lei específica. 

- CRFB/88, art. 37, caput. 

Através de circularização a Gerência da Folha de 
Pagamentos manifestou-se pela inexistência de 
pagamento de subsídios, vencimentos, vantagens 
pecuniárias e jetons não autorizados em lei.  

1 1 

 

3. Outros 

3.1 Análises Contábeis 

Código Objeto/Ponto de controle 

Processos 
Administrati

vos 
analisados 

Base legal Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 
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3.1.1 

Divergência entre o valor do 
Resultado Patrimonial apurado 
na DVP e o valor do resultado 
do Exercício apurado no 
Balanço Patrimonial. 

- Normas Brasileiras de 
Contabilidade MCASP 

Utilizando a DVP e o Balanço 
Patrimonial, confrontou-se o valor do 
resultado na DVP e do resultado no 
Patrimônio Líquido. 

2 2 

3.1.2 

No Balanço Patrimonial o total 
do Ativo deverá ser igual à 
soma Passivo e do Patrimônio 
Líquido. 

- 
Normas Brasileiras de 
Contabilidade MCASP 

Utilizando o Balanço Patrimonial, 
verificou se o total do Ativo está igual 
ao total do Passivo mais Patrimônio 
Líquido. 

1 1 

3.1.3 

Análise entre o Balanço 
Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação ao 
Resto a pagar não 
processados 

- Art. 85, 101, 102 e 103 
da Lei 4.320/1964. 

Utilizando o Balanço Financeiro e o 
Balanço orçamentário, foi confrontado 
o valor Inscrito em restos a pagar 
processados do exercício atual com o 
valor total da despesa liquidada menos 
o total da despesa paga. 

2 2 

3.1.4 

Realização de ajustes 
contábeis (baixa patrimonial), 
relativos a perdas involuntárias 
de bens móveis, sem 
documentação de suporte. 

- 
Anexo I da IN 34/2015 
do TCEES e Lei 
4.320/64, arts. 94 e 96. 

Extraiu-se o razão contábil das contas 
com descrição de Perdas Involuntárias 
e verificou-se se há movimento. 

1 1 

3.1.5 

Análise entre o Balanço 
Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação aos 
restos a pagar processados 

- Art. 85, 101, 102 e 103 
da Lei 4.320/1964. 

Foi confrontado o valor dos restos a 
pagar processado no Balanço 
Financeiro e no Balanço orçamentário. 

2 2 

3.1.6 

Análise da execução 
orçamentária na dotação 
Reserva de Contingência 
informada no Balanço 
Orçamentário. 

- 

art. 5º, Inciso III, da Lei 
Complementar 
101/2000; art.  5º da 
Portaria MOG, 42/1999; 
art. 8º da Portaria 
STN/SOF 163/2001 

Foi verificado o valor da reserva de 
contingência informada no Balanço 
Orçamentário. 

1 1 

3.1.8 
Análise entre o Balanço 
Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação à 

- Art. 85, 101, 102 e 103 
da Lei 4.320/1964. 

Foi confrontado a receita 
orçamentárias no Balanço 
Orçamentário e no Balanço Financeiro. 

2 2 
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receita orçamentária 

3.1.9 

Análise entre o Balanço 
Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação à 
despesa orçamentária 

- Art. 85, 101, 102 e 103 
da Lei 4.320/1964. 

Foi confrontado o valor da despesa 
orçamentária no Balanço Financeiro e 
no Balanço Orçamentário. 

2 2 

3.1.10 

Análise entre o Balanço 
Financeiro e o Balanço 
Patrimonial em relação ao 
saldo do exercício anterior da 
conta Caixa e Equivalente de 
Caixa 

- Art. 85, 101, 103 e 105 
da Lei 4.320/1964. 

Foi confrontado o valor na conta caixa 
e equivalente de caixa do ano anterior 
no Balanço Orçamentário e no Balanço 
Patrimonial. 

2 2 

3.1.11 

Análise entre o Balanço 
Financeiro e o Balanço 
Patrimonial em relação ao 
saldo do exercício atual da 
conta Caixa e Equivalente de 
Caixa 

- Art. 85, 101, 103 e 105 
da Lei 4.320/1964. 

