
 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
REALIZADAS PELO ÓRGÃO 
CENTRAL DO SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO 

 

 

CONTAS DE PREFEITO: RELACI (ROL DE 
DOCUMENTOS - A e TABELA 37 DO ANEXO III 

DA IN TCEES N°. 43/2017) 

 

 

 

 

Exercício de 2017 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
CNPJ Nº 27.142.694/0001-58 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
Rodovia Edival José Petri, KM 21,5, 1620, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES 
CEP: 29.230.000 Tel. (28) 3536-2915   E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 

2 

 

 

 

Prefeito Municipal 

Fabrício Petri 

 

Vice-Prefeito Municipal 

Carlos Waldir Mulinari de Souza 

 

Controlador Geral Municipal 

Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães 

 

Equipe Técnica da Controladoria Geral Municipal 

Fernanda Freitas da Silva 

Evalnete Medeiros Cereza 

Manuela Pompermayer Farias 

Leonardo Nogueira Fonseca Machado 

Luziani Cassia Sedano Machado Rigo 

Ednea Claudiano Silva Souza  

Patricia Hoffman Gonçalves 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
CNPJ Nº 27.142.694/0001-58 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
Rodovia Edival José Petri, KM 21,5, 1620, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES 
CEP: 29.230.000 Tel. (28) 3536-2915   E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 

3 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Munícipio de Anchieta/ES 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta 

Gestor Responsável: Fabrício Petri 

Exercício:  2017 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma crescente exigência da sociedade por uma administração pública mais 

correta, proba, resolutiva e transparente. Assim, uma nova atuação deve prover a 

efetividade dos serviços públicos disponibilizados à comunidade. A Controladoria 

Geral deve cada vez mais atuar, na busca do aprimoramento da gestão pública.  

Cabe, aos órgãos controladores, o desenvolvimento, a execução e o monitoramento 

dos instrumentos estratégicos da contabilidade além da busca de eficiência e eficácia 

na utilização dos recursos públicos. Essa é uma resposta não só a demanda da 

sociedade por transparência e prestação de contas, mas também às imposições da 

lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma, a Controladoria coopera para o alcance 

de programas e metas do governo através de ações eficientes e legais, construindo 

serviços e condições para o bem-estar da população (SILVA; CARNEIRO; RAMOS, 

2015). 

Para que os órgãos controladores respondam a essas aspirações é essencial que 

também estejam sólidos, nos âmbitos estrutural e estratégico. A Controladoria Geral 

do Poder Executivo de Anchieta-ES, têm buscado se aprimorar, entendendo que 

somente dessa forma poderá responder às suas atribuições, e desta maneira 

efetivamente contribuir com os gestores, de forma que suas decisões estejam de 

acordo com a missão e objetivos organizacionais da Prefeitura Municipal de Anchieta. 
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Esta Unidade Central de Controle Interno (UCCI), está obstinada, focada em seu 

múnus de fornecer uma garantia razoável quanto à consecução dos objetivos 

organizacionais, em termos de eficácia e eficiência das operações, confiabilidade dos 

relatórios e cumprimento da legislação e regulamentação aplicável. 

Nesse sentido, o artigo 74, incisos I a IV, da Constituição Federal c/c art. 76 da 

Constituição Estadual, c/c artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/1964 indicam que o controle 

interno corresponde à função de controle da Administração Pública exercida sobre o 

Poder Executivo pelos próprios órgãos de controle interno desse Poder. 

Entende-se, em nosso caso, por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades 

de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações 

Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizada pela Controladoria Geral do 

Munícipio de Anchieta, compreendendo: 

I. O controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o 

cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação 

e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada; 

II. O controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da 

observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das 

atividades auxiliares; 

III. O controle do uso e guarda dos bens pertencente ao Município, efetuado pelos 

órgãos próprios; 

IV. O controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos 

órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e Contabilidade; 

V. O controle exercido pela Controladoria Geral do Município tem como escopo 

avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da Administração 

e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos 

incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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A estrutura organizacional da Controladoria Geral do Poder Executivo do Município de 

Anchieta está respaldada legalmente pela Lei nº 838/2013 alterada pela Lei nº 

1.184/2017 e atualmente está composta por: 

 

Item Cargo Quantidade 
01 Controlador(a) Geral 01 
02 Subcontrolador(a) 01 
03 Auditor(a) de Controle Interno 03 
04 Analista de Controle Interno 0 
05 Oficial(a) administrativo 01 

 

1.1 Atividades da Controladoria Geral- 2017 

Durante o período em referência, buscando implementar formas de atuação e 

organização do Sistema de Controle Interno, conforme apresentado na tabela de 

Implantação do Sistema de Controle Interno a seguir:  

 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Órgão Central Sistema Administrativo Instrução Normativa Ato de Aprovação Versão 
Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 
(UCCI) 
 

1) Sistema de Controle 
Interno –SCI  

IN SCI Nº 01/2017: Norma das Normas Decreto nº. 5.641 de 
19/01/2017 

01/2017 

IN SCI Nº 02/2017: Dispõe sobre a adesão da 
Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de 
Anchieta (UCCI – Unidade Central de Controle 
Interno), às Normas de Auditoria Governamental 
– NAG’s. 

Decreto nº. 5.651 de 
10/02/2017 

01/2017 

IN SCI Nº 03/2017: Dispõe sobre os mecanismos 
para elaboração da Matriz de Risco para 
subsidiar o planejamento de Auditoria Ordinária, 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Anchieta-
ES. 

Decreto nº. 5.693 de 
28/06/2017 

01/2017 

IN SCI Nº 04/2017: Estabelece os procedimentos 
de atendimento às equipes de Controle Externo 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo e Tribunal de Contas da União. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SCI Nº 05/2017: Estabelece os procedimentos 
para remessa de documentos e informações ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito e 
Tribunal de Contas da União. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SCI Nº 06/2017: Dispõe sobre o procedimento 
para elaboração de Parecer Conclusivo do 
Controle Interno sobre as Contas Anuais do 
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES, do 
Fundo Municipal de Saúde e IPASA (Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 
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Secretaria 
Municipal de 
Governo 
 

2) Sistema de 
Planejamento e 
Orçamento – SPO 

IN SPO Nº 01/2017: Dispõe sobre o processo de 
elaboração e execução do PPA – Plano 
Plurianual do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPO Nº 02/2017: Dispõe sobre a orientação 
para padronizar a elaboração e execução da 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPO Nº 03/2017: Dispõe sobre as normas e 
procedimentos para elaboração da LOA – Lei 
Orçamentária Anual do Município de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPO Nº 04/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para realização de Audiências 
Públicas no Município de Anchieta/ES.  

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPO Nº 05/2017: Dispõe sobre as orientações 
para acompanhamento dos resultados previstos 
nos programas do PPA, cumprimento das metas 
fiscais, das prioridades e metas definidas na LDO 
do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Administraçã
o e Recursos 
Humanos 
 

3) Sistema de Controle 
Patrimonial –SPA 

IN SPA Nº 01/2017: Dispõe sobre as 
providências em caso de extravio e furto de bens, 
do Poder Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPA Nº 02/2017: Dispõe sobre a alienação e 
cessão de bens do Poder Executivo do Município 
de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPA Nº 03/2017: Dispõe sobre o registro, 
controle e inventário de bens móveis e imóveis do 
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SPA Nº 04/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos de desapropriação de bens 
imóveis do Poder Executivo do Município de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Administraçã
o Fazenda 
 

4) Sistema de 
Contabilidade – SCO 

IN SCO Nº 01/2017: Disciplina normas gerais 
acerca do processo de Execução Orçamentária e 
Extraorçamentária no âmbito da Administração 
Pública do Poder Executivo do Município de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SCO Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para geração e consolidação dos 
demonstrativos contábeis, estabelecendo rotinas 
no âmbito da Administração Pública do Poder 
Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SCO Nº 03/2017: Dispõe sobre as normas e 
procedimentos para geração e divulgação dos 
demonstrativos previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no âmbito da 
Administração Pública do Poder Executivo do 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

5) Sistema de 
Educação – SEC 

IN SEC Nº 01/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para gerenciamento e controle do 
transporte escolar para alunos da rede pública 
municipal e estadual, a fim de garantir a 
segurança e o bem-estar dos usuários. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SEC Nº 02/2017: Dispõe sobre procedimentos 
para aquisição, recebimento, armazenamento e 
distribuição de gêneros alimentícios, elaboração 
de cardápio, preparação e distribuição de 
alimentação escolar nas Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Anchieta, incluindo a 
prestação de contas da utilização dos recursos 
financeiros junto ao FNDE - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

6) Sistema de Saúde 
Pública – SSP 
 
 

IN SSP Nº 01/2017: Dispõe sobre os critérios de 
controle e distribuição de medicamentos no 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SSP Nº 02/2017: Dispõe sobre padronização, 
objetivos e procedimentos de coleta, transporte e 
destinação de resíduos de serviços de saúde nos 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 
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Estabelecimentos de Saúde públicos do 
Município de Anchieta/ES. 
IN SSP Nº 03/2017: Dispõe sobre os critérios 
para controle no transporte de pacientes do 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura 
 
 
 
 
 
 

7) Sistema de 
Transportes – STR 
 
 
 
 
 
 

IN STR Nº 01/2017: Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos para o gerenciamento e o controle 
do uso da frota de veículos e máquinas pesadas 
da Prefeitura Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN STR Nº 02/2017: Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos para a realização de 
manutenções preventivas e corretivas da frota de 
veículos e máquinas pesadas da Prefeitura 
Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN STR Nº 03/2017: Dispõe sobre o controle de 
entrada e saída de combustíveis, peças, pneus e 
congêneres, no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN STR Nº 04/2017: que Dispõe sobre locação de 
veículos e máquinas pesadas, no âmbito do 
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES”.   

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Administraçã
o e Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Sistema de 
Administração de 
Recursos Humanos - 
SRH 

IN SRH Nº 01/2017: Dispõe sobre as normas e 
procedimentos a serem adotados para Admissão 
de Pessoal Efetivo, mediante provimento em 
concurso público. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SRH Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para admissão de pessoal 
mediante contrato temporário, estabelecendo 
rotinas de trabalho no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 
 

01/2017 
 

IN SRH Nº 03/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para admissão de pessoal para 
cargos o exercício de cargo comissionado e 
função de confiança, estabelecendo rotinas de 
trabalho no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

 
01/2017 

IN SRH Nº 04/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos de manutenção de cadastro de 
pessoal e controle sobre vantagens, promoções 
e adicionais no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SRH Nº 05/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos da Escola de Governo do 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SRH Nº 06/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos sobre o Processo Administrativo 
Disciplinar no Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SRH Nº 07/2017: Dispõe sobre a 
padronização do procedimento a ser cumprido 
nos casos de ocorrências de Acidente de 
Trabalho – AT pelos servidores lotados nos 
diversos Órgãos, Unidades Gestoras e 
Autarquias que compõem a Estrutura da 
Prefeitura Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SRH Nº 08/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para apresentação de Atestados 
Médicos e Odontológicos, estabelecendo rotinas 
no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SRH Nº 09/2017: Dispõe sobre a 
padronização do procedimento para 
Readaptação do servidor efetivo estável, 
estabelecendo rotinas no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Município de Anchieta/ES.. 

Decreto nº 5.738 de 
21/11/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social 

9) Sistema de Bem-
Estar Social – SBE 
 
 

IN SBE Nº 01/2017: Dispõe sobre as 
providências para cadastramento e atendimento 
às famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 
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Procuradoria 
Geral 
Municipal 

10) Sistema Jurídico – 
SJU 
 
 
 
 
 
 
 

IN SJU Nº 01/2017: Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos, a serem observados para 
realização de processos administrativos e 
judiciais, no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SJU Nº 02/2017: Dispõe sobre procedimentos 
para a administração e cobrança de dívida ativa 
no Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SJU Nº 03/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos a serem seguidos quando da 
realização de Sindicâncias Internas no âmbito do 
Poder Executivo de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal 
Administraçã
o e Recursos 
Humanos 

11) Sistema de 
Serviços Gerais - SSG 
 
 
 
 
 

IN SSG Nº 01/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos necessários à execução dos 
serviços de apoio, que primam pela eficácia, 
eficiência e transparência na aplicação de 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo 
do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN SSG Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos necessários para estabelecer 
rotinas para utilização e controle dos meios de 
comunicação de telefonia móvel e fixa no âmbito 
do Poder Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Sistema de 
Tecnologia da 
Informação – STI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN STI Nº 01/2017: Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos administrativos do Sistema de 
Tecnologia da Informação (STI) quanto à 
segurança física e lógica dos equipamentos, 
sistemas, dados e informações, contra acessos 
não autorizados, acidentes naturais e danos 
intencionais, políticas de Segurança de 
Informação, procedimentos de utilização da 
internet, procedimentos de utilização do Correio 
Eletrônico Coorporativo e procedimentos de 
abertura de chamado – helpdesk da Prefeitura 
Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN STI Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para aquisição, locação e 
utilização de softwares, hardwares, suprimentos 
e serviços de Tecnologia da Informação pelo 
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

IN STI Nº 03/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados na 
manutenção e disponibilização da documentação 
técnica pelo Poder Executivo do Município de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 
 
 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Governo 

13) Sistema de 
Ouvidoria – SOV 
 
 

IN SOV Nº 01/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos e rotinas de trabalho a serem 
observados pelos servidores da Prefeitura 
Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.713 de 
15/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Administraçã
o e Recursos 
Humanos 

14) Sistema de 
Compras, Licitações e 
Contratos – SCL 
 
 

IN SCL Nº 01/2017: Dispõe sobre orientações 
para licitação na modalidade Convite, Tomada de 
Preço e Concorrência Pública no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCL Nº 02/2017: Dispõe sobre o 
procedimento de contratação de bens e serviços 
comuns, no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES, mediante licitação na modalidade 
Pregão (Presencial e Eletrônico), inclusive pelo 
Sistema de Registro de Preços, bem como as 
adesões a Atas de Registro de Preços. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 
 
 

01/2017 

IN SCL Nº 03/2017: Dispõe sobre o 
procedimento para alienação de bens, no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES, mediante 
licitação na modalidade Leilão ou Concorrência 
Pública. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 
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IN SCL Nº 04/2017: Dispõe sobre o 
procedimento de controle de estoque, quanto ao 
recebimento, armazenagem e envio de materiais 
adquiridos no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo do Município de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCL Nº 05/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para cadastramento de 
fornecedores e/ou prestadores de serviços, 
estabelecendo rotinas e procedimentos a serem 
adotados pela Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCL Nº 06/2017: Disciplina os procedimentos 
e rotinas para outorga das concessões e 
permissões de serviços públicos, com vista à 
eficácia, eficiência e transparência da aplicação 
dos recursos públicos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCL Nº 07/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para acompanhamento e controle 
de execução dos contratos, uniformizando os 
procedimentos e norteando as atividades 
desempenhadas pelos diversos setores da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Município de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCL Nº 08/2017: Dispõe sobre as rotinas de 
trabalho quanto aos procedimentos para a 
Pesquisa e Cotação de Preços, aquisição de 
bens e serviços mediante dispensa e 
inexigibilidade, Emissão de Ordem de 
Fornecimento/Execução e Cadastro de Materiais 
e Fornecedores no Sistema Informatizado de 
Compras, no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

Instituto de 
Previdência 
dos 
Servidores do 
Município de 
Anchieta/ES 
 

15) Sistema de 
Previdência Própria – 
SPP 
 
 

IN SPP Nº 01/2017: Normatiza os procedimentos 
de controle da Receita Previdenciária e da 
Aplicação Financeira dos Recursos 
Previdenciários do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Anchieta/ES – 
IPASA. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SPP Nº 02/2017: Normatiza os procedimentos 
de realização das despesas administrativas do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Anchieta/ES – IPASA. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SPP Nº 03/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para concessão de Benefícios 
Previdenciários aos segurados filiados e seus 
dependentes, vinculado ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de 
Anchieta/ES – IPASA. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Administraçã
o e Recursos 
Humanos 