Foi confrontado o valor na conta caixa 
e equivalente de caixa do ano atual no 
Balanço Orçamentário e no Balanço 
Patrimonial. 

2 2 

3.1.12 
Análise entre os totais dos 
saldos devedores e dos saldos 
credores 

- Art. 85, 86 e 88 da Lei 
4.320/1964. 

Foi verificado se o total do ativo 
somado a VPD é igual ao total do 
Passivo somado a VPA e subtraído o 
valor do resultado. 

2 2 

3.1.13 
Análise da despesa executada 
em relação à dotação 
atualizada. 

- artigos 85, 90, 91, 102 
da Lei 4.320/1964 

Verificou-se se o valor o valor das 
despesas executada é igual ou menor 
que o valor da dotação atualizada. 

1 1 
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2. Auditorias e outros procedimentos realizados 

 

No exercício de 2021, em conformidade com o PAAI 2021, foram executadas as seguintes auditorias 

internas: 

 

2.1 – Auditoria de Transparência Ativa 

Objeto: Auditoria ordinária de conformidade nos controles exercidos por órgãos da Administração 

Municipal referente a transparência ativa (Portal da Transparência). 

Situação: Relatório final expedido e publicado no Portal da Transparência, sendo realizado 

monitoramento da implementação dos achados. 

Fonte: https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/documento/12/20210820145701-relatorio-de-

auditoria-ordinaria-n-01-2021-auditoria-o.pdf - Acesso em 21/03/2022. 

 

2.2 – Auditoria – Plano Estratégico de Prevenção e Controle (PEPC) 

Objeto: Auditoria extraordinária, do tipo acompanhamento, referente a implementação do Plano 

Estratégico de Prevenção e Controle (PECP), nas Unidades Escolares, que compõem a Rede Pública 

Municipal de Ensino. 

Situação: Relatório de Acompanhamento da 1ª fase expedido ao Gestor e iniciada a 2ª etapa da 

auditoria, com previsão de encerramento em 2022. 

 

2.3 – Auditoria de Receita 

Objeto: Auditoria interna em cumprimento a determinação contida no Acórdão nº 01602/2020-3 – 2ª 

Câmara TCEES. 

Situação: Foram abertos os Processos Administrativos nos 9.727/2021 e 10.923/2021/2021 e enviado 

para a Secretaria de Administração e de Finanças e Fazenda, para providências. A Controladoria Geral 

do Município continua exercendo o monitoramento das ações que precisam ser adotadas. Em 

30/12/2021, o Exmo. Prefeito peticionou ao Conselheiro Relator, Sérgio Manoel Nader Borges, nos autos 

do Proc. TC nº 01632/2020-1, apresentando justificativas e solicitando dilação de prazo para 

implementação de diversas ações contidas no Acórdão nº 01602/2020-3 – 2ª Câmara TCEES, ainda 

sem decisão quanto ao petitório. 

 

2.4 – Auditoria de Transparência Passiva 

Objeto: Auditoria ordinária de conformidade nos controles exercidos por órgãos da Administração 

Municipal referente a transparência passiva (Ouvidoria) 
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Situação: Relatório final expedido e publicado no Portal da Transparência, sendo realizado 

monitoramento da implementação dos achados. 

Fonte: https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/documento/12/20211129162205-relatorio-de-

auditoria-ordinaria-n-01-2021-auditoria.pdf - Acesso em 21/03/2022. 

 

2.5 – Auditoria - Chamadas Públicas 

Objeto: Auditoria interna em cumprimento a determinação contida no Acórdão nº1604/2020-2 - 2ª 

Câmara do TCEES. 

Situação: Aguardando resposta do ofício requisição de submissão prévia dos achados. 

 

2.6 – Auditoria - Vacinação 

Objeto: Auditoria extraordinária de conformidade nos controles exercidos por órgãos da Administração 

Municipal referente a Inspeção da Vacina do Novo Coronavírus Covid-19 e Lançamentos de 

Informações. Conforme estabelecido na Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021 em 

consonância com o Decreto Estadual n° 4636-R, de 19 de abril de 2020 e Decreto Municipal n° 2.210, 

de 22 de fevereiro 2021. 

Situação: Aguardando resposta do ofício requisição de submissão prévia dos achados, com previsão de 

encerramento em 2022. 

 

2.7 – Auditoria – Cestas Básicas 

Objeto: Auditoria extraordinária de conformidade nos controles exercidos por órgãos da Administração 

Municipal referente as cestas básicas distribuídas no Município de Piúma em cumprimento à Lei Federal 

de nº 11.947/09 alterada pela Lei n° 13.987/20) e à Lei Municipal nº 1.841, de 23 de dezembro de 2011). 

Situação: Emitido ofício de submissão prévia da auditoria e encaminhado as Secretarias de Educação 

e de Assistência Social para manifestação, com previsão de encerramento em 2022. 

 

2.8 – Auditoria – Aquisição de peças para manutenção de maquinários da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Pesca 

Objeto: Auditoria interna em cumprimento a determinação contida no Acórdão nº 0787/2021-4 – 1ª 

Câmara TCEES - (Processo TC 4493/2020), que notificou esta Controladoria Geral, quanto ao item 1.3 

e determinação constante do item 1.4 do Acórdão mencionado acima, para que providencie apurações 

devidas acerca de supostas irregularidades ocorridas na execução do Contrato nº 278/2019, cujo objeto 

é o fornecimento de material para manutenção de maquinários (peças), para atender a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Pesca do município, oriundo da adesão a ata de registro de preço ARP n° 

067/219, conforme processo administrativo n° 18.125/2019.  

Situação: Relatório final expedido e publicado no Portal da Transparência. 

Fonte: https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/documento/12/20220321140731-relatorio-de-

auditoria-extraordinaria-n-08-2021-audito.pdf - Acesso em 21/03/2022. 
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3. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na 

PMP 

 

Processo 
Administrativo 

Descrição do caso de dano apurado 
Data de 

Instauração 

Data de 
Encaminhamento 

ao TCE 

Valor de 
Débito 

Protocolo/Processo 
no Tribunal de 

Contas 

P.A. nº 

15.123/2018 

Trata-se de apuração quanto aos atos 

praticados por servidores públicos 

municipais no Setor de Recursos Humanos. 

O processo se encontra no Gabinete do 

Prefeito para adoção de providências 

quanto a cobrança dos responsáveis. 

16/10/2018 17/10/2018 
R$ 

6.621,08 

Proc. TC nº 

4.014/2018 

 

No exercício de 2021 não houve nenhum processo de Tomada de Contas Especial, procedimento 

administrativo disciplinar instaurados no exercício no Poder Executivo, que tramitou neste órgão de 

controle Interno. 

 

 

4. DAS DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2021 

 

4.1 TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DE SERVIDORES. 

 

Promoção de treinamento de servidores das Secretarias Municipais sobre as ferramentas do Portal da 

Transparência e Ouvidoria Eletrônica. 

 

Promoção de treinamento de servidores das Secretarias Municipais visando a orientação e 

implementação da Carta de Serviços do Poder Executivo, regulamentada pelo Poder Executivo 

Municipal através do Decreto Municipal nº 2.256/2021. 

 

Participação em treinamentos promovidos pelo TCEES disponibilizados no ano de 2021. 

 

 

4.3 EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES. 

 

Objetivando orientar o gestor municipal em seus atos de gestão, foram expedidas diversas 

recomendações das quais destacamos: 

 

Memorando CGM nº 11/2021 

Interessado: Paulo Celso Cola Pereira (Prefeito) 
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Objeto: Termo de Notificação Eletrônico 00157/2021-7 do TCEES referente a alertas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, referente ao 2° Semestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Piúma, onde 

foram propostos recomendação para adoção de medidas. 

 

Memorando CGM nº 22/2021 

Interessado: Sebastiao Elias Campos Junior (Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda) 

Objeto: Elaboração de plano de ação para cumprimento das disposições contidas no Decreto Federal 

nº 10.540/2020, em especial, a adequação dos Sistemas de Gestão Pública (software), para fins de 

atendimento ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 

Administração Financeira e Controle, cujo previsão para adequação dos entes federativos é 1º de janeiro 

de 2023. 

 

Memorando CGM nº 39/2021 

Interessado: Sebastiao Elias Campos Junior (Secretaria Municipal de Administração) 

Objeto: Informação e recomendação sobre as disposições contidas na Medida Provisória nº 1.047/2021, 

de 03/05/2021, que versa sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da covid-19. 