16) Sistema de 
Convênios e 
Consórcios – SCV 

IN SCV Nº 01/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para a celebração, controle e 
prestação de contas de convênios e congêneres 
concedidos estabelecendo rotinas no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCV Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para a celebração, controle e 
prestação de contas de convênios e congêneres 
recebidos estabelecendo rotinas no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN SCV Nº 03/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para a celebração de consórcios 
quanto aos controles e acompanhamento, 
visando a padronização das ações e 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 
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implementação dos procedimentos de controle 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES. 
IN SCV Nº 04/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos administrativos, e normas gerais, 
relativos a parcerias voluntárias envolvendo ou 
não a transferência de recursos financeiros, entre 
o Município de Anchieta/ES e as organizações da 
sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 
nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Fazenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Sistema de 
Tributos – STB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN STB Nº 01/2017: Dispõe sobre critérios para 
procedimentos de efetivação, registro, alteração 
e manutenção do Cadastro Imobiliário e 
Econômico no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN STB Nº 02/2017: Dispõe sobre os critérios 
para lançamento, arrecadação, baixa e 
fiscalização de tributos no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES. 
 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN STB Nº 03/2017: Dispõe sobre critérios para 
inscrição, controle e baixa da Dívida Ativa 
Tributária no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN STB Nº 04/2017: Dispõe sobre orientação 
quanto a inscrição, alteração ou baixa de 
inscrição referente à licença para alvará de 
localização e funcionamento de atividades e 
Tributos Mobiliários no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

IN STB Nº 05/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos para a concessão e controle das 
renúncias de receita tributária no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Fazenda 

18) Sistema Financeiro 
- SFI 

IN SFI Nº 01/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos de rotina para controle da receita 
e das disponibilidades financeiras vinculadas e 
não vinculadas no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES e dá outras providências. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN SFI Nº 02/2017: 
Dispõe sobre estabelecimento da programação 
financeira no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES e dá outras providências. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN SFI Nº 03/2017: Dispõe sobre a concessão e 
controle de adiantamentos financeiros no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES e dá outras 
providências. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN SFI Nº 04/2017 que “Dispõe sobre a 
concessão de Diárias aos servidores e agentes 
políticos da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES e 
dá outras providências”; 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN SFI Nº 05/2017: Dispõe sobre procedimentos 
a serem observados quando da contratação e 
controle das operações de créditos, avais e 
garantias no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES e dá outras providências. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN SOP Nº 01/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos operacionais para formalização 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 

01/2017 
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Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura 
 
 

19) Sistema de 
Projetos e Obras 
Públicas – SOP 
 

do processo de aprovação de projetos para 
licenciamento e regularização de obra, a fim de 
atender as exigências legais no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES e dá outras 
providências. 

 

IN SOP Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos operacionais para o controle da 
execução de obras públicas e serviços de 
engenharia, a fim de atender as exigências no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

Secretaria 
Municipal de 
Governo 

20) Sistema de 
Comunicação Social – 
SCS 
 
 
 

IN SCS Nº 01/2017: Dispõe sobre os critérios e 
procedimentos para publicação de Atos Oficiais 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

IN SCS Nº 02/2017: Dispõe sobre os 
procedimentos relativos às campanhas 
publicitárias no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal de 
Anchieta/ES. 

Decreto nº 5.716 de 
29/09/2017 
 

01/2017 

 

Culminando, desta feita, na aprovação do Manual de Rotinas Internas e 

Procedimentos de Controle no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder 

Executivo do Município de Anchieta/ES, aprovado nos termos do Decreto nº 5.717, 

de 02 de outubro de 2017, em atendimento ao disposto na Resolução desse Egrégio 

Tribunal de Contas nº 227/2011, alterada pela nº 257/2013, bem como, ao Plano de 

Ação para implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Anchieta/ES 

– 2017, aprovado nos termos do Decreto Municipal nº 5.656, de 1º de março de 2017. 

De se consignar que o referido Manual é a compilação de todos os Sistemas 

Administrativos e respectivas Instruções Normativas aprovadas, tudo em 

conformidade com as resoluções supramencionadas, que trouxeram para o Poder 

Executivo do Município de Anchieta-ES, a oportunidade de adotar mecanismos que 

assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento às exigências legais e a otimização 

na aplicação dos recursos públicos, a fim de garantir maior eficiência na gestão e 

melhores resultados à sociedade. 
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Síntese das atividades desenvolvidas: 

Atividades Quantidade 
Ofícios Expedidos 47 
Memorandos Expedidos 05 
Comunicações Internas Expedidas 199 
Certidões Expedidas p/ Aposentadoria 43 
Auditorias (Relatório Preliminar) 02 
Auditorias em Andamento 04 
Despachos/Manifestações em Processo 99 
Relatório de Vistoria e Inspeção 01 
Relatório de Verificação 02 
Pareceres Emitidos 24 
Assessoramento ao Prefeito Municipal quanto a 
elaboração de representações junto ao TCE-ES 

02 

Assessoramento ao Prefeito Municipal quanto ao 
envio de documentos para TCE-ES 

32 

Termo de referência 02 
Processos recebidos na Controladoria 1.223 
Processos enviados pela Controladoria 616 

 

Destacamos, que foram realizados 962 (novecentos e sessenta e dois) 

atendimentos presenciais à Secretários, Gerentes, Coordenadores e Servidores que 

atuam diretamente na Gestão do Município, bem como os munícipes, sendo que tal 

registro ocorreu a partir de abril de 2017, conforme tabela a seguir:   
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Atuamos no assessoramento para regulamentação do acesso à informação 

pública e na criação do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, aprovado via 

Decreto nº 5.699/2017, viabilizando procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão aos usuários dos sistemas. 

 

Situação Encontrada pela atual Controladoria Geral em janeiro de 2017: 

 

Na Controladoria (Gestão 2013/2016), observamos que a Lei Municipal n° 838, de 26 

de setembro de 2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, sua implantação 

e organização, não foi aplicada em sua totalidade pela Unidade Central de Controle 

Interno. Notadamente verificamos a ausência do competente Plano de Ação para 

implantação do Sistema de Controle Interno no Município de Anchieta/ES, em 

desconformidade com a Resolução nº 227/2011 alterado pela nº 257/2013 do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo. Abaixo alguns apontamentos da situação 

encontrada: 

• Ausência de Implantação do Sistema de Controle Interno; 

• Assessoramento à gestão mitigado; 

• UCCI com sede fora do prédio da Prefeitura; 

• Sistema Geo-Obras desatualizado (mais de 70 processos da Sec. de Infraestrutura); 

• Divergência Patrimonial/Contábil de mais de R$ 11.000.000.00 (onze milhões de 

reais) fonte PCA (2015); 

• Processos com solicitação de auditoria desde 2014, que só foi autorizado pelo Chefe 

do Poder Executivo em 28/12/2016, dois dias antes de encerrar o mandato; 
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• Transparência mitigada da Prefeitura Municipal de Anchieta, figurando o Município 

em 73ª posição no ranking do TCE-ES, em 2015 com 25,3%. 

 

Medidas Adotadas pela Controladoria Geral em 2017: 

• Elaboração e aprovação do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle 

Interno, devidamente encaminhado ao TCES, protocolo n. 3.015/2017-8;  

• Aprovação do Manual de Rotinas com as Instruções Normativas protocolo n 

15.307/2017-6;  

• Aprovação do Manual de Auditoria e Instrução Normativa para elaboração da Matriz 

de Risco, protocolo n 9.086/2017-9;  

• Aprovação de Instrução Normativa em que o Município de Anchieta adere às Normas 

de Auditoria Governamental, protocolo n. 3.015/2017-8; 

• Assessoramento à gestão com edição de 199 (cento e noventa e nove) 

Comunicações Internas tratando de temas afetos às mais diversas secretarias do 

poder Executivo, com recomendações; 

• Recomendações para instauração e acompanhamento de Tomada de Contas 

Especial; 

• Elaboração do Plano de Ação para inclusão e atualização do sistema Geo-Obras, 

vez que o Município estava com mais de 70 (setenta) contratos sem a devida 

inclusão, processo administrativo n. 3.798/2017;  

• Elaboração do Plano de Ação referente ao Patrimônio, buscando cumprir o que 

dispõe a IN nº 36/2016 do TCE-ES, processo administrativo n. 19.600/2017;  
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• Efetivo acompanhamento das metas fiscais mediante as Comunicações Internas n. 

76/2017, n. 124/2017, n. 149/2017, n. 152/2017, n 153/2017, n. 198/2017 e n. 

199/2017; 

• O Poder Executivo (Anchieta-ES) amargava a 73ª (septuagésima terceira) posição 

com o índice de 25,28% de transparência ativa, após as providências adotadas por 

esta UCCI, e o total apoio e parceria das Secretarias e Gerências, o Poder 

Executivo de Anchieta encontra-se, segundo divulgação atual do ranking, na 70ª 

(septuagésima) posição, e quanto ao índice de transparência em de 56,5%. 

Sabemos que apesar do índice de transparência ter dobrado, ainda não é 

satisfatório. Devido a isso, o Chefe do Executivo, solicitou que todos as Secretarias 

e Gerências envidem esforços a fim de que Anchieta figure nas primeiras colocações 

na próxima fiscalização. 

Diante de todo o exposto, o objetivo desta Controladoria Geral, conforme apresentado 

neste relatório, é implementar novas propostas e ações, atuando para o efetivo controle 

das políticas e ações de governo, com fito de contribuirmos para o sucesso da gestão. 

Tal posicionamento firme, bem sabido por essa e. Corte de Contas, só é possível, diante 

do comprometimento do Gestor com a probidade, moralidade, legalidade e 

responsabilidade fiscal. 

Abaixo, tabela com diversos pontos de controle efetivamente realizados por esta UCCI, 

em 2017: 

 

Código Objeto/Ponto de 
Controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 
Base Legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

1 

Análise do Pregão 
Presencial para 
Registro de Preço 
n. 14/2014, bem 
como a execução 
dos contratos n. 
68/2014 e n. 
18/2015 

3.625/2014 (3 
volumes) 
19.521/2014 
14.775/2015 
16.348/2015 
9.715/2016 
2.778/2015 
4.272/2016 
1.974/2016 
3.107/2014  
7.328/2016 
7.330/2016 
22.115/2016 

CRFB/88, arts. 
31, 70 e 74. 
CE/89 arts. 29 
e 70. Lei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012, arts. 
42, 43, III, V, e 
44. Decreto 
Mun. n. 
5.651/2017, IN 
SCI n. 02/2017. 
NAG.4402.2.4 

Auditoria R$3.177.218,04 100% 
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4.969/2016 
18.982/2016 
23.386/2016 
23.387/2016 
13.238/2016 
8.942/2016 
12.604/2016 
12.605/2016 
6.930/2017 
6.931/2017 
28.508/2014 
31.070/2014 
33.927/2014 
7.092/2015 
10.677/2015 
13.726/2015 
13.727/2015 
16.348/2016  
16.349/2016 
16.351/2016 
659/2017 
660/2017 
2.967/2017 
2.968/2017 
4.926/2017 
4.927/2017 
9.350/2017 
3.960/2015 
8.943/2016 
13.237/2016 
15.738/2016 
15.739/2016 
18.134/2016 
18.135/2016 
18.983/2016 
21.401/2016 
21.402/2016 

NAG 4701 
NAG 4703.1.4 
Lei n. 8.666/93 
CONARQ; Lei 
n.10.520/2002, 
Decreto n. 
5.450/2005, 
Decreto 
Federal n. 
7.892/2013. Lei 
n. 4.320/64, 
arts. 63 e 64. 
Acórdão 
2816/2014, 
Acórdão 
3068/2010, 
Acordão TCU 
1785/2013 
Súmula TCU 
247 
Ata de Registro 
de Preço n. 
66/2014 

2 

Análise na 
execução da Ata 
de Registro de 
Preço n. 152/2014 

16.857/2014 (3 
volumes) 
6.647/20107 
9.565/2017 
32.799/2014 
32.800/2014 
32.801/2014 
2.280/2015 
4.114/2015 
4.404/2015 
9.269/2015 
13.062/2015 
10.882/2015 
10.883/2015 
10.884/2015 
11.375/2015 
11.376/2015 
13.285/2015 
13.647/2015 
13.648/2015 
13.962/2015 
15.546/2015 
18.988/2015 
26.985/2015 
20.910/2016 

CRFB/88, arts. 
31, 70 e 74. 
CE/89 arts. 29 
e 70. Lei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012, arts. 
42, 43, III, V, e 
44. Lei n. 
8.666/93; Lei 
n.10.520/2002, 
Lei n. 4.320/64, 
arts. 63 e 64. 
Lei n. 
7892/2013 
 

Auditoria R$2.041.881,94 
100% da 
execução 
contratual 

3 

Análise da 
distribuição de 
madeiras para a 
reforma de 
embarcação que 
se encontram em 
estado 

5.710/2014 (7 
volumes) 
5.711/2014 
8.180/2014 
8.359/2014 
8.360/2014 
8.734/2014 

CRFB/88, arts. 
31, 70 e 74. 
CE/89 arts. 29 
e 70. Lei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012, arts. 

Auditoria R$ 293.672,02 
100% das 
Notas Fiscais 
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depreciativo e 
também expondo a 
segurança do 
pescador, 
colocando-o em 
risco. 

8.735/2014 
8.736/2014 
9.246/2015 
12.955/2014 
12.956/2014 
12.957/2014 
12.960/2014 
12.961/2014 
12.962/2014 
12.967/2014 
12.968/2014 
20.922/2014 
27.366/2014 
3.266/2015 
14.548/2017 
19.692/2017 

42, 43, III, V, e 
44. Decreto 
Mun. n. 
5.651/2017, IN 
SCI n. 02/2017. 
NAG.4402.2.4 
NAG 4703.1.4 
Decreto Mun. 
n. 5.693/2017, 
Manual de 
Auditoria, Lei n. 
4.320/64, arts. 
63 e 64. Ata de 
Registro de 
Preço n. 
150/2014 

4 

Análise da 
Prestação de 
Contas dos 
Convênios n. 
10/2014, n. 
16/2016 e Termo 
de Colaboração n. 
01/2017 

25.396/2014 
27.931/2013 
11.613/2016 
12.811/2017 
20.321/2017 
22.261/2017 
9.849/2014 
12.349/2014 
15.353/2014 
19.302/2014 
20.860/2014 
24.674/2014 
26.899/2014 
31.165/2014 
33.891/2014 
15.437/2017 
6.110/2015 
21.399/2016 
22.476/2016 
606/2017 
2.903/2017 
4.565/2017 
5.976/2017 
8.612/2017 
11.662/2017 
12.386/2017 
14.428/2017 
15.890/2017 
18.467/2017 
24.034/2017 

CRFB/88, arts. 
31, 70 e 74. 
CE/89 arts. 29 
e 70. Lei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012, arts. 
42, 43, III, V, e 
44. Lei Mun. 
838/13, art. 6º, 
V. Decreto 
Mun. n. 
5.651/2017, IN 
SCI n. 02/2017. 
NAG.4402.2.4 
NAG 
4402.2.1.3 
NAG 4402.2.2 
NAG 4402.2.9 
Decreto Mun. 
n. 5.693/2017, 
Manual de 
Auditoria, Lei n. 
4.320/64, arts. 
63 e 64. 
Convênio n. 
10/2014, 
Convênio n. 
16/2016, 
Termo de 
Colaboração n. 
01/2017. Lei 
Mun. n. 
904/2014. Lei 
Mun. n. 
1.164/2016. Lei 
n. 13.019/2014. 
Lei Mun. n. 
27/2012. CLT. 
Lei n. 
12.527/11. 
Decreto n. 
7.724/12. 
Acórdão TCU 
AC-2404-
14/15-2. 
Portaria 
Interministerial 
n. 127/08. 
Código Civil. 
Resolução 
CFC n. 750/93, 
CFC n. 