 

Memorando CGM nº 41/2021 

Interessado: Sebastiao Elias Campos Junior (Secretaria Municipal de Administração) 

Objeto: Informação sobre a sanção da nova legislação sobre licitações e contratos administrativos (Lei 

Federal nº 14.133/2021) com recomendação de adoção de medidas necessárias para sua implantação 

nos prazos nesta fixados, haja vista a necessidade de eventual de estruturação do Setor de Licitações 

e Contratos, tanto em sua estrutura física, de equipamentos e de pessoal qualificado. 

 

Memorando CGM nº 67/2021 

Interessado: Sebastiao Elias Campos Junior (Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda) 

Objeto: Informação e adoção de medidas junto ao prestador de serviços de Sistemas de Gestão Pública 

(software), para realizar adequações em seus sistemas, bem como treinamento dos servidores 

municipais, bem como, que sejam adotadas medidas para que os servidores municipais possam ter 

acesso ao ambiente de validação do CidadES Contratação, de modo que possam se ambientar com a 

ferramenta e estarem preparados para realizarem as remessas mensais, a partir de abril de 2022. 

 

Memorando CGM nº 74/2021 

Interessado: Sebastiao Elias Campos Junior (Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda) e Alzimaira 

Layber Marcarini (Secretária Municipal de Educação) 

Objeto: Adoção de medidas para cumprimento do limite constitucional de despesas com educação – 

Base RREO – Anexo 8 – 3º bimestre de 2021. 
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Memorando CGM nº 83/2021 

Interessado: Paulo Celso Cola Pereira (Prefeito) 

Objeto: Atualização das instruções normativas diante da nova lei de licitações. 

 

Memorando CGM nº 97/2021 

Interessado: Mariana Metri Miranda (Secretaria Municipal de Saúde)  
Objeto: Adoção de medidas para cumprimento das determinações impostas pela Corte de Contas no 

Acórdão nº 1234/2021 (Proc. TC nº 2638/2021-7), que objetivou conhecer os sistemas de controle, 

programas, projetos e atividades dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, direcionados à redução 

da mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT). 

 

Memorando CGM nº 98/2021 

Interessado: Paulo Celso Cola Pereira (Prefeito) 

Objeto: Informação e recomendação para adoção de medidas administrativas para cumprimento da 
determinação impostas pela Corte de Contas no Acórdão TC nº 1238/2021, visando a inclusão na 
Prestação de Contas Anual do Prefeito quanto a exigência do Atestado de Regularidade com o SNIS 
(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). 
 

Memorando CGM nº 110/2021 

Interessado: Mariana Metri Miranda (Secretaria Municipal de Saúde)  
Objeto: Adoção de medidas para que o corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, tome 

conhecimento da Decisão TC nº 3652/2021-3 e do Relatório de Acompanhamento nº 13/2021-1, a fim 

de promover ações de fiscalização dos protocolos sanitários de atividades presenciais nas Unidades 

Escolares. 

 

Memorando CGM nº 115/2021 

Interessado: Sebastiao Elias Campos Junior (Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda)  

Objeto: Adoção de medidas para criação de carreira específica de fiscal de tributos de nível superior e 

plano de cargos com expressa previsão de atribuições adstritas à administração tributária, para 

atendimento ao TCEES (Auditoria de Receita - Processo TC nº 6081/2016-8 e Processo TC nº 

1632/2020-1): 

 

 

4.4 DAS DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CGM NO EXERCÍCIO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

 

Paralelamente às atividades acima especificadas, a CGM, desenvolveu diversas outras atividades de 

sua competência no exercício de 2021, as quais resumidamente passamos a apontar: 
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- Elaboração do RELUCI, RELOCI e RELACI, como parte integrante da PCA sobre as contas anuais de 

2021; 

- Recomendações de boas práticas aos ordenadores de despesas; 

- Resposta do questionário eletrônico do Projeto InterAgir da Atrincon, que tem por finalidade o 

diagnóstico sobre a estrutura e funcionamento do sistema de controle interno dos municípios brasileiros. 