Auditoria R$2.144.022,64 
100% do 
volume de 
recurso 
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1409/12, 
Acórdão TC 
708/2016, 
Acórdão TCU 
2763/11 

5 

Solicitação do 
Ministério Público 
Estadual para 
manifestação 
quanto aos 
possíveis 
pagamentos 
indevidos a título 
de indenizações/ 
rescisões. 

4.276/2017 
6.108/2017 
9.970/2017 

CRFB/88, arts. 
31, 70 e 74. 
CE/89 arts. 29 
e 70. Lei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012, arts. 
42, 43, III, V, e 
44. Lei Mun. 
838/13, art. 6º, 
V. Decreto 
Mun. n. 
5.651/2017, IN 
SCI n. 02/2017. 
NAG.4402.2.4 
NAG 
4402.2.1.3 
NAG 4402.2.2 
NAG 4402.2.9 
Decreto Mun. 
n. 5.693/2017, 
Manual de 
Auditoria, Lei n. 
4.320/64, arts. 
63 e 64 
Lei Mun. n. 
27/2012. CLT. 
Lei n. 
12.527/11. 
Decreto n. 
7.724/12. 
Código Civil.  

Auditoria R$ 281.260,24 
100% dos 
servidores 
listados 

6 

Apurar a qualidade 
da obra contratada 
pela 
Municipalidade via 
processo 
administrativo n. 
10.408/2011, 
verificando as 
condições 
estruturais e de 
habitabilidade do 
prédio citado na 
denúncia 

Denúncia 
Anônima, 
Ocorrência 
(Ouvidoria) n. 40 
de 23/01/2017 

Código Civil, 
art. 618  
ABNT NBR 
15.575/2013 e 
NBR 15.557 

Inspeção in 
loco 

12 
apartamentos 
do Bloco B 

100% dos 
apartamentos 

7 

Remessa de 
informações ao 
TCEES – Sistema 
Geo-Obras 

3.798/2017 

CRFB/88, art. 
74. CE/89 art. 
76. Lei Mun. 
838/13. 
Resolução 
TCEES n. 
245/2012.  Lei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 37/2017 

Consulta ao 
Geo-Obras 70% 

8 

Limitação de 
Empenho e 
movimentação 
financeira em 30%, 
Limitação de 
Gastos com 
pessoal 
Contingenciament
o de despesas, 

6.551/2017 
10.210/2017 
15.046/2017 
15.049/2017 
23.576/2017 

CRFB/88, art. 
74. CE/89 art. 
76. Lei Mun. 
838/13. 
Decreto Mun. 
n. 5642/2017, 
LRF, LDO, Lei 
Compl. 
Estadual n. 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 76/2017, n. 
124/2017, 
n.152/2017, n. 
153/2017, n. 
198/2017 

Balanços 
Orçamentários, 
Balancete de 
verificação, 
RREO e Folha 
de Pagamento 

80% 
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Gastos com Diárias 
e Hora Extra (PMA 
e FMS) 

621/2012, 
Decreto Mun. 
5668/2017, 
Decisão 
TCEES 
2832/2017-1, 
Lei n. 4.320/64, 
LOA, Decisão 
TCEES 
4572/2017-1 

9 RELOCI e RELUCI 
– exercício de 2016 

7.562/2017 
7.563/2017 
8.036/2017 

CRFB/88, art. 
74. CE/89 art. 
76. Lei Mun. 
838/13. LRF. IN 
n. 40/2016. Lei 
Orgânica do 
Munício de 
Anchieta. 
Decreto Mun. 
n. 5554/2016 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 82/2017, n. 
83/2017, n. 
86/2017, 
Ofício UCCI n. 
18/2017 

PCA 2016 RELOCI e 
RELUCI 

10 

Expedição de 
Decreto que 
regulamenta a 
aplicação da Lei 
Federal nº 12.846, 
de 1º de agosto de 
2013 – Lei 
Anticorrupção, no 
âmbito do Poder 
Executivo 
Municipal 

11.745/2017 

Lei Mun. 
838/13 Lei 
Federal n. 
12.846/13 
Decreto 
Federal n. 
8420/15 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 133/2017 

Consulta aos 
Decretos 

100% 

11 
Despesa de 
Pessoal 
Terceirizado 

12.054/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
LRF, Manual 
de 
Demonstrativo
s Fiscais (7ª 
ed.) 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 134/2017, n. 
135/2017 

Balancete de 
Verificação 50% 

12 Provisão de perdas 
e Dívida Ativa 

12.669/2017 
12.765/2017 
15.693/2017 
19.594/2017 
19.693/2017 
21.682/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
Lei n. 6404/76, 
art. 184, I. NBC 
TG 25, item 14. 
Acórdão TC-
244/2017, 
Acórdão TC-
3081/2014, IN 
TC n. 36/2016, 
Portaria STN n. 
548/2015, 
Decisão 
Monocrática 
01.508/2017-8, 
Acórdão TC n. 
507/2017 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 137/2017, n. 
138/2017, n. 
157/2017, n. 
178/2017, n. 
182/2017, n. 
188/2017, n. 
189/2017, n. 
190/2017 
Parecer 

Balanço 
Patrimonial do 
exercício de 
2016 

100% 

13 
Execução 
orçamentária e 
financeira 

13.925/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
Manual de 
Demonstrativo
s Fiscais (7ª 
Ed.), LRF 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 149/2017 

Metas Bimestral 
de Arrecadação 
e Despesas 
empenhadas 

80% 
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14 
Pagamento 
previdência ao 
IPASA 

15.694/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
Acórdão TC-
708/2016 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 158/2017 

Relatório do 
Sistema 
Contábil 

10% (1 mês) 

15 

Representação e 
Tomadas de 
Contas Especial 
IPASA (PMA e 
FMS) 

18.254/2017 
18.412/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
CFRB, CE, art. 
76. Lei Mun. 
1.182/2017, 
LRF, Acórdão 
TC-708/2016, 
Acórdão 
TCESC 
1765/08, 
Decisão TC 
1828/2017-3, 
Parecer 
Consulta TC-
01/2004, 
Acórdão TC-
624/13, Lei 
Orgânica do 
Município de 
Anchieta, Lei 
Mun. n. 169/04, 
IN TC n. 
32/2014 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 172/2017, n. 
173/2017 

1. PCA de 2016 
2. LRFWeb 

1. DELQUIT 
2. 
Demonstrativo 
da 
Disponibilidad
e de Caixa e 
dos Restos a 
Pagar 

16 

Ressarcimento ao 
Erário Municipal e 
Estadual Acordão 
TC 391 2016 

19.140/2017 
19.201/2017  

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, CFRB, 
CE, art. 76. Lei 
Mun. 838/13. 
Acórdão TC-
391/2016. 
Termo de 
Atualização 
121/2017 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 175/2017, n. 
176/2017  

Acordão TC 
391/2016 100% 

17 

Abster de elaborar 
“folha 
complementar” 
posterior ao mês 
subsequente da 
competência e 
requer as SEFIP’s 
do exercício de 
2017 

19.596/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, CFRB, 
CE, art. 76. Lei 
Mun. 838/13. 
IN TC n. 
36/2016. 
Portaria STN n. 
548/2015 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 179/2017 

Relatório de 
Empenho e 
SEFIP 

100% 

18 

Adoção de 
medidas para que 
não haja 
divergência entre o 
saldo contábil dos 
demonstrativos 
contábeis e o valor 
dos inventários de 
bens 

19.600/2017 
19.598/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, CFRB, 
CE, art. 76. Lei 
Mun. 838/13. 
Acórdão TC 
960/2017, 
Decreto Mun. 
4782/2014, 
Decisão 
Monocrática 
01.508/2017-8 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 180/2017, n. 
181/2017 

PCA 2015 

Balanço 
Patrimonial e 
Inventário de 
Bens 

19 

Repasse 
tempestivo quanto 
a contribuição 
previdenciária 
retida de pessoas 
físicas e jurídicas 

22.761/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, CFRB, 
CE, art. 76. Lei 
Mun. 838/13. 
Lei n. 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 193/2017 

Processo n. 
3.202/2017 100% 
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9.983/2000, art. 
168-A. 

20 

Representação e 
Tomadas de 
Contas Especial 
INSS 

23.170/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
CFRB, CE, art. 
76. Acórdão TC 
708/2016. 
RITCEES. 
Acórdão 
TCESC n. 
1765/08. 
Decisão TC 
1828/17-3. Lei 
n. 9.983/2000, 
art. 168-A. 
Parecer 
Consulta TC 
01/2014. 
Julgado da 
Ação Penal 
516/DF 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 195/2017 

Sistema 
Contábil 

Balancete de 
Verificação, 
movimentação 
de dívida 
fundada. 

21 
Ausência do 
Sistema de 
Controle Interno 

2.317/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
CFRB, CE, art. 
76. Portaria 
STN n. 
548/2015. Lei 
n. 10.180/01. 
Decreto n. 
6976/09, LRF. 
Portaria STN n. 
634/13. 
Resolução 
TCEES n. 
227/11, 
alterada pela n. 
257/13. IN TC 
n. 36/2016 

Comunicação 
Interna UCCI 
n. 010/2017 e 
Ofício UCCI n. 
09/2017 

UCCI 100% 

22 

Não cumprimento 
do TAC com o 
Ministério Público e 
Prefeitura 
Municipal de 
Anchieta 

871/2014 
6.717/2017 

Contrato n. 
10/2015 

Ofício UCCI n. 
23/2017 

Processo 
administrativo n. 
6.717/2017 
Notificação do 
MPES 

Execução do 
Contrato n. 
10/2015 

23 

Contribuição de 
servidores cedidos 
e contribuições 
previdenciárias 

15.052/2017 
17.198/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, Lei 
Mun. n. 838/13, 
Lei n. 169/04, 
art. 123 

Ofício UCCI n. 
36/2017, n. 
44/2017 

Lei n. 169/04 Art. 123 

24 

Prestação de 
Contas da 8º 
parcela do 3º 
Aditivo do 
Convênio n. 
23/2014 

23.766/2016 

Lei Mun. n. 
838/13, CFRB, 
Convênio n. 
23/2014, 
Termo de 
Compromisso 
Ambiental n. 
01/2013, 
Decreto Mun. 
n. 5630/2017 

Parecer 
3º Aditivo do 
Convênio n. 
23/2014 

8ª Prestação 
de Contas 

25 

Pagamento em 
duplicidade no 
valor de R$ 
27.707,70 (Vinte e 
sete mil, 

22.531/2016 
18.879/2016 

Lei 4320/64, 
art. 63 Parecer Contrato n. 

63/2013 41ª medição 
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setecentos e sete 
reais e setenta 
centavos) 

26 

Repasse de 
Depósitos Judiciais 
– Lei 
Complementar nº. 
151/2016 – Débito 
para recomposição 
do Fundo de 
Reserva 

7.843/2017 
Lei Compl. N. 
151/15 Parecer 

Processo 
administrativo n. 
7.843/2017 
Ofício 
GECOD/COAJ
U 158/2017 do 
Banco do Brasil 

100% 

27 
A divergência na 
metodologia de 
cálculo 

11.698/2005 

Lei n. 9.494/87, 
art. 1º-F. Lei n. 
10.406/02. Lei 
n. 11.960/09 

Parecer Processo 
11.698/2015 

3 cálculos 
rescisórios 

28 

Pregão Presencial 
para Registro de 
Preços Nº 
006/2017 – FMS 
com valor diferente 
da Prefeitura para 
o mesmo objeto 

7.337/2017 
6.797/2017 
5.896/2017 

Lei Mun. n. 
838/13, CFRB, 
Súmula n. 473 
STF, Lei n. 
8.666/93, 

Parecer 
Processo 
administrativo n. 
7.337/2017 

Pregão 
Presencial 
para Registro 
de Preços Nº 
006/2017 – 
FMS 

29 

Renovação do 
Contrato nº 
23/2013 – GBR 
Serviços de 
Manutenção 
Hospitalar e 
Odontológica Ltda 

23.598/2015-1 
14.897/2013-1 
9.380/2016 
20.846/2016 
873/2017 
1.601/2017 
2.495/2017 

Lei Mun. 
663/2010, art. 
6º, XII. Lei Mun. 
n. 568/2009. 
INI SCL n. 
07/2017. 
Decreto Mun. 
5.693/17 

Parecer 
Processo 
administrativo n. 
23.598/2015-1 

Contrato n. 
23/2013 

30 

Alerta quanto ao 3º 
Termo Aditivo ao 
Contrato de 
Prestação de 
Serviços 048/2014 

15.046/2017 

Lei Compl. 
Estadual n. 
621/12, CFRB, 
CE, art. 76. Lei 
Mun. 838/13. 
Decisão TC-
2832/2017. 
Decreto Mun. 
n. 5.668/2017, 
LOA. Parecer 
Consulta 
TCEES n. 
12/2014. Lei n. 
8.666/93. 
Súmula n. 331. 
Lei n. 4.320/64 

Memorando 
UCCI n. 
01/2017 

Contrato n 
48/2014 

3º aditivo 
contratual 

31 

Imediata anulação 
do aditivo 
Contratual com a 
empresa Salvador 
Empreendimentos 
LTDA EPP 

8.898/2013 
8.897/2013 
10.768/2013 
12.621/13 
13.048/2013 
10.281/2017 
12.127/2017 
13.473/2017 

Decisão TC n. 
4504/2015 Parecer 

Contrato n. 
36/2013 e seus 
aditivos 

6º aditivo 
contratual 

32 

Aprovação e 
publicação em 
Órgão oficial da 
TTD- Tabela de 
Temporalidade 
Documental. 

2.177/2017 
9.051/2017 
3.625/2014 

Decreto Mun. 
n. 22/2017 Despacho 

Ata de Registro 
de Preço n. 
66/2014 

Tabela de 
Temporalidade 
Documental 

33 
Prestação de 
Contas - Convênio 
014/2013 

29.958/2013 Convênio n. 
14/2013 Despacho 

Processo 
administrativo n. 
29.958/2013 

100% 

34 
Prestação de 
Contas - Convênio 
021/2014   

23.828/2016 Convênio n. 
21/2014 Despacho 

Processo 
administrativo n. 
23.828/2016 

100% 

35 Contrato de Rateio 
CIM 

31.194/2015 
Contrato de 
Rateio N.º 
001/2016. Lei 

Despacho 
Processo 
administrativo n. 
31.194/2015 

100% 
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Mun. n. 
475/2007. Lei 
n. 11.107/2005 

36 
OF Nº 451/2014 – 
ESTAÇÃO TOTAL 
ELETRÔNICA   

29.102/2014 

Lei Orgânica do 
Município de 
Anchieta, arts. 
92 e 93. IN SPA 
n. 03/2017. Ei 
Compl. 
Estadual n. 
621/2012. IN 
TCEES n. 
32/2014 

Despacho 
Processo 
administrativo n. 
29.102/2014 

100% 

 

 

2 AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA UCCI EM 
2017 

 

Código Achados Proposições/Alertas Situação 
1 Da elaboração do certame  

1. Recomendação de Contratação de 
Empresa pelo Controlador Geral da época, 
quando deveria sugerir apenas providências 
da Pasta responsável pelo Arquivo Central, 
qual seja, Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos; 
2. Por determinação do Prefeito foi 
elaborado, e devidamente assinado, 
instrumento preparatório (Projeto 
Base/Termo de Referência) pelo Procurador 
Geral Municipal da época, servidor 
incompetente para o ato, como dispõe o 
dispositivo legal;  
3. Escolha do Sistema de Registro de 
Preço sem a devida fundamentação das 
hipóteses cabíveis no Decreto Federal nº 
7.892/2013, art. 3º; 
4. Inobservância do Controlador Geral 
e Procurador geral (Gestão 2013/2016) que 
atuaram durante todo o processo em 
descumprimento ao Princípio da 
Segregação de funções; 
5. A cotação que 
embasou/complementou o Projeto Base se 
deu de forma equivocada, pois foi realizada 
com empresas sem o CNAE apropriado e o 
preço médio foi calculado com base em preço 
indicado da forma imprópria, possivelmente 
elevando o preço aferido para o certame, 

1. Que o Ilustre Secretário de 
Administração, encaminhe à douta 
Procuradoria a presente 
Recomendação, para que aquela, em 
atos similares, ou seja, ao deparar-se 
com modalidade de licitação, Sistema de 
Registro de Preço (Pregão Presencial), 
atente para a devida fundamentação, 
nos autos, detalhando 
especificamente em qual das 
hipóteses estabelecidas pelo art. 3º, 
do Decreto Federal nº 7.892/2013, 
estará alicerçado o procedimento 
licitatório a ensejar a modalidade de 
Pregão Presencial por Registro de 
Preços, abstendo-se assim de repetir 
os equívocos, apontados nos 
achados de auditoria, do presente 
relatório, em especial o item 2 e seus 
subitens deste documento. Tal 
recomendação se faz por forçosa 
atribuição do cargo para tal mister, e 
para além, tem o fito de contribuir com 
os doutos procuradores no sentido de 
melhorarmos nossas práticas de boa 
gestão no tocante aos controles 
internos desta Entidade. 
 