- Atendimento de demandas advindas da Ouvidoria do TCEES recebidas pela Controladoria Geral; 

- Homologação do Rol de Responsáveis informados pelo Setor Contábil da Secretaria Municipal de 

Finanças e Fazenda na remessa de informações da Prestação de Contas Mensal (PCM) ao Sistema 

CidadES do TCEES; 

- Monitoramento das remessas de informações para o Sistema CidadES do TCEES, com expedição de 

recomendações, quando necessárias; 

- Participação de webnários, lives, e orientações técnicas realizadas pelas mais diversas instituições 

públicas e privadas a respeito de temáticas sobre o enfrentamento da pandemia da covid-19; 

- Monitoramento das remessas de informações quinzenais ao TCEES, sobre o acompanhamento das 

contratações emergenciais relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus; 

- Acompanhamento das notificações expedidas pela Corte de Contas aos gestores municipais, que 

foram remetidas em cópia a esta CGM, de modo a monitorar se o gestor estava respondendo, 

tempestivamente, ao TCEES; 

- Treinamento para servidores e monitoramento de implementação da Carta de Serviços aos Usuários 

do Poder Executivo de Piúma. 

- Demais atendimentos as demandas dos órgãos de controle Externo, bem como atividades de 

assessoria as diversas unidades executoras do sistema administrativo e atendimento a demandas 

internas. 

 

4.5 DETALHAMENTO DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE EXTERNO. 

 

Durante o exercício de 2021, esta CGM foi acionada a se manifestar e monitorar diversos procedimentos 

advindos de fiscalização do TCEES, dentre as quais destacamos: 

 

Recebimento, por e-mail, da Manifestação TC nº 00214/2021-1 oriunda da Ouvidoria do TCEES, 

solicitando informações/esclarecimentos sobre supostas irregularidades de acúmulo de cargo público. 

Realizamos os encaminhamentos pertinentes sendo as informações/manifestações solicitadas 

prestadas a Ouvidoria do TCEES. 
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Recebimento, por e-mail, da Manifestação TC nº 00292/2021-1 oriunda da Ouvidoria do TCEES, 

solicitando informações/esclarecimentos sobre cessão de servidores. Realizamos os encaminhamentos 

pertinentes sendo as informações/manifestações solicitadas prestadas a Ouvidoria do TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, da Manifestação TC nº 00340/2021-l6 oriunda da Ouvidoria do TCEES, 

solicitando informações/esclarecimentos sobre uso sítio privado para realização das licitações na forma 

eletrônica. Realizamos os encaminhamentos pertinentes sendo as informações/manifestações 

solicitadas prestadas a Ouvidoria do TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, dos OF/Nos 007/GAB/SECONT–CIRCULAR e 009/GAB/SECONT– 

CIRCULAR, que solicitou parceria e contribuição do Controle Interno Municipal em auditoria promovida 

pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, que tem por objeto a avaliação da 

distribuição e da execução da campanha de vacinação contra COVID-19 no Estado do Espírito Santo. 

Deflagramos procedimento interno no Poder Executivo, autuado sob nº 5980/2021, cuja íntegra foi 

remetido à SECONT. 

 

Recebimento, por e-mail, de questionário eletrônico de fiscalização, na modalidade acompanhamento, 

cujo objetivo foi fiscalizar a imunização da população contra a Covid-19. Realizamos os 

encaminhamentos pertinentes sendo as informações solicitadas prestadas ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, de questionário eletrônico de fiscalização, na modalidade acompanhamento 

(Processo TC 0415/2021), cujo objetivo foi conhecer as ações realizadas pelos municípios do Estado 

do Espírito Santo acerca do planejamento e planos de retorno às atividades das redes de ensino 

municipais e estadual do Estado do Espírito Santo, quanto à existência de estratégias sanitárias, 

pedagógicas, administrativas e de combate à exclusão escolar para mitigar os efeitos da crise sanitária 

ocasionada pela pandemia de COVID-19. Realizamos os encaminhamentos pertinentes sendo as 

informações solicitadas prestadas ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício Requisição nº 19/2021 do Núcleo de Controle Externo de Avaliação 

e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde - SEGEX/SecexSocial/NSAÚDE, solicitando informações 

sobre os indicadores do SISPACTO. Remetemos o requisitório ao Gestor da Secretaria Municipal de 