1.1. Abstenha-se a Procuradoria 
Geral de elaborar Termo de Referência 

A Prefeitura Municipal 
de Anchieta foi 
POSSIVELMENTE 
lesada no valor de 
R$ 499.164,75 
(quatrocentos e 
noventa e nove mil, 
cento e sessenta e 
quatro reais e 
setenta e cinco 
centavos)1, sendo 
que, deste valor, 
R$ 163.625,00 (cento 
e sessenta e três mil, 
seiscentos e vinte e 
cinco reais) teriam 
sido pagos 
indevidamente e 
R$ 335.539,75 
(trezentos e trinta e 
cinco mil, 
quinhentos e trinta e 
nove reais e setenta 
e cinco centavos) 
pagos de forma 
antieconômica e 
ineficiente, a ensejar 
possível dano ao 
erário. Devido a isso 
foi instaurou-se a 
Tomada de Contas 

                                            

1 Valor sem a devida correção. 
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dando azo a outros equívocos, como 
contratação acima do valor de mercado.  

 
Da realização do Pregão  
6. O Objeto do Edital divergente do 
Objeto do Termo de Referência; 
7. Certame realizado em lote único, 
quando deveria ter sido feito em pelo menos 
dois lotes, infringindo os princípios da 
competitividade, economicidade e da 
proposta mais vantajosa; 
8. Exigência temporal para a 
comprovação de experiência do profissional 
membro da equipe, contrário ao que dispõe a 
Lei nº 8.666/93 art. 30, § 1º, inciso I; 
9. Inobservância do Pregoeiro à 
documentação apresentada pelos 
concorrentes que de pronto desclassificaria 
as Empresa PROJETA TECNOLOGIA LTDA. 
– EPP e INOVA SISTEMAS DIGITAIS LTDA. 
– EPP, por não possuírem o CNAE para a 
prestação dos serviços exigidos no certame; 
10. Ausência da Vistoria Técnica de 
Adjudicação e Homologação conforme 
Termo de Referência, e cópia do termo de 
Visita Técnica sem a assinatura da Comissão 
de Licitação; 
11. Constatou-se, à fl. 460, declarações 
emitidas de forma unilateral pela empresa 
vencedora do certame, não suprindo a 
determinação expressa no referido item. 

 
Das Contratações  
12. O serviço do Arquivo Central foi 
terceirizado em sua totalidade, sendo 
prestado, exclusivamente, por funcionários 
da contratada durante a vigência do contrato. 
Desta feita, deixou de ser supervisionado e 
controlado por agente público designado 
para tal propósito, destoando, portanto, da 
imposição do Conselho Nacional de Arquivos 
o CONARQ. 

 
 Contrato n.º 068/2014  
13. Elaboração do Contrato nº 
068/2014, com vigência de 11/08/2014 à 
10/08/2015, onde foi contratado a maioria dos 
itens cotados de uma única vez, em especial 
os itens que possuíam apenas uma unidade; 
14. Realização do 1º aditivo ao contrato 
nº 068/2014, com vigência de 11/08/2015 à 
10/08/2016, em 100% (cem por cento) do 
contrato original, em preço e prazo, 
contrariando a legislação vigente, pois há 
itens que não são de natureza contínua e de 
excepcional interesse público; 
15. Ainda quanto a este item anterior, 
tal aditivo foi realizado com empenho no valor 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e não 
no importe de R$ 2.068.653,00 (dois milhões, 
sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e 
três reais), ou seja, realizado sem o prévio 
empenho já que o valor empenhado era 
insuficiente, infringindo a Lei n.º 4.320/1964, 
art. 60. c/c art. 10, inciso IX da Lei 8.249/92; 
16. Aquisição de licenciamento de 
GED/Workflow com alto custo no valor de 
R$ 249.923,00 (duzentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e vinte e três reais), sem sua 

em atenção ao princípio da 
Segregação de Funções. 
 
2. Que a Secretaria de 
Administração encaminhe ao Ilustre 
Secretário de Fazenda, cópia da 
presente Recomendação, para que 
aquele, abstenha-se de empenhar 
parcialmente o contrato a fim de que 
não se verifique, como no caso em 
apreço, ausência de cobertura 
contratual. 
 
2.1. Que a Fazenda atente ainda 
para a realização do devido registro 
contábil e o devido recolhimento de 
impostos, uma vez que, no caso em 
apreço, verificou-se falhas neste 
procedimento pela Gestão anterior, 
procedendo ainda a devida verificação 
das certidões, para efeito de pagamento;  
 
2.2. Abstenha-se ainda de realizar 
liquidação e pagamento em contrato 
diverso daquele anteriormente 
empenhado, atente também para a 
devida juntada de comprovantes de 
pagamento, nos autos findos. 
 
 
 
3. Que o Ilustre Secretario de 
Administração, o Ilustre Gerente de 
Licitações e Contratos, (Setor de 
Compras) e Pregoeira, atentem, ao 
seguinte: 
• Abstenham-se de emitir AF 
(autorização de fornecimento), sem o 
prévio empenho; 
• Realizem a devida verificação 
do CNAE; 
• Seja efetivamente realizada 
nova precificação e verificação da 
vantajosidade; 
 
4. Que a Secretaria de 
Administração encaminhe ao Exmº, 
Sr. Prefeito as seguintes 
Recomendações: 
 
• Instauração de Tomada de 
Contas Especial, em face de todos os 
envolvidos, com fulcro no art. 1º da IN TC 
n. 32/2014. Devendo para tanto, tendo 
em vista o valor (art. 9º da IN TC n. 
34/2014), essa Secretaria providenciar a 
remessa de todo processo, devidamente 
digitalizado, em PDF/A (Portable 
Document Format – ABNT NBR ISO 
19005), na forma do disposto na 
Instrução Normativa TC n. 35/2015; 
 
• A propositura de 
Representação quanto aos fatos 
verificados, junto o Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo; 
 
• A avaliação conjunta com a 
Douta Procuradoria, de possível 

Especial autorizada 
pelo Decreto-A n. 
98/2017. 
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devida implementação. Ou seja, pagou-se a 
integralidade do valor sem, contudo, utilizar a 
ferramenta, a ensejar em uma contratação 
que possivelmente maculou a ampla 
competição, incorrendo em possível 
desvantajosidade para Administração; 
17. Durante a execução do contrato nº 
068/2014 e seus aditivos foram cobrados 
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) 
e pagos o valor de R$ 153.000,00 (cento e 
cinquenta e três mil reais) – referente ao item 
6.6 - SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA, no 
valor mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 
que só poderia ser contratado mediante a 
execução do item 6.2 (que nunca foi 
contratado). Nesta contratação do item 6.6 – 
Suporte Técnico ao Sistema SEM A 
CONTRATAÇÃO do item 6.2 – 
Desenvolvimento e Configuração dos 
Processos, houve a desarrazoada 
contratação de um item que necessariamente 
dependia da contratação e execução 
imprescindível do item anterior, qual seja, o 
item 6.2, contudo tal procedimento foi levado 
a termo sem qualquer questionamento por 
parte da Administração. Cabe ainda ressaltar 
o fato de que tal serviço deveria ainda contar 
com a expertise da Empresa Contratada, que 
se infere, se beneficiou, uma vez que, efetivou 
as cobranças (sem demonstrar a efetiva 
prestação do serviço), das desídias da 
Administração e sua ineficácia na fiscalização 
dos serviços; 
18. Foi realizado o 2º aditivo ao contrato 
nº 068/2014, com vigência de 11/08/2016 à 
10/08/2017, no valor de R$ 513.660,00 
(quinhentos e treze mil e seiscentos e 
sessenta reais), também sem o devido 
empenho. Logo, executou o serviço sem a 
devida autorização. Com empenho a 
posteriori de R$ 246.035,00 (duzentos e 
quarenta e seis mil e trinta e cinco reais) e 
liquidação no mesmo valor, não suficiente 
para cobrir o contrato. Desta forma, malferiu 
sumariamente o art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
19. Com relação ao item 1 – 
Elaboração de Instrumento para 
Organização de Arquivos, foram realizadas 
e pagas 920 horas no valor total de 
R$ 154.560,00 (cento e cinquenta e quatro 
mil, quinhentos e sessenta reais). A Tabela 
de Temporalidade Documental (TTD), foi 
encaminhada para a PMA, pela contratada, na 
12ª Medição para aprovação (processo adm. 
nº 22.204/2015, fl. 09). Porém, ao verificar a 
33ª Medição (última medição analisada), 
constatou-se que essa aprovação continua 
pendente (processo adm. nº 9.350/2017, fl. 
13) impossibilitando a sua aplicação, bem 
como, não foi instituída a CPAD. 
 
Do Contrato n.º 018/2015  
20. Elaborado o contrato de nº 
018/2015, com vigência de 30/03/2015 à 
29/03/2016, no valor total de R$ 482.047,00 
(quatrocentos e oitenta e dois mil e quarenta 
e sete reais), com empenho de mesmo valor. 
Contudo, houve a anulação de empenho 

propositura de ação em decorrência de 
atos de improbidade administrativa, nos 
termos da Lei Federal n. 8.429/92. 
 
5. Recomendação para que o 
Ilustre Secretário de Administração, 
tendo em vista a ausência de 
homologação e publicação da Tabela de 
Temporalidade Documental (TTD), 
aprove e publique em órgão oficial a 
Tabela de Temporalidade Documental 
(TTD), bem como institua a necessária 
Comissão Permanente de Avaliação 
de Documentos (CPAD). 
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(depois de autorizado via Decreto nº 5.238 de 
25/11/2015 pelo Prefeito), no valor de 
R$ 301.605,50 (trezentos e um mil, 
seiscentos e cinco reais e cinquenta 
centavos) em 26/11/2015, deixando o 
contrato descoberto; 
21. Ainda no contrato nº 018/2015, foi 
cobrado pela Empresa contratada e pago 
indevidamente pela Administração o valor de 
R$ 10.625,00 (dez mil, seiscentos e vinte 
cinco reais), por serviço não executado 
conforme demonstrado na 6ª medição 
(processo nº 25.976/2015, fl. 11); 
22. Com relação ao 1º aditivo do 
contrato nº 018/2015, com vigência de 
30/03/2016 à 29/03/2017, no valor de 
R$ 399.183,00 (trezentos e noventa e nove 
mil e cento e oitenta e três reais), com o 
empenho parcial no valor R$ 229.785,75 
(duzentos e vinte e nove mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos) tem-se o total liquidado de 
R$ 217.126,00 (duzentos e dezessete mil, 
cento e vinte e seis reais), ou seja, ficou um 
saldo a liquidar de R$ 12.659,75 (doze mil, 
seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta 
e cinco centavos), sem considerar as notas 
que chegaram em 2017, sem o devido 
empenho; 
23. Este contrato foi celebrado, 
basicamente, para a continuação do serviço 
referente ao item 03- MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO no valor 
mensal de R$ 25.160,00 (vinte e cinco mil, 
cento e sessenta reais). Contudo este deveria 
ser realizado por servidor (es) municipal (ais), 
não sendo necessário funcionário da 
contratada para tal, totalizando um valor de 
R$ 335.539,75 (trezentos e trinta e cinco mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e setenta e 
cinco centavos), pagos de forma 
antieconômica e ineficiente. 

2 
Auditoria em andamento Auditoria em andamento 

Auditoria em 
andamento 

3 1. Pagamento em duplicidade das Notas 
Fiscais n. 128/2015 e n. 129/2015, nos valores 
de R$ 17.099,54 e R$ 21.679,78, 
respectivamente. Porém, as Notas Fiscais n. 
137/2015 e n. 138/2015 nos valores de 
R$ 10.714,80 e R$ 9.596,10, 
respectivamente. Resultando um valor de 
R$ 18.468,43 pago a maior. 
2. Apurada falta de documentação de entrega 
de algumas madeiras no valor aproximado de 
R$ 103.487,61. 

Auditoria em andamento Aguardando 
manifestação das ex 
Secretárias de Pesca, 
em fase de 
notificação. 

4 a. Convênio nº 10/2014 
1. Em nenhuma das prestações de 
contas foi apresentado o Relatório sobre 
execução das atividades desenvolvidas 
relativas ao cumprimento do presente 
convênio e a Conciliação de saldo bancário, 
descumprindo o critério da Prestação de 
Contas do Convênio nº 10/2014. 
2. O MEPES não cumpriu com os 
valores discriminados na planilha do Plano de 
Trabalho, nos itens Salário Bruto e Vale 
Alimentação. Apesar das explicações 
apresentadas, o convênio (CRITÉRIO) não foi 
alterado. Sendo pactuado para 34 

RECOMENDAÇÃO ao Excelentíssimo 
Sr. Prefeito para que tenha ciência dos 
Achados de Auditoria Preliminares, fls. 
36-94 do processo administrativo n. 
25.396/2014, e após remeta à Ilustre e 
competente Secretária de Educação 
deste Município, afim de que possa 
manifestar-se e apresentar as 
justificativas que entender pertinentes, 
bem como junte toda documentação que 
queira. Solicitamos que tal manifestação 
se efetive no prazo de 20 dias a contar 
do recebimento. 

Concluímos que o 
valor a ser 
ressarcido aos 
cofres municipais é 
de R$ 312.398,35 
(Trezentos e doze 
mil, trezentos e 
noventa e oito reais e 
trinta e cinco 
centavos), que 
deverá ser acrescido 
dos encargos 
moratórios e 
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funcionários e para 30 cartões alimentação. 
Sendo assim, ficou um valor excedente de 
R$ 79.074,61 (Setenta e nove mil, setenta e 
quatro reais e sessenta e um centavos) que 
deveria ser devolvido, corrigidos 
monetariamente, aos cofres públicos 
(ANEXO 06). Cabe ressaltar que do valor 
acima contempla o excedente do salário 
bruto, vez que na prestação de contas não 
ficou demonstrado o valor pago a título de 
férias. Porém, constatou-se que a folha líquida 
do mês de janeiro foi superior aos demais 
meses (ANEXO 02), confirmado através da 
folha de pagamento disponibilizada pelo 
MEPES após solicitação desta Controladoria. 
Apesar de não ter cumprido o Plano de 
Trabalho não houve desvio de finalidade, 
não ultrapassando o valor total pactuado. 
3. Utilização indevida de recurso no 
valor de R$ 967,92 (novecentos e sessenta 
e sete reais e noventa e dois centavos) para 
cobrir despesas de competência anterior ao 
pactuado no convênio, devendo tais valores 
serem restituídos aos cofres municipais, 
devidamente atualizados. 
4. Pagamento de despesas no valor 
total de R$ 13.539,53 (Treze mil, quinhentos 
e trinta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) referente ao Centro Administrativo 
do MEPES, onde há administração geral da 
entidade, englobando inclusive Escola 
Família Turismo, Escola Família Agrícola e 
Hospital e Maternidade de Anchieta. Tal fato, 
demonstra desvio de finalidade, pois foge o 
escopo do objeto pactuado que é o 
desenvolvimento do Projeto de Caráter Social, 
visando o aprimoramento dos serviços 
públicos de educação prestados à população, 
através das creches administradas pelo 
Movimento Promocional de Educação do 
Espírito Santo – MEPES/CRECHES. Ou seja, 
o objeto está vinculado a EDUCAÇÃO e o 
Centro Administrativo do MEPES possui 
outras atividades não atreladas ao objeto do 
convênio pactuado. Conforme cláusula 
oitava item 8.1 alínea “c” esse valor deve 
ser restituído aos cofres municipais com 
os acréscimos legais. 
5. Verificou-se o pagamento de juros, 
multas e atualizações no valor de R$ 125,30 
(Cento e vinte e cinco reais e trinta centavos) 
e que apesar de constar no Plano de Trabalho 
o pagamento para essas despesas, trata-se 
de recurso público. O entendimento do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
(TCEES) é que encargos moratórios são 
despesas desnecessárias cabendo o 
ressarcimento a quem deu causa ao atraso 
conforme Acordão TC 708/2016 e Decisão 
01828/2017-3 do Processo TC n. 04003/2013-
1. Destaque-se que a pessoa jurídica de 
direito privado ao celebrar avença com o 
poder público, objetivando alcançar uma 
finalidade pública, assume o papel de gestora 
pública, passando a recair sobre a entidade a 
presunção de ter dado causa a dano ao erário 
eventualmente ocorrido na execução da 
avença, por imposição constitucional, com 
base no disposto no art. 70, parágrafo único, 

Devendo o mesmo procedimento ser 
efetivado junto ao MEPES, 
recomendando que o Prefeito, orientasse 
à Ilustre Secretária de Educação que 
remetesse todos as informações 
necessárias, notadamente o envio do 
Relatório Preliminar de Auditoria, desta 
Controladoria Geral, afim de que aquela 
Entidade expressamente apresentasse 
as justificativas e documentos que 
julgasse pertinentes. Solicitamos que tal 
manifestação se efetivasse no prazo de 
20 dias a contar do recebimento. 
Recomendo ainda que, diante dos 
indícios já verificados, e sopesando o 
fato de que, especialmente nos 
convênios n. 10/2014 e 16/2016, os 
Servidores envolvidos não pertençam 
mais ao quadro de Servidores deste 
Poder Executivo Municipal, e 
constatando ainda a ausência de 
publicidade da prestação de contas nos 
moldes estabelecido, notadamente no 
convênio 16/2016, que V. Excelência, 
determine a Secretaria de Educação a 
imediata instauração de medidas 
administrativas competentes, tendo 
por objeto os convênios 10/2014 e 
16/2016, diante da não comprovação da 
correta aplicação de recursos 
repassados mediante convênio, nesse 
sentido a Instrução Normativa n. 32/2014, 
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo. 
 

atualizações 
monetárias. 
 
Em fase de 
manifestação do Ente 
auditado. 
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c/c inciso II do art. 71 da Carta Magna 
conforme Acordão 2.763/2011 – TCU – 
Plenário. 
6. A Prefeitura depositou o 2º e o 3º 
repasse no mês de abril, sendo que o 3º 
repasse deveria ser depositado no mês de 
maio, descumprindo a Lei nº 904/2014 em seu 
art. 4º, que determina o valor máximo dos 
repasses mensais. 
7. Pode-se verificar que as primeiras 
prestações de contas foram aprovadas sem 
nenhuma ressalva, sendo que desde a 1ª 
prestação havia indícios que alguns itens 
iriam ultrapassar o Plano de Trabalho. 
Portanto, seria papel da Secretaria de 
Educação e Fazenda notificar o MEPES para 
sanar as irregularidades. 
8. No Convênio nº 10/2014 em sua 
cláusula sétima, item 7.1, § 5º a prestação de 
contas seria analisada e avaliada pela 
Secretaria de Educação e Secretaria de 
Fazenda, que emitiriam parecer técnico e 
financeiro, respectivamente. Nos processos 
auditados não consta parecer financeiro. 
9. Conforme mencionado no item 2 da 
conclusão deste relatório, os itens Salário 
Bruto e Vale Alimentação ultrapassaram o 
valor estipulado no Plano de Trabalho, um dos 
motivos foi a contratação de funcionários 
acima do pactuado. 
10. Conforme relatado no Resultado da 
Auditoria alguns repasses foram depositados 
antes da aprovação da Prestação de Contas 
da parcela anterior, indo de encontro ao 
Convênio nº 10/2014 em sua cláusula sexta. 
11. Analisando as Prestações de 
Contas foi constatado que foram comprados 
materiais não previstos no plano de trabalho. 
Conforme § 4º, cláusula sexta do convênio, 
são expressamente proibidas quaisquer 
transferências dos recursos financeiros 
recebidos em decorrência deste convênio, 
para outras despesas, devendo sua aplicação 
ocorrer exclusivamente para aquelas 
previstas no presente instrumento. Sendo 
assim, conforme cláusula oitava item 8.1, 
alínea “c”, o MEPES compromete-se a restituir 
os valores que lhe foram transferidos pelo 
Município de Anchieta, atualizados 
monetariamente, desde a data do 
recebimento, acrescidos de juros legais, 
quando: os recursos forem utilizados em 
finalidade diversa do estabelecido neste 
convênio. Logo, o valor a ser devolvido sem 
correção é R$ 2.642,81 (Dois mil, 
seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta 
e um centavos), conforme ANEXO 07 
12. A 5ª e a 11ª Prestação de Contas 
foram apresentadas em atraso, acima do 20º 
dia do mês subsequente ao repasse, 
contrariando ao determinado na Lei Municipal 
nº 904/2014 em seu art. 3º. Nessa toada, o 
MEPES deveria ter restituído os valores que 
lhe foram transferidos pelo Município de 
Anchieta, atualizados monetariamente, desde 
a data do recebimento, acrescidos de juros 
legais, por não ter apresentado, no prazo 
estipulado a respectiva prestação de contas 
parciais e /ou total, conforme Convênio nº 
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10/2014 em sua Cláusula Oitava, item 8.1, 
alínea “b”.  
13. Conforme relatado no Resultado da 
Auditoria algumas Prestações de Constas 
foram aprovadas pela Secretaria de Educação 
fora do prazo de 5 dias úteis pactuado no 
Convênio nº 10/2014, cláusula segunda, item 
2.1, alínea “f”. 
14. A partir do processo administrativo 
nº 19.302/2014, referente a 5ª Prestação de 
Contas, a Secretaria de Educação passou a 
glosar os repasses. Sendo assim, a partir do 
7º repasse os valores foram transferidos com 
desconto. Glosa esta realizada de maneira 
equivocada, pois o convênio não prevê a 
glosa e sim suspensão em caso de 
constatação de irregularidade, conforme 
cláusula sétima, § 2º. 
15. O depósito no valor de 
R$ 68.132,31 (Sessenta e oito mil, cento e 
trinta e dois reais e trinta e um centavos) 
referente a 11º repasse não foi realizado. 
16. Ausência da Prestação de Contas 
do mês de dezembro referente ao pagamento 
do 13º salário depositada em 30/12/2014 no 
valor de R$ 62.124,68 (Sessenta e dois mil, 
cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito 
centavos), que mesmo solicitada esta 
prestação de contas do 1º Termo Aditivo junto 
a Secretaria de Educação (processo 
administrativo nº 15.437/2017, fl.05), não foi 
enviado a esta Controladoria.  
17. Analisando os cheques números: 
3420, 3421, 3422, 3423 e 3424, que 
debitaram no mês de janeiro/2015 e que não 
teve prestação de contas; e o extrato com os 
débitos em dezembro após o dia 04/12/2014, 
que não tiveram prestação de contas; soma-
se o valor de R$ 80.906,48 (Oitenta mil, 
novecentos e seis reais e quarenta e oito 
centavos). Coincidindo com o valor 
depositado no dia 30/01/2015. 
18. Não houve a regular liquidação 
conforme previsto no Art. 63 da 4.320/64, vez 
que não foi observado o cumprimento às 
exigências estabelecidas no convênio e 
conformidade dos documentos 
comprobatórios da despesa;  
19. Ausência de autorização 
do ordenador de despesa no processo de 
pagamento conforme art. 64 da lei 4.320/64, 
in verbis: 
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho 
exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem 
de pagamento só poderá ser exarada em 
documentos processados pelos serviços de 
contabilidade.  
20.  Conforme informado pelo MEPES, 
devido as glosas, não houve a devida 
constituição de provisão quanto a gratificação 
natalina e de um terço constitucional 
relativamente às férias, apesar de constar 
explicitamente no Plano de Trabalho. 
Importante ressaltar que as glosas foram 
realizadas a partir do sétimo repasse, não 
justificando a ausência de qualquer provisão 
nos seis primeiros meses e seguintes. 
Ademais, a contabilização da provisão 
independe de dispêndio financeiro, vez que as 
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provisões representam expectativas de 
perdas de ativos ou estimativas de valores a 
desembolsar que, apesar de financeiramente 
ainda não efetivadas, derivam de fatos 
geradores contábeis já ocorridos. Assim, a 
contabilização das provisões deveria ter sido 
realizada mensalmente observando o 
princípio contábil da competência conforme 
Resolução nº CFC 750/1993 e posteriores 
alterações, bem como Resolução CFC 
nº1409/2012. 
21. Constatou-se pelas Tabelas de 
Entrega de Alimentação Escolar e pelas 
Requisições de Materiais que as creches 
administradas pelo MEPES fazem parte da 
rota de entrega do almoxarifado da 
Educação. Contudo, o Convênio nº 10/2014 
não prevê a entrega desses materiais pela 
Prefeitura. Por se tratar de associação privada 
conforme artigos 53 a 61 da Lei 10.406/2002 
(Código Civil), qualquer forma de custeio 
deve está prevista através de convênio 
com o Município. 
22. O MEPES recebeu da Prefeitura 
materiais que constavam no Plano de 
Trabalho, sendo que alguns desses materiais 
foram custeados com os recursos do convênio 
e outros sequer foram adquiridos, 
evidenciando duplicidade no fornecimento. 
23. Constatou- se que o mesmo 
servidor que estava vinculado a folha de 
pagamento da Prefeitura com carga horária 
semanal de 40h, também constava na folha 
de pagamento do MEPES, evidenciando a 
impossibilidade de cumprir a carga horária 
nos 2 vínculos. 

 
b. Convênio nº 16/2016 
24. O convênio nº 16/2016 foi assinado 
em 12/09/2016, porém o 1º repasse só foi 
depositado em 03/11/2016, gerando um 
constante atraso nos repasses. 
25. Em nenhuma das prestações de 
contas foi apresentado o Relatório sobre 
execução das atividades desenvolvidas 
relativas ao cumprimento do presente 
convênio e a Conciliação de saldo bancário, 
descumprindo o critério da Prestação de 
Contas do Convênio nº 16/2016. 
26. Utilização indevida de recurso no 
valor de R$ 1.009,30 (Um mil, nove reais e 
trinta centavos) para cobrir despesas de 
competência anterior ao pactuado no 
convênio, devendo tais valores serem 
restituídos aos cofres municipais, 
devidamente atualizados. 
27. Pagamento de despesas no valor 
total de R$ 8.778,81 (Oito mil, setecentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos) 
referente ao Centro Administrativo do MEPES, 
onde há administração geral da entidade, 
englobando inclusive Escola Família Turismo, 
Escola Família Agrícola e Hospital e 
Maternidade de Anchieta. Tal fato, demonstra 
desvio de finalidade, pois foge o escopo do 
objeto pactuado que é o desenvolvimento do 
Projeto de Caráter Social, visando o 
aprimoramento dos serviços públicos de 
educação prestados à população, através das 
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creches administradas pelo Movimento 
Promocional de Educação do Espírito Santo – 
MEPES/CRECHES. Ou seja, o objeto está 
vinculado a EDUCAÇÃO e o Centro 
Administrativo do MEPES possui outras 
atividades não atreladas ao objeto do 
convênio pactuado. Conforme cláusula 
oitava item 8.1 alínea “c” esse valor deve 
ser restituído aos cofres municipais com 
os acréscimos legais. 
28. Pode-se verificar que as prestações 
de contas foram aprovadas sem nenhuma 
ressalva, ou seja, apesar de ter realização de 
despesas diferente ao pactuado, é certo que 
não houve a devida fiscalização. 
29. No Convênio nº 16/2016 em sua 
cláusula sétima, item 7.1, § 5º a prestação de 
contas seria analisada e avaliada pela 
Secretaria de Educação e Secretaria de 
Fazenda, que emitiriam parecer técnico e 
financeiro, respectivamente. Nos processos 
auditados não consta parecer algum. 
30. A 5º Prestação de Contas foi 
aprovada sem anexar as certidões negativa 
para verificar a regularidade fiscal e 
previdenciária. 
31. A partir da 5ª Prestação de Contas 
verifica-se na relação de crédito um número 
superior de funcionários ao pactuado no 
convênio. Ou seja, a partir de janeiro de 2017 
teve a inclusão de 03 novos funcionários na 
folha de pagamento do convênio. 
32. Conforme relatado no Resultado da 
Auditoria algumas Prestações de Constas 
foram aprovadas pela Secretaria de Educação 
fora do prazo de 5 dias úteis pactuado no 
Convênio nº 16/2016, cláusula segunda, item 
2.1, alínea “f”. 
33. No processo administrativo nº 
14.428/2017, referente a 10ª Prestação de 
Contas, a Secretaria de Educação glosou o 
repasse da 11º prestação, sendo assim a 
glosa foi realizada de maneira equivocada, 
pois o convênio não prevê a glosa e sim 
suspensão em caso de constatação de 
irregularidade, conforme cláusula sétima § 2º. 
34. Apesar de constar a Nota de 
Liquidação, não houve a regular liquidação 
conforme previsto no Art. 63 da 4.320/64, vez 
que não foi observado o cumprimento às 
exigências estabelecidas no convênio e 
conformidade dos documentos 
comprobatórios da despesa. 
35. Ausência de autorização 
do ordenador de despesa no processo de 
pagamento, até a 8º Prestação de Contas, 
conforme art. 64 da lei 4.320/64, in verbis: 
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho 
exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem 
de pagamento só poderá ser exarada em 
documentos processados pelos serviços de 
contabilidade.  
36. Constou-se a ausência das 
Prestações de Contas Finais e outros 
documentos pertinentes no sítio da 
instituição, conforme o que dispõe o art. 2º 
da Lei nº 12.527/2011 e o art. 63 do Decreto 
nº 7.724/2012. 
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37. Constatou-se pelas Tabelas de 
Entrega de Alimentação Escolar e pelas 
Requisições de Materiais que as creches 
administradas pelo MEPES fazem parte da 
rota de entrega do almoxarifado da 
Educação. Contudo, o Convênio nº 16/2016 
não prevê a entrega desses materiais pela 
Prefeitura. Por se tratar de associação privada 
conforme artigos 53 a 61 da Lei 10.406/2002 
(Código Civil), qualquer forma de custeio 
deve está prevista através de convênio 
com o Município. 
38. Constatou- se que o mesmo 
servidor que estava vinculado a folha de 
pagamento da Prefeitura com carga horária 
semanal de 40h, estava na folha de 
pagamento do MEPES, sem Termo de 
Cessão e com 02 vínculos empregatícios, 
evidenciando que a Prefeitura pagou em 
duplicidade a prestação de serviço diante 
da impossibilidade de cumprimento da 
carga horária. 
39. Quanto ao funcionário Mateus 
Ramos Scheidegger, contador, vinculado 
diretamente ao Administração Central do 
MEPES (que possui outras atividades não 
vinculadas a educação) verificou-se a 
impossibilidade de cumprimento da carga 
horária pois o mesmo é servidor efetivo do 
BANESTES e, ainda, cursa ensino superior, 
pois recebe incentivo financeiro da 
municipalidade para custear transporte. 
40.  O MEPES, que é associação 
privada conforme artigos 53 a 61 da Lei 
10.406/2002 (Código Civil), é responsável por 
arcar com as despesas geradas dos 
funcionários possuem vínculos empregatícios 
com o mesmo. 
41. Ultrapassou o número de 
funcionários permitidos ser custeado pelo 
convênio, vez que a partir janeiro/2017, o 
número passou para 37 funcionários, 
descumprindo ao pactuado no convênio.  
42. Diante da ausência de folha de 
pagamento analítica e dos documentos 
gerados através da SEFIP (Sistema Empresa 
de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social) nas Prestações de 
Contas, solicitamos ao MEPES através da 
Secretaria de Educação tais documentos e 
constatamos que não houve aumento 
salarial na proporção indica pelo vereador.  
43. As despesas de 13º salário, 1/3 de 
férias e encargos sociais são de 
responsabilidade do MEPES pois trata-se de 
associação privada conforme artigos 53 a 61 
da Lei 10.406/2002 (Código Civil), cabendo a 
Prefeitura o repasse conforme pactuado no 
convênio.  
44. Não houve a devida constituição de 
provisão quanto a gratificação natalina e de 
um terço constitucional relativamente às 
férias, contrariando ao que dispõe o princípio 
contábil da competência conforme Resolução 
CFC 750/1993 e posteriores alterações, bem 
como Resolução CFC nº 1409/2012. 