Saúde e monitoramos, até o cumprimento da remessa dos documentos ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, de questionário eletrônico (Educação na Pandemia) de fiscalização, na 

modalidade acompanhamento (Processo TC 0415/2021), cujo objetivo foi conhecer as ações realizadas 

pelos municípios do Estado do Espírito Santo acerca do planejamento e planos de retorno às atividades 

das redes de ensino municipais e estadual do Estado do Espírito Santo, quanto à existência de 

estratégias sanitárias, pedagógicas, administrativas e de combate à exclusão escolar para mitigar os 
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efeitos da crise sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19. Realizamos os encaminhamentos 

pertinentes sendo as informações solicitadas prestadas ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, de questionário eletrônico (Escolas com retorno presencial) de fiscalização, 

na modalidade acompanhamento (Processo TC 0415/2021), cujo objetivo foi conhecer as ações 

realizadas pelos municípios do Estado do Espírito Santo acerca do planejamento e planos de retorno às 

atividades das redes de ensino municipais e estadual do Estado do Espírito Santo. Realizamos os 

encaminhamentos pertinentes sendo as informações solicitadas prestadas ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício Submissão de Achados nº 586/2021 do Núcleo de Controle Externo 

de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde - SEGEX/SecexSocial/NSAÚDE, relativo ao 

2º Relatório de Acompanhamento do Combate a Aglomerações. Remetemos o Ofício de Submissão ao 

Gestor da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramos, até o cumprimento da remessa dos 

documentos ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, da Decisão Monocrática nº 0230/2021-1 (Processo TC 00393/2021-4) 

referente a fiscalização da imunização da população contra a Covid-19. Remetemos a decisão ao Gestor 

da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramos, até o cumprimento da remessa dos documentos ao 

TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, da Decisão nº 00678/2021-2 Plenário (Processo TC 00393/2021-4) referente 

a fiscalização da imunização da população contra a Covid-19. Remetemos a decisão ao Gestor da 

Secretaria Municipal de Saúde e monitoramos, até o cumprimento da remessa dos documentos ao 

TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício TC 01046/2021-8, que encaminha o  Acórdão 01499/2020-2 - 1a 

Câmara (Processo TC 04123/2020-2) referente a fiscalização, do tipo representação, que notificou esta 

Controladoria Geral, quanto ao Item 1.3 do Acórdão mencionado acima, para a adoção de providências 

que entenderem cabíveis, em especial, quanto ao apontamento de irregularidade na fase recursal da 

Tomada de Preços 7/2020, bem como da necessidade de acompanhamento em respeito ao art. 109, I 

e §4o da Lei de Licitações para as Tomadas de Preços nº 8/2020, 9/2020 e 10/2020. Foi expedida a 

Recomendação Interna nº 01/2021/CGM, ao Exmo. Prefeito que acatou as recomendações propostas 

e determinou os Setores responsáveis seu cumprimento. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício TC 01512/2021-2, que encaminha o Acórdão TC 1602/2020 – 2a 

Câmara (Processo TC 1632/2020) referente a fiscalização, do tipo monitoramento, que notificou esta 

Controladoria Geral, quanto ao Item 1.3 do Acórdão mencionado acima, para promover o monitoramento 

da execução das ações contidas no Plano de Ação homologado por esta Corte de Contas (Itens 2.1 a 
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2.15), realizando regular auditoria e, ao final, encaminhar à Corte de Contas o resultado do referido 

monitoramento, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 

621, de 08 de março de 2012. Foi iniciado procedimento de auditoria ordinária, sendo abertos os 

Processos Administrativos nos 9.727/2021 e 10.923/2021/2021 e enviado para a Secretaria de 

Administração e de Finanças e Fazenda, para providências. A Controladoria Geral do Município continua 

exercendo o monitoramento das ações que precisam ser adotadas. Em 30/12/2021, o Exmo. Prefeito 

peticionou ao Conselheiro Relator, Sérgio Manoel Nader Borges, nos autos do Proc. TC nº 01632/2020-