 
c. Termo de Colaboração nº 
001/2017 
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45. Foram pagos 37 funcionários 
contratados pelo MEPES, sendo que no 
Termo de Colaboração nº 01/2017 
contempla 26 funcionários, alterado para 27 
funcionários no 1º Termo Aditivo de 
Colaboração nº 001/2017. Já recomendado 
pelo Controlador Geral que o MEPES adote 
medidas para sanar essa irregularidade. 
46. Constatou-se erro formal no título 
do projeto quanto ao cartão alimentação, vez 
que não constava na discriminação do Plano 
de Aplicação – Natureza de despesa. Tal 
equívoco foi retificado no 1º Termo Aditivo de 
Colaboração nº 01/2017. 
47. Constatou-se também que o 1º 
Termo Aditivo apresenta erro formal quanto 
ao número de repasses, pois informa que o 
valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) 
será repassado em 12 parcelas conforme 
cronograma de desembolso (processo 
administrativo nº 20.321, fl. 63), porém no 
cronograma de desembolso consta 11 
parcelas (processo administrativo nº 20.321, 
fl. 66). 
48. Destacamos que manter o 
quantitativo de funcionários superior ao que 
consta no Termo de Colaboração 
impossibilitará a Entidade de cumprir com o 
objeto pactuado para o período de 12 meses, 
o que comprometerá os resultados 
alcançados na execução do termo, devendo o 
Município adotar as medidas cabíveis. 
 

5 Auditoria em andamento Auditoria em andamento Aguardando retorno 
do Recursos 
Humanos das cópias 
da Planilhas de 
Frequência/ Planilhas 
para apuração de 
Ponto dos servidores 
listados. 

6 1. Efetuar o tratamento de fissura em todos os 
apartamentos; 
2. Atenção especial as fissuras que estão no 
teto do 1º andar e que também se manifestam 
no piso do 2º andar; 
3. Levantar a soleira das portas de entrada 
dos apartamentos do 1º andar, para sanar o 
problema de entrada de água da chuva; 
3. Efetuar tratamento com impermeabilização 
em toda parede da torre 1 e 3, conforme 
ilustração da Figura 43; 
4. Tratar as trincas dos apartamentos do 3º 
andar; 
5. Nos apartamentos 102 e 202, acertar o 
nível do piso do banheiro para evitar que a 
água escoe no sentido contrário ao ralo; 
6. No apartamento 102, rejuntar o vaso 
sanitário; 
7. No apartamento 202, fechar o buraco do 
gesso do banheiro e acertar as portas dos 
quartos; 
8. No apartamento 303, acertar a porta do 
quarto 1; 
9. No apartamento 304, acertar o circuito 
elétrico da sala. 
10. Investigação das rachaduras e posterior 
tratamentos nas bases das torres 1 e 4; 

1. Acatar todos os apontamentos feitos 
pela Equipe Técnica desta Controladoria, 
na forma proposta; 
2. Que essa Ilustre Secretaria de 
Infraestrutura, notadamente os Senhores 
Engenheiros, por determinação do Ilustre 
Sr. Secretário, apure os fatos apontados 
para confirmar se existe ou não o 
comprometimento estrutural e ratifique ou 
não os defeitos construtivos 
apresentados no Relatório de Inspeção 
em anexo;  
3. Na hipótese de serem identificados, 
nos demais prédios, vícios relacionados à 
solidez e estrutura das obras, ou ainda, 
em situações em que se identifiquem 
prejuízos graves à habitabilidade das 
construções, lance-se mão da 
prerrogativa conferida pelo art. 69 da Lei 
8.666/93, no sentido de requerer à 
contratada que repare, corrija, remova, 
reconstrua ou substitua, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados 
(art. 67, caput e §1º, da Lei 8.666/93);  

Relatório e 
Recomendação 
enviados à Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura efetuar 
as devidas 
providências. 
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11. Verificar o motivo dos padrões de energia 
dos apartamentos não estarem ligados na 
rede da concessionária de energia elétrica. E 
após providenciar a regularização, pois nesta 
forma atual o custo da ligação provisória está 
sendo realizado pela PMA. 
 

4. A imediata notificação da empresa 
quanto aos achados já identificados e nos 
posteriores porventura detectados por 
essa pasta, nos termos do art. 618 do 
Código Civil Brasileiro, à Empresa Zanetti 
Ltda EPP, CNPJ n. 09.121.131/0001-00, 
visto que esta responderá objetivamente 
(independentemente de culpa) por tais 
erros, por até cinco anos da data do 
termo de recebimento da obra, em até 
cento e oitenta dias do seu 
aparecimento, caso os reparos não 
sejam realizados, ajuizar o devido 
processo judicial;  
5. Sejam efetivamente informados ao 
sistema Geo-Obras do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, as 
informações ausentes referentes à Obra 
em questão;  
6. Seja providenciada a ligação de 
energia, individualizada para cada 
Condômino, afim de que cada qual 
assuma a sua fração de consumo, 
retirando tal encargo da Administração; 
7. Sejam tais providências adotadas com 
a maior brevidade possível, sendo que o 
item 06, deve ser imediatamente sanado, 
devendo os autos posteriormente serem 
encaminhados à esta Controladoria para 
procedimento de Monitoramento das 
ações;  
8. Dê ciência do feito ao Excelentíssimo 
Sr. Prefeito. 

7 O Município estava com mais de 70 (setenta) 
contratos sem a devida inclusão. 

Plano de Ação para inclusão e 
atualização do sistema Geo-obras 

Plano de Ação em 
fase de finalização dos 
contratos antigos. 

8 1. A iminente queda da arrecadação do ICMS, 
nossa principal fonte de recursos, herdamos 
ainda, uma dívida deixada pela gestão 
passada, num montante que pode chegar a 
100 milhões de reais, levando em 
consideração os processos judiciais em curso, 
conforme informa a esta Controladoria o 
Memorando n. 44/2017, do Ilustre Secretário 
de Municipal Fazenda deste Município. 
2. Queda da receita de janeiro corrente em 
relação ao mesmo mês de 2016, na ordem de 
8,34%, com nova queda da receita em 
fevereiro em torno de 11,24% em comparação 
ao mesmo mês de 2016. 
3. A receita estimada para o exercício de 
2017, é de 258 milhões aproximadamente, 
contudo, a Secretaria de Fazenda informa que 
se realize algo em torno de 210 milhões, 
podendo chegar a 220 milhões, ou seja, uma 
queda de 15 (quinze) a 20 % (vinte por cento) 
em relação a previsão inicial constante na 
LOA. 
4. O Município arrecadou R$ 34.611.424,12 
(Trinta e Quatro Milhões Seiscentos e Onze 
Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e 
Doze Centavos), dados ainda não 
consolidados com o IPASA. Contudo no 
mesmo período empenhou 
R$ 57.721.171,34 (Cinquenta e Sete 
Milhões Setecentos e Vinte e Um Mil, Cento 
e Setenta e Um Reais e Trinta e Quatro 
Centavos) caracterizando assim o DÉFICIT 
ORÇAMENTÁRIO. 

1. A Secretaria Municipal de Fazenda, 
juntamente com esta Controladoria Geral 
tem buscado ainda acompanhar o 
comportamento da receita e da despesa 
pública, no intuito de contribuir com 
informações contábeis gerenciais, a fim 
de propiciar condições para que Vossa 
Excelência possa ter mais um orientador 
para tomada de decisão,  aprimorando o 
uso de nossos recursos econômicos, de 
forma que venhamos a obter o máximo 
de sua potencialidade, principalmente 
diante do quadro que estamos 
vivenciando, onde V. Ex.ª, cada vez 
mais será instado a realizar mais com 
menos. 
2. A adoção de medidas de gestão que 
primem pela necessária observância aos 
limites de gasto com pessoal, consoante 
estabelecido nos Artigos 18, 19, 20 e 23 
da Lei Complementar Federal n.º 101/00 
(LRF), notadamente, frente ao índice que 
deve ser reconduzido do limite de gasto 
com pessoal, vez que a gestão anterior 
(2016), ultrapassou o limite de 54% e 
teremos que reconduzir os índices nos 
próximos quadrimestres, registre-se UM 
TERÇO, no primeiro. 
3. RECOMENDAMOS seja exarado um 
Decreto para LIMITAÇÃO DE EMPENHO 
E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA em 
30% (trinta por cento) do total da 
despesa fixada para o exercício de 2017. 

Exarado o Decreto 
Mun. n. 5668/2017. 
 
Processo 
Administrativo n. 
10.210/2017 encontra-
se na Secretaria da 
Fazenda para as 
devidas providências. 
 
Processo 
Administrativo n. 
15.046/2017 encontra-
se na Secretaria da 
Fazenda para as 
devidas providências. 
 
Processo 
Administrativo n. 
15.049/2017 
encaminhado para a 
Secretaria de Saúde 
para adotar as 
medidas de 
Contingenciamento. 
 
Processo 
Administrativo n. 
23.5761/2017 
encontra-se na 
Secretaria da Fazenda 
para as devidas 
providências. 
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5. A diferença entre a receita estimada e a 
efetivamente arrecadada é de 
R$ 11.195.327,16 (Onze Milhões Cento e 
Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e 
Sete Reais e Dezesseis Centavos), À 
MENOR, criando uma desarmonia entre a 
receita estimada e a receita realizada. 
 
6. Eliminação do percentual total excedente 
ao legal já no primeiro quadrimestre do atual 
exercício financeiro, porém continua acima do 
limite prudencial e, portanto, sujeito as 
vedações do art. 22 da LRF 
7. o Decreto nº 5.668/2017 que “Estabelece a 
LIMITAÇÃO DE EMPENHO E 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA em 30% 
(trinta por cento), visando o 
contingenciamento do total da despesa fixada 
para o exercício de 2017, do Município de 
Anchieta”, sem que houvesse a definição dos 
gastos que de fato seriam contingenciados 
para atingir o percentual determinado. 
 
8. Não foi observado o cumprimento da meta 
bimestral de arrecadação, vez que 
notadamente até o presente momento, a 
Municipalidade não conseguiu cumprir as 
metas bimestrais de arrecadação, sendo 
notificado no primeiro e segundo bimestre 
deste exercício, 2017, pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo. 
9. O não atingimento da meta bimestral de 
arrecadação estimada no primeiro e segundo 
bimestres, restou frustrado na margem de 
26,52%, e 15,03%, respectivamente, 
revelando que vem ocorrendo diminuição 
entre a receita estimada e a de fato 
arrecadada de um bimestre para o outro, 
observamos que o esforço foi feito, mas não 
foi suficiente. 
10. Constatou, através do balanço 
orçamentário do segundo bimestre, que o 
Município arrecadou R$ 77.842.071,59 
(Setenta e sete milhões, oitocentos e 
quarenta e dois mil, setenta e um reais e 
cinquenta e nove centavos), contudo no 
mesmo período empenhou 
R$ 123.739.573,71 (Cento e vinte e três 
milhões, setecentos e trinta e nove mil, 
quinhentos e setenta e três reais e setenta 
e um centavos) caracterizando assim o 
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO e o 
desequilíbrio da execução orçamentária. 
11. Decreto Municipal n. 5.668/2017, após 
Recomendação desta UCCI, V. Ex.ª, limitou a 
movimentação financeira e o empenho de 
dotações orçamentárias dos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Município 
de Anchieta ficando contingenciadas em 30% 
(trinta por cento) do total da despesa fixada no 
orçamento anual para o exercício de 2017, 
aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 
1.176/2017. Contudo imperioso alertarmos 
a V. Exª, que tal decreto não vem surtindo 
o efeito esperado. 
 
12. Não foi observado o cumprimento da meta 
bimestral de arrecadação, vez que 
notadamente até o presente momento, a 

 
4. que seja ainda definido, de fato, os 
cortes que deverão ser executados, 
visando o cumprimento do que dispõe a 
LRF, principalmente quanto ao índice de 
despesa com pessoal, e ainda quitar as 
dívidas já contraídas, visando atender as 
demandas futuras que são essenciais ao 
Município. 
 
5. O poder público deve proceder um 
“bloqueio” nos créditos 
orçamentários autorizados para cada 
órgão, no mesmo valor da queda na 
arrecadação. 
6. em caso de necessidade de limitação 
de empenho, esta será aplicada aos 
Poderes Executivo e Legislativo. 
7. observar o CUMPRIMENTO DA META 
BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO 
DISPOSTA NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIA 
8. Aprovação pelo Legislativo Municipal 
de projeto de Lei, de 
RESPONSABILIDADE DO 
EXECUTIVO, alterando as metas fiscais 
fixadas anteriormente pela LDO, ou 
EDIÇÃO DE DECRETOS PARA 
LIMITAÇÃO DE EMPENHO QUE NO 
PRAZO DE TRINTA DIAS DEVEM 
CORRIGIR A DISTORÇÃO CAUSADA 
em virtude do não atingimento das metas 
estabelecidas. 
9. RECOMENDAMOS, a Vossa 
Excelência, seja exarado um Decreto que 
de fato proceda a LIMITAÇÃO DE 
EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA em 30% (trinta por cento) 
do total da despesa fixada para o 
exercício de 2017, através de indicação 
definida do que deverá ser realizado, 
prevalecendo a oferta dos serviços 
essenciais à população, quais sejam, 
Saúde, Educação e Segurança 
Pública, bem como despesas com 
Previdência, vez que esta não possui 
caráter discricionário. 
10. Recomendamos ainda que 
providencie a realização das 
competentes Audiências Públicas em 
atenção ao disposto no § 4º do art. 9º da 
LRF, visando o cumprimento da 
legislação. 
 
11. Cumprimento do plano de 
contingenciamento das despesas 
empenhadas, através de ações precisas 
do que deverá ser realizado, incluindo 
uma reavaliação das práticas de 
concessão de horas extras e diárias, 
prevalecendo a oferta dos serviços 
essenciais de saúde à população, bem 
como despesas com Previdência, vez 
que esta não possui caráter 
discricionário. 
 