1, apresentando justificativas e solicitando dilação de prazo para implementação de diversas ações 

contidas no Acórdão nº 01602/2020-3 – 2ª Câmara TCEES, ainda sem decisão quanto ao petitório. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício TC 01648/2021-3, que encaminha o Acórdão TC 01604/2020-2 – 2a 

Câmara (Processo TC 04491/2020) referente a fiscalização, do tipo representação, que notificou esta 

Controladoria Geral, quanto ao subitem 1.3 do Acórdão mencionado acima, para que apure a suposta 

irregularidade atinente à escolha de chamamento público para contratação dos serviços de calceteiros, 

encaminhando, para tanto, cópia da Manifestação Técnica de Cautelar 00075/2020-4, emitida pelo 

Núcleo de Controle Externo de Construção Civil Pesada – NCP. Foi iniciado procedimento de auditoria 

interna ordinária estando atualmente aguardando resposta do ofício requisição de submissão prévia dos 

achados. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício de Comunicação 01796/2021-5 do Núcleo de Controle Externo de 

Auditoria e Gestão Fiscal - SEGEX/SecexContas/NGF, relativo a fiscalização sobre o cumprimento das 

medidas restritivas previstas no art. 22, parágrafo único, da LRF durante o exercício de 2021, em virtude 

do descumprimento do limite prudencial da despesa total com pessoal ao final do exercício de 2020. 

Realizamos o encaminhamento da comunicação da auditoria ao Exmo. Prefeito com as orientações 

pertinentes. 

 

Recebimento, por e-mail, da Decisão Monocrática nº 00412/2021-8 (Processo TC 02005/2021-6), 

referente a fiscalização, do tipo representação, sobre possível irregularidade na fase de classificação do 

procedimento licitatório - Tomada de Preços 001/2021, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação 

de empresa especializada em prestação de serviços para manutenção preventiva, corretiva, 

remodelação, eficientização e de ampliação do Sistema de Iluminação Pública do município. 

Remetemos a decisão ao Gestor da Secretaria Municipal de Administração e monitoramos, até o 

cumprimento da remessa dos documentos ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício Requisição para instrução do Processo TC 1405/2021-5, sobre 

fiscalização de licitação sobre edificações. Remetemos o requisitório aos Gestores da Secretaria 

Municipal de Administração e de Obras e Serviços para ciência e providências. 
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Recebimento, de e-mail requisitório solicitando informações acerca do retorno das atividades escolares 

presenciais na rede pública de ensino (Processo TC 0415/2021). Realizamos os encaminhamentos 

pertinentes à Gestora da Secretaria Municipal de Educação sendo as informações solicitadas prestadas 

ao TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício de Requisição 02723/2021 (Processo TC n° 2903/2020), solicitando 

informações sobre permanência escolar na pandemia. Realizamos os encaminhamentos à Gestora da 

Secretaria Municipal de Educação sendo as informações solicitadas prestadas ao TCEES. 

 

Encaminhamento da Decisão nº 02015/2021-4 Plenário (Processo TC 415/2021) e do Relatório de 

Acompanhamento nº 11/2021-2 ao Gestor da Secretaria Municipal de Educação para adoção de 

medidas determinadas pela Corte de Contas. 

 

Recebimento, por e-mail, de questionário eletrônico de fiscalização, na modalidade levantamento, cujo 

objetivo foi conhecer os sistemas de controle, programas, projetos e atividades dos 78 municípios do 

Estado do Espírito Santo, direcionados à redução da mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto 

das 4 principais DCNT, propiciando a identificação das atividades que oferecem maiores riscos, assim 

como, os entes municipais que apresentam a maior probabilidade de não executar as ações e serviços 

públicos de saúde necessários à redução das mortes prematuras. Realizamos os encaminhamentos 

pertinentes ao Gestor da Secretaria Municipal de Saúde sendo as informações solicitadas prestadas ao 

TCEES. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício de Comunicação 03525/2021-3 do Núcleo de Controle Externo de 

Fiscalização de Pessoal e Previdência - NPPREV, relativo à fiscalização, na modalidade 

acompanhamento, com o objetivo foi acompanhar a regularidade das folhas de pagamento do Estado e 

dos Municípios no exercício de 2021. Realizamos o monitoramento e promovemos orientação ao Setor 

de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício 03701/2021-3 da SEGEX - Secretaria-Geral de Controle Externo, 

que tem por finalidade o diagnóstico sobre a estrutura e funcionamento do sistema de controle interno 

dos municípios brasileiros, através do Projeto InterAgir da Atrincon. A Controladoria Geral respondeu o 

questionário remetido. 