12. RECOMENDAMOS, ao Prefeito, que 
atenda a determinação do Controle 
Externo, conforme Decisão 04572/2017-
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Municipalidade não conseguiu cumprir as 
metas bimestrais de arrecadação, sendo 
notificado no primeiro, segundo e quarto 
bimestre deste exercício, 2017, pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo. 
13. O não atingimento da meta bimestral de 
arrecadação estimada no segundo e quarto 
bimestres, restou frustrado na margem de 
15,03%, e 9,04%, respectivamente, revelando 
que vem ocorrendo diminuição entre a receita 
estimada e a de fato arrecadada de um 
bimestre para o outro, observamos que o 
esforço foi feito, mas não foi suficiente. 
14. Constatou, através do balanço 
orçamentário do quarto bimestre, que o 
Município arrecadou R$ 167.017.371,89 
(Cento e sessenta e sete milhões, 
dezessete mil, trezentos e setenta e um 
reais e oitenta e nove centavos), contudo no 
mesmo período empenhou 
R$ 166.342.527,71 (Cento e sessenta e seis 
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e setenta e 
um centavos) caracterizando assim o 
equilíbrio da execução orçamentária 
quanto ao Poder Executivo. 
15. o Balanço Orçamentário consolidado 
das Unidades Gestoras Fundo Municipal 
de Saúde e Prefeitura Municipal, 
demonstra que a arrecadação foi de 
R$ 147.315.847,46 (Cento e quarenta e sete 
milhões, trezentos e quinze mil, oitocentos 
e quarenta e sete reais e quarenta e seis 
centavos), porém as despesas 
empenhadas somam R$ 157.879.107,20 
(Cento e cinquenta e sete milhões, 
oitocentos e setenta e nove mil, cento e 
sete reais e vinte centavos), evidenciando 
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO e o 
DESEQUILÍBRIO da execução 
orçamentária. 

1, para que, no prazo improrrogáveis de 
30 dias, execute as providências prevista 
no art. 9º da Lei Complementar Federal 
101/2000, sob pena de multa prevista no 
inciso II, do art. 135 da Lei Complementar 
Estadual 621/2012. 

9 1. Ausência de envio das demonstrações 
contábeis das contas do Prefeito e dos 
Ordenadores de despesas. 
2. Transferência de recursos orçamentários 
ao Poder Legislativo em atraso (após o dia 20) 
e Transferência para o Poder Legislativo 
Municipal com repasse de recurso indevido. 
3. Transparência na Gestão falha. 
4. Despesa com Pessoal registrado em valor 
diverso do que deveria. 
5. Retenção previdenciária quanto a 
empresas prestadoras de serviços e pessoas 
físicas (produtor rural e autônomo), durante 
todo exercício de 2016, vez que, não houve o 
devido recolhimento dos valores retidos junto 
a Previdência Social. 
6. Transferências de recursos de algumas 
contas bancárias referentes a Fundos de 
Compensação Financeira para cobrir 
despesas gerais do Município. 
7. Ausência de envio das demonstrações 
contábeis das contas dos Ordenadores de 
despesas do Fundo Municipal de Saúde. 
8. Ausência de informação referente ao envio 
no exercício anterior das propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas 
das receitas, inclusive da corrente líquida, e 

1. Recomendamos ao Secretário da 
Fazenda que cumpra incontinente seu 
mister, relativamente ao atendimento dos 
prazos que serão oportunamente 
estabelecidos para a entrega das 
Prestações de Contas do Exercício de 
2017. 
2. Trata-se de erro formal e sanável, 
contudo, a Secretaria de Fazenda deve 
adotar providências com fito de não 
cometer o mesmo erro, ou seja, que o 
atraso não ocorra, tampouco seja 
utilizada fonte de recurso diversa. 
3. Incremente o sítio eletrônico da 
Prefeitura de Anchieta, garantindo ao 
cidadão o acesso a quaisquer 
documentos ou informações que não 
tenham caráter pessoal e não estejam 
protegidos por sigilo, visando o 
aprimoramento da gestão pública por 
meio da valorização da transparência, 
acesso à informação e estímulo à 
participação e ao controle social. 
4. Recomendamos a Secretaria de 
Fazenda que determine à Gerência 
Operacional de Contabilidade que 
proceda o devido registro das despesas 
de pessoal decorrentes dos contratos de 

1. Entrega das 
demonstrações 
contábeis em atraso e 
com documentos 
faltantes. 
2. Atendido. 
3. Dada ampla 
divulgação no portal 
da transparência do 
PPA, LOA, LDO, PCM, 
PCA, RREO, RGF, 
Pareceres Prévios, 
Execução 
Orçamentária e 
Financeira em tempo 
real. 
4. Os devidos registros 
passaram a ser 
efetuados. 
5. SEFIP retificada, o o 
recolhimento de INSS 
relativamente a todos 
os processos que se 
encontram com a 
apropriação indébita 
previdenciária foi 
realizado. 
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as respectivas memórias de cálculo, ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Público Estadual 
9. A Declaração de Quitação – DELQUIT, 
apresentada pelo Instituto (IPASA), as 
contribuições previdenciárias - patronal, retida 
dos servidores e o devido aporte - no ano de 
2016 não foram recolhidas regularmente, não 
houve parcelamento de débitos 
previdenciários no mesmo período, bem como 
não foi possível evidenciar o detalhamento 
dos valores informados à título de crédito à 
receber, já que o Órgão deixou de juntar 
planilha memorial de cálculos com os 
respectivos valores por competência, bem 
como índice de correção e juros de mora 
adotados. Ademais, não temos como informar 
se o registro contábil das contribuições dos 
servidores e do ente estatal foram realizados 
de forma individualizada. 
10. O documento ROLRES que consta na 
PCA referente ao Exercício de 2016, não 
contemplou os componentes da Comissão de 
Inventário em período anterior a 15/12/2016, 
evidenciando ausência de responsáveis para 
cumprir as obrigações da comissão. 
11. No organograma da Autarquia (IPASA) 
existe o cargo de Auditor e no ano de 2016 
estava devidamente ocupado, entretanto, não 
foram realizadas auditorias, conforme 
informado através de resposta ao Ofício UCCI 
nº 07/2017 em 21/03/2017. 
 

terceirização, observando o que dispõe a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e os 
Princípios Contábeis da Competência e 
Oportunidade. 
5. Recomendamos que providencie a 
retificação da SEFIP de todo o exercício 
de 2016 para fazer constar os valores dos 
produtores rurais e autônomos, de 
acordo com a competência, bem como 
que realize o recolhimento de INSS 
relativamente a todos os processos que 
se encontram com a apropriação indébita 
previdenciária.  
6. Recomendamos que haja total 
observância na aplicação dos recursos, 
em especial, aqueles com vinculação 
específica, a fim de evitar o desvio de 
finalidade, que é considerado uma 
irregularidade. 
7. Recomendamos V. S.ª que cumpra 
incontinente seu mister, relativamente ao 
atendimento ao prazo que será 
oportunamente estabelecido para a 
entrega das Prestações de Contas 
referente ao Exercício de 2017 
8. recomendar a Secretaria de Governo 
que sejam encaminhadas, com urgência, 
as propostas orçamentárias, os estudos e 
as estimativas das receitas para o 
Exercício 2017, inclusive da corrente 
líquida, e as respectivas memórias de 
cálculo, ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público Estadual, em expresso 
atendimento aos ditames do Art. 12, § 3º, 
da Lei Complementar nº 101/2000. 
9. Recomendamos ao Presidente do 
IPASA que remeta a esta Controladoria a 
planilha que deu origem a Declaração de 
Quitação – DELQUIT, contendo as 
contribuições previdenciárias patronal e 
retida dos servidores, por competência, 
bem como os índices de correção 
monetária e juros de mora aplicado. Além 
disso, que informe se houve a cobrança 
dos valores devidos por essa Autarquia, 
juntando para tanto a documentação 
comprobatória. 
10. Recomendamos ao Presidente do 
IPASA que verifique e nos encaminhe os 
atuais integrantes da Comissão de 
Inventário para o exercício de 2017, bem 
como quem eram os responsáveis no 
período anterior a 15/12/2016. 
11. Com o cargo de Auditor devidamente 
ocupado, recomendamos ao Presidente 
do IPASA que sejam procedidas as 
auditorias necessárias a fim de verificar a 
regularidade dos trabalhos efetuados 
nessa Autarquia. 

6. Sem ocorrência de 
desvio de finalidade. 
7. Entrega das 
demonstrações 
contábeis em atraso. 
8. Recomendação 
atendida com o 
encaminhamento das 
peças. 
9. Documentação 
enviada a 
Controladoria. 
10. Informação 
enviada. 
11. Nenhuma auditoria 
realizada pelo auditor 
do IPASA no exercício 
de 2017. 

10 Inexistência de Decreto Municipal que 
regulamenta a Lei Anticorrupção. 

1. Encaminhamento de Minuta do 
Decreto elaborada pela Unidade Central 
de Controle Interno do Município, a fim de 
dotar o Poder Executivo Municipal de 
ferramentas para agir contra os atos 
indevidos de empresas. 
2. Recomendamos sejam os autos 
remetidos à Procuradoria Geral do 
Município para análise e adequações, 
com base no Decreto Federal nº 8.420 

Processo 
administrativo n. 
11.745 encaminhado 
para a Procuradoria 
Municipal em 
11/07/2017 para 
elaboração do 
decreto. 
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de 18 de março de 2015 que 
“Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa de 
pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira e dá outras providências” 

11. 1. Necessidade de verificar se as despesas 
relativas à pessoal terceirizado está sendo 
contabilizadas conforme os convênios de 
cessão e as Normas de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, bem como 
entendimento do Egrégio Tribunal de 
Contas; 
2. As despesas relativas à mão de obra, 
constantes dos contratos de terceirização, 
empregada em atividade-fim da instituição ou 
inerentes a categorias funcionais abrangidas 
pelo respectivo plano de cargos e salários do 
quadro de pessoal, deverão ser incluídas no 
cálculo da despesa com pessoal por força do 
§1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

1. Recomendamos ao Secretário de 
Administração, que verifique se há a 
terceirização de atribuições dos 
servidores públicos e se a mesma se 
apresenta maculada de ilicitude de 
atividade permanente da Administração 
Municipal, bem como se tais despesas 
estão sendo computadas no 
Demonstrativo de Despesas com 
Pessoal da LRF corretamente. 
2. solicitamos a V. S.ª que informe quais 
empresas estão incluídas na despesa de 
pessoal, quais documentos são utilizados 
para que se proceda ao registro contábil, 
a forma de contabilização, bem como os 
valores mensais detalhados por empresa 
no período de janeiro de 2016 até maio 
de 2017. 

A Contabilidade 
Municipal remeteu os 
arquivos conforme 
solicitado. 

12 1. O Município de Anchieta possui processos 
judiciais que não estão contabilizados como 
provisão de perdas. 
2. Baixo desempenho na cobrança de créditos 
inscritos em dívida ativa e divergência entre 
os saldos das contas contábeis da dívida ativa 
do balanço patrimonial e do demonstrativo da 
dívida ativa no exercício 2016. 
3. Prestação de Contas Anual de Prefeito 
referente ao Exercício de 2013 que 
recomendou ao atual gestor observar o ato 
recomendatório firmado em abril de 2013 e a 
deliberação conjunta de 25 de setembro de 
2015, bem como estabelecer medidas para 
acompanhamento de efetividade das ações, 
devido ao BAIXO DESEMPENHO DA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL, SINALIZANDO 
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE 
PROVIDÊNCIAS PARA COBRANÇA DA 
DÍVIDA, alertando que após 31/12/2015 os 
órgãos signatários dos atos conjuntos ora 
referenciados poderão adotar 
providencias sancionatórias caso 
necessário, conforme Acordão TC 507/2017 – 
Plenário 

1. Recomendamos ao Sr. Prefeito, que 
solicite à D. Procuradoria Geral do 
Município os processos em curso com 
seu respectivo valor que podem ensejar 
“perda provável” para a Municipalidade e 
posteriormente seja devidamente 
informada a Secretaria de Fazenda para 
que aquela, proceda a contabilização de 
tais perdas, visando a regularidade dos 
passivos contingentes, além obviamente 
de contribuir para que V. Ex.ª, abstenha-
se de praticar atos considerados 
contrários à legalidade, consoante 
entendimento exarado pelo Egrégio 
Tribunal de Contas de nosso Estado. 
2. Necessário que se faça uma 
verificação da composição do saldo das 
contas do Ativo Circulante e Não-
Circulante: Crédito Tributários a Receber 
e Dívida Ativa Tributária, com intuito de 
verificar os valores ali constantes são 
fidedignos. 
3. Caso seja necessário, deverá ser 
realizado o Ajuste de Perdas de Crédito, 
visando que a demonstração contábil 
reflita de fato a realidade do Município. 
4. Realizar uma cobrança efetiva para 
que os valores classificados como 
créditos a receber sejam revertidos em 
numerário para as disponibilidades 
financeiras do Município, solicitamos a V. 
S.ª que informe quais os 
procedimentos de inscrição e 
cobrança da dívida ativa, incluindo 
data e o valor, bem como se há 
acréscimo POR COMPETÊNCIA 
(mensal), sobre os valores que não 
são pagos na data de vencimento. 
5. Ato Recomendatório Conjunto e 
Deliberação Conjunta, anexos, 
expedidos pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, Ministério 
Público Especial de Contas do Estado do 
Espírito Santo e Tribunal de Justiça do 

Processo 
administração n. 
12.669/2017 encontra-
se na Procuradoria 
após esclarecimento 
da Controladoria 
quanto a provisão de 
perdas e recomenda 
levantamento para 
classificação contábil. 
 
Processo 
administrativo n. 
12.765/2017 encontra-
se na procuradoria 
para providências. 
 
Processo 
administrativo n. 
15.693/2017 após os 
devidos 
encaminhamentos a 
Controladoria solicita 
a Gerência de 
Contabilidade informe 
e comprove se os 
registros contábeis 
quanto aos tributos e 
contribuições, 
incluindo a dívida ativa 
tributária e não 
tributária, estão sendo 
realizados conforme 
dispõe a IN TC n. 
36/2016. Após 
resposta a essa 
solicitação a 
Controladoria solicitou 
a Gerência de 
Administração 
Tributária 
providências para 
regularização. Esse 
processo encontra-se 
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Estado Espírito Santo, recomendamos a 
V. S.ª que proceda a adoção das 
medidas indicadas na Deliberação 
Conjunta supracitada, a fim de que 
haja a cobrança efetiva dos créditos 
inscritos em dívida ativa, visando o 
recebimento de tais créditos para que 
na prestação de contas do próximo 
exercício não haja o apontamento de 
tal irregularidade. 
6. A Secretaria de Fazenda juntamente 
com a Procuradoria Geral do Munícipio, 
com apoio do Controle Interno, a 
definição de uma política contábil, que 
possa nortear os procedimentos a serem 
realizados de acordo com critérios pré-
definidos. 
7. As provisões e os passivos 
contingentes devem ser contabilizados, 
considerando tal política e sobretudo o 
que dispõe o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público – 7ª Edição 
8. Os processos que já estiverem 
transitado em julgado devem ser 
contabilizados como Obrigações a 
Pagar, cabendo a essa Procuradoria 
informar ao setor contábil, o valor 
provável, caso não seja sentença líquida 
ou já liquidada, não cabendo mais neste 
caso provisão. ESCLAREÇO QUE A 
SITUAÇÃO SUPRA JÁ É OBRIGAÇÃO 
CONSTITUÍDA PARA O ENTE, NÃO 
SENDO PASSÍVEL DE PERDA 
PROVÁVEL, MAS SIM DE OBRIGAÇÃO 
COM CERTEZA DE DISPÊNDIO 
FINANCEIRO. 
9. Esta Controladoria recomenda que, à 
medida que o levantamento seja 
realizado, as classificações também 
deverão ser efetivadas e devidamente 
registradas através de lançamentos 
contábeis ou notas explicativas. 

na Dívida Ativa para 
as devidas 
providências. 
 
Processo 
administrativo n.  
19.594/2017 encontra-
se na Dívida Ativa 
para as devidas 
providências. 
 
Processo 
administrativo n. 
19.693/2017 encontra-
se na Procuradoria 
para as devidas 
providências.  
 