 

Recebimento, por e-mail, de solicitação de documentos sobre cumprimento das determinações contidas 

no Acórdão TCEES 76/2021 – 2ª Câmara, em especial quanto as deliberações contidas nos itens 1.7.2; 

1.7.3; 1.7.4 (1.7.4.1 e 1.7.4.2) e 1.7.5 do referido Acórdão. Realizamos o monitoramento do 

cumprimento da determinação do TCEES, prestando as orientações pertinentes ao Gestor, inclusive 

tendo esta Controladoria Geral sido notificada pelo TCEES, em 12/01/2022 (Termo de Notificação nº 
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83/2022-5), da Decisão SEGEX nº 01/2022-7, que encaminhou a Manifestação Técnica nº 04/2022-1, 

para ciência deste órgão de controle interno. 

 

Recebimento, por e-mail, do Ofício TC 04386/2021-6, que encaminha o Acórdão TC 00787/2021-4 - 1a 

Câmara (Processo TC 4493/2020) referente a fiscalização, do tipo representação, que notificou esta 

Controladoria Geral, quanto ao item 1.3 e determinação constante do item 1.4 do Acórdão mencionado 

acima, para que providencie apurações devidas acerca de supostas irregularidades ocorridas na 

execução do Contrato no 278/2019, cujo objeto é o fornecimento de material para manutenção de 

maquinários (peças), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca do município, oriundo 

da adesão a ata de registro de preço ARP n° 067/219, conforme processo administrativo n° 18.125/2019. 

Foi aberto procedimento de auditoria extraordinária sendo expedido relatório final e publicado no Portal 

da Transparência. 

 

Recebimento, por e-mail, de solicitação do Núcleo de Controle Externo de Avaliação de Tendências e 

Riscos - SEGEX/SecexContas/NATR, requerendo informação quanto ao número total de servidores 

(efetivos e comissionados, ativos e inativos), estagiários e contratados (DTs), etc, constantes da folha 

de pagamento nos anos de 2018, 2019 e 2020, inclusos os constantes na folha de pagamento do 

Instituto de Previdência (administrativo, aposentados e pensionistas), empresas públicas, etc. 

Realizamos os encaminhamentos pertinentes ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Administração sendo as informações solicitadas prestadas ao TCEES. 

 

Monitoramento do cumprimento do item 1.1 do Acórdão TC nº 499/2021, que informou aos gestores 

eleitos sobre o Relatório de Levantamento nº 09/2020-7, de modo a subsidiar os gestores, a contemplar 

no planejamento de médio prazo as obras paralisadas, quando a elaboração do PPA 2022/2025 e por 

consequente a elaboração da LDO e LOA. A Administração adotou as providencias necessárias para o 

cumprimento do acordão. 

 

 

4.6 MINISTÉRIO PÚBLICO – ATENDIMENTOS E REQUERIMENTOS 

 

Atendimento a requisições de informações feitas pela Promotoria de Justiça do Ministério Público de 

Piúma; 

 

Dentre elas, destacamos: 

 

- Recebimento de decisão administrativa, no procedimento GAMPES 2020.0005.4400-68 sobre 

implementação da transparência das notas fiscais no Portal da Transparência do Poder Executivo, 

documentos estes que podem ser acessados no menu, Transparência > Contabilidade Pública > 
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Despesas > Liquidações, ou diretamente através do link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/notasfiscais. 

 

- Recebimento de ofício OF/PGPU 277/2020 - IC 2019.0023.3676-84, que tem por objetivo buscar 

informações sobre a anulação do contrato 186/2005. Após diligências internas, foram encaminhados os 

documentos requeridos. 

 

- Acompanhamento de providências adotadas no procedimento GAMPES 2019.0032.1280-40, que 

objetiva a regularização do serviço de auditoria da saúde. 

 

Piúma/ES, 

 

 

 

 

 

Wando Belffi da Costa 
Controlador Geral do Município – Mat. 8.646 
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