Processo 
administrativo n. 
21.682/2017 encontra-
se na Procuradoria 
para as devidas 
providências 

13. Despesas sem lastro arrecadatório Recomenda a V. Ex.ª, sr. Prefeito, que 
proceda ao empenho de despesas 
considerando a existência de saldo 
orçamentário e financeiro, atrelado a 
fonte de recurso, visando o equilíbrio 
intertemporal (equilíbrio ao longo dos 
exercícios) entre as receitas e as 
despesas públicas como pilar da gestão 
fiscal responsável, que possibilitará o 
cumprimento do art. 42 da LRF. 

Processo 
administrativo n. 
13.925/2017 encontra-
se na Secretaria da 
Fazenda para as 
devidas providências 

14. A parcela previdenciária cota parte do servidor 
do FMS relativamente a competência do mês 
de junho de 2017, foi quitado apenas no dia 
02 de agosto do corrente ano. 

RECOMENDAÇÃO, a Secretária de 
Saúde, que proceda aos repasses 
previdenciários TEMPESTIVAMENTE, 
visando o cumprimento da legislação 
vigente. 

Não teve mais atrasos 
nos repasses 
previdenciários. 

15 1. Dívida previdenciária, decorrente de 
ausência de recolhimento da contribuição 
previdenciária retidas de servidores, além da 
parcela patronal e aporte, devidas ao Instituto 
Previdenciário de Anchieta - IPASA. 
2. A unidade gestora Prefeitura Municipal de 
Anchieta, multas e juros somam o valor de 
R$ 611.358,17 (Seiscentos e onze mi, 
trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete 
centavos) e o Fundo Municipal de Saúde de 
R$ 350.466,19 (Trezentos e cinquenta mil 
quatrocentos e sessenta e seis reais e 

1. RECOMENDAMOS a V. Ex.ª, que 
requeira a responsabilização a quem 
deu causa ao atraso, com o devido 
ressarcimento aos cofres do 
Município 
2. Deverão ser adotadas as medidas 
cabíveis para que o gestor anterior, 
recolha os encargos inerentes de tais 
atrasos, em cumprimento ao disposto no 
art. 130 da Lei 169/2004, visando manter 
o equilíbrio financeiro e atuarial do 
IPASA. 

Foi efetua a 
Representação junto 
ao TCEES, protocolo 
nº 14146/2017-9. 
Foi aberto TCE 
autorizado pelo 
Decreto-A n. 99/2017 
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dezenove centavos), totalizando uma dívida 
por atraso ao pagamento previdenciário para 
o Município de R$ 961.824,36, (Novecentos e 
sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro 
reais e trinta e seis centavos), relativamente 
ao exercício de 2016. 
3. Dívida previdenciária com o IPASA de 
R$ 9.178.162,67 (Nove milhões, cento e 
setenta e oito mil, cento e sessenta e dois 
reais e sessenta e sete centavos) 
DECORRENTE DA GESTÃO ANTERIOR, 
contraída por ausência de repasses entre 
novembro de 2015 a dezembro de 2016. 
3. A quitação de juros no valor de 
R$ 295.182,14 (Duzentos e noventa e cinco 
mil, cento e oitenta e dois reais e quatorze 
centavos), com recurso do erário, 
REFERENTE AOS VÁRIOS MESES QUE 
NÃO FORAM ADIMPLIDOS DENTRO DO 
PRAZO 

3. RECOMENDAMOS à Vossa 
Excelência que sejam adotadas as 
providências cabíveis mediante 
Representação que deverá ser 
protocolada junto ao Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, com 
fundamento no art. 70 “caput”, 71, I, e 
XXX, todos da Lei Orgânica do Município 
de Anchieta c/c art. 130 da Lei Municipal 
n. 169 de 26 de fevereiro de 2004, c/c, art. 
99, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 
621/12, de 8 de março de 2012. 
4. Recomendamos que seja instaurada a 
competente Tomada de Contas Especial, 
conforme Instrução Normativa n° 
32/2014, com finalidade de apurar origem 
do dano e a conduta ilegal, ilegítima ou 
antieconômica da pessoa física ou 
jurídica a quem se imputa a obrigação de 
ressarcir os cofres públicos, por ter 
causado ou concorrido para a ocorrência 
de dano. 
5. ADMOESTAMOS POR 
DERRADEIRO, QUE VOSSA 
EXCELÊNCIA SE ABSTENHA DE 
INCORRER EM REPASSE 
INTEMPESTIVO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS PARA O IPASA. 

16 O Ofício 01774/2017-1 do Ministério Público 
de Contas, Termo de Atualização de Valores 
00121/2017-1, Deliberação Conjunta de 
25/09/2015, Ato Recomendatório Conjunto 
19/04/2013, Instrução Técnica Conclusiva ITC 
1263/2013, Parecer do Ministério Público de 
Contas, Voto do Conselheiro Relator 
Substituto e Acordão TC 391/2016 – Plenário 
da Corte de Contas 

REQUEREMOS a Vossa Senhoria 
envidar esforços no sentido de que 
efetivamente realize a cobrança do débito 
de R$ 120.091,25 (cento e vinte mil, 
noventa e um reais e noventa e cinco 
centavos) relativamente ao 
ressarcimento aos cofres do Erário 
Municipal em face do Sr. Moacyr Carone 
Assad, com maior brevidade possível, 
desde que observados os procedimentos 
de praxe. 
 
Requeremos, ainda, que após 
cumprimento do feito, que sugerimos em 
até 03 (três) dias úteis a partir do 
recebimento desta, devolva-nos os autos 
para posterior remessa ao Ilmo. 
Representante do Ministério Público de 
Contas. 

Processo 
administrativo n. 
19.140/2017 encontra-
se na Dívida Ativa 
para cobrança da 
dívida. 
 
Processo 
administrativo 
19.201/2017 encontra-
se na Prestação de 
Contas da SEFAZ com 
o objeto devolver ao 
erário estadual. 

17 Existência de Folha complementar e 
retificação de SEFIP 

Recomendamos a V. S.ª que se abstenha 
de elaborar “folha complementar” 
posterior ao mês subsequente da 
competência, pois esta requer retificação 
dos dados enviados pelo Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social – 
SEFIP, gerando inconsistências quando 
da conferência entre a folha de 
pagamento e a Guia da Previdência 
Social – GPS. 
Requeremos ainda, que sejam remetidas 
a esta Controladoria as SEFIP’s do 
exercício de 2017 contendo os seguintes 
arquivos de cada competência: 

• Protocolo de envio de arquivos; 
• Comprovante de declaração das 

contribuições a recolher à Previdência 
Social e a outras entidades de Fundos 
por FPAS; 

• Resumo das informações à Previdência 
Social constantes no arquivo SEFIP; 

Não foi mais efetuado 
a Folha 
Complementar. 
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• GPS devidamente quitada; 
18 1. Divergência entre os valores apurados nos 

inventários anuais dos bens em almoxarifado 
e dos bens patrimoniais móveis e imóveis e os 
saldos registrados no balanço patrimonial. 
2. Divergência entre o saldo contábil dos 
demonstrativos contábeis e o valor dos 
inventários de bens 

Recomendamos a V. S.ª a adoção de 
medidas para que não haja tal 
divergência na prestação de contas do 
exercício de 2017, através de 
acompanhamento regular dos saldos, 
pois a divergência poderá ser um 
indicativo de irregularidade nas contas do 
Gestor. 

Elaboração do Plano 
de Ação Patrimonial 
protocolado no 
TCEES em 
23/11/2017 (Protocolo 
n. 18.416/2017-3). 
Atualmente, a classe 
contábil de veículos 
em fase final 

19 Não recolhimento da contribuição 
previdenciária retida de pessoas físicas e 
jurídicas 

RECOMENDAMOS que as contribuições 
de pessoas físicas e jurídicas sejam 
retidas e recolhidas regularmente ao 
Regime de Previdência Geral, na forma 
da legislação vigente, sob pena de ficar 
caracterizado Apropriação Indébita 
Previdenciária conforme Art. 168-A da Lei 
9.983/2000, caso haja a retenção e o 
recolhimento seja intempestivo. 

A Secretaria da 
Fazenda está ciente 
para efetuar o 
recolhimento. 

20 1. Em 28/12/2016, foi realizado o lançamento 
contábil de natureza credora no valor de 
R$ 4.400.470,25 (Quatro milhões, 
quatrocentos mil, quatrocentos e setenta 
reais e vinte e cinco centavos) com o 
histórico “Movimentação de Dívida Fundada 
– Parcelamento INSS PGFN – COMP 04 a 10 
de 2016”, na conta contábil 2.2.1.4.3.01.100 
- INSS A PAGAR – DEBITO PARCELADO. 
2. Dívida previdenciária com o INSS de 
R$ 4.400.470,25 (Quatro milhões, 
quatrocentos mil, quatrocentos e setenta 
reais e vinte e cinco centavos) 
DECORRENTE DA GESTÃO ANTERIOR, 
contraída por ausência de repasses entre abril 
a outubro de 2016. 
3. Os encargos moratórios decorrentes do 
repasse intempestivo relativamente as 
contribuições previdenciárias somam o valor 
de R$ 440.171,46 (Quatrocentos e quarenta 
mil reais, cento e setenta e um reais e 
quarenta e seis centavos) quanto a unidade 
gestora Prefeitura Municipal de Anchieta. 
4. A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 
PREVIDENCIÁRIO NA COMPETÊNCIA 
DEVIDA, SEGUIDO DE PARCELAMENTO 
DA DÍVIDA, QUE IMPUSERAM O 
NECESSÁRIO PAGAMENTO 
EXTEMPORÂNEO DO MONTANTE 
PRINCIPAL, A INCIDÊNCIA DE 
ATUALIZAÇÃO, JUROS E MULTAS, 
COMPROVAM, POR CONSECTÁRIO 
LÓGICO, flagrante prejuízo aos cofres 
públicos. 
5. A Secretaria Municipal de Fazenda, através 
do Processo Administrativo n. 3.202/2017, 
informou à esta Controladoria Geral que foram 
apuradas junto à Gerência Financeira, várias 
situações de retenção previdenciária quanto a 
empresas prestadoras de serviços e pessoas 
físicas (produtor rural e autônomo), durante 
todo exercício de 2016, vez que, não houve 
o devido recolhimento dos valores retidos 
junto a Previdência Social. 
6. Nos Processos Administrativos n° 22.929 e 
23.886, ambos de 2016, relativamente aos 
produtores rurais, que houve o pagamento 
de valores líquidos decorrentes da retenção 
previdenciária. Em contrapartida, a SEFIP da 
competência não possui valor algum, quanto 

1. RECOMENDAMOS a V. Ex.ª, Sr. 
Prefeito, que requeira a 
responsabilização a quem deu causa 
ao atraso, com o devido ressarcimento 
aos cofres do Município 
2. Recomendamos, via CI n. 82, de 11 de 
abril de 2017, que originou o processo 
Administrativo n. 7.562/2017, a 
retificação da SEFIP de todo o 
exercício de 2016 para fazer constar os 
valores dos produtores rurais e 
autônomos, de acordo com a 
competência, bem como que realize o 
recolhimento de INSS relativamente a 
todos os processos que se encontram 
com a apropriação indébita 
previdenciária. 
3. RECOMENDAMOS à Vossa 
Excelência, Sr. Prefeito, que sejam 
adotadas as providências cabíveis 
mediante Representação que deverá ser 
protocolada junto ao Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, com 
fundamento no art. 70 “caput”, 71, I, e 
XXX, todos da Lei Orgânica do Município 
de Anchieta, c/c art. 201 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, c/c art. 
99, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 
621/12, de 8 de março de 2012. 
4. Concomitantemente, ao procedimento 
anterior, recomendamos que seja 
instaurada a competente Tomada de 
Contas Especial, conforme Instrução 
Normativa n° 32/2014, com finalidade de 
apurar origem do dano e a conduta ilegal, 
ilegítima ou antieconômica da pessoa 
física ou jurídica a quem se imputa a 
obrigação de ressarcir os cofres públicos, 
por ter causado ou concorrido para a 
ocorrência de dano.  
5. ADMOESTAMOS POR 
DERRADEIRO, QUE VOSSA 
EXCELÊNCIA SE ABSTENHA DE 
INCORRER EM REPASSE 
INTEMPESTIVO DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
PARA O INSS. 
 
 

1. as SEFIP’s foram 
retificadas e os valores 
retidos pagos, 
gerando um montante 
de R$ 572.620,28 
(Quinhentos e setenta 
e dois mil, seiscentos 
e vinte reais e vinte e 
oito centavos), sendo 
que R$ 128.619,17 
(Cento e vinte e oito 
mil, seiscentos e 
dezenove reais e 
dezessete centavos) 
refere-se a 
atualizações, multas 
e juros 
2. Foi efetua a 
Representação junto 
ao TCEES, protocolo 
nº 119535/2017-1. 
Foi aberto TCE 
autorizado pelo 
Decreto-A n. 115/2018 
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ao item COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO, 
item este que deveria ter registrado ao menos 
os valores destes dois processos. 
7. Quanto a pessoa jurídica, o Processo 
Administrativo nº. 21.156/2016, revela o valor 
que foi liquidado, sem destacar qualquer 
retenção, ao passo que o pagamento ocorreu 
em valor diverso ao liquidado. Após as 
análises, não foi encontrada no processo 
qualquer Guia de Recolhimento 
Previdenciário, nem lançamento contábil 
do valor retido para conta do passivo, 
evidenciando Apropriação Indébita 
Previdenciária, malferindo assim, o Art. 
168-A da Lei 9.983/2000. O mesmo ocorre 
em relação aos Processos Administrativos nº 
8.949/2016 e 13.777/2016, onde constam os 
pagamentos líquidos, com as respectivas 
retenções e ausência do recolhimento 
previdenciário. 
8. As retenções previdenciárias dos 
servidores não foram adimplidas no prazo, 
haja vista, que, por amostragem, retenções de 
janeiro, fevereiro, abril e maio de 2016, foram 
pagas apenas em dezembro de 2016, 
evidenciando meses entre a retenção e o 
recolhimento de fato, caracterizando 
apropriação indébita. 
9. Foram pagos juros no exercício de 2016 
para o INSS no valor de R$ 311.552,29 
(trezentos e onze mil, quinhentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e nove 
centavos). Assim é inegável a existência de 
dano ao erário, tendo em vista o gasto 
realizado à conta dos cofres públicos para 
arcar com juros decorrente da obrigação de 
recolher a contribuição previdenciária 
intempestivamente, pois houve a redução do 
patrimônio público decorrente de ato ilícito. 

21 NÃO FOI DEVIDAMENTE IMPLANTADO pela 
Gestão anterior (2013/2016), o Sistema de 
Controle Interno do Município de Anchieta, 
acarretando, pois, no descumprimento aos 
prazos estabelecidos pelo TCEES, bem 
como, a perda dos prazos-limite de adoção 
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em 
decorrência da Portaria STN (Secretaria do 
Tesouro Nacional) n.º 548, de 24 de setembro 
de 2015; 

RECOMENDAMOS, prioritariamente, a 
elaboração e aprovação do Plano de 
Ação da Prefeitura Municipal de 
Anchieta, para implementarmos o 
Sistema de Controle Interno 

Plano de Ação 
aprovado pelo Decreto 
n. 5656/2017 e 
protocolizado junto ao 
TCEES pelo n. 
3015/2017-8. Tal ação 
resultou no Sistema 
de Controle Interno 
implantado na 
Prefeitura Municipal 
de Anchieta. 

22 O Município não cumpriu o TAC pois o 
contrato foi executado parcialmente e expirou 
a sua vigência. 

Primando pela manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, bem 
como, considerando o Princípio do 
Interesse Público Primário, solicitamos 
ao Secretário de Infraestrutura com 
urgência, manifestação através de seu 
corpo técnico, sobre a economicidade de 
se manter um contrato com a Empresa 
Horizonte Construtora LTDA para 
conclusão da obra em comento, em 
detrimento da realização de um novo 
certame. 

Solicitação atendida, 
porém, não finalizada. 

23 Possível irregularidade quanto as 
contribuições previdenciárias dos servidores 
cedidos. 

Verificar a regularidade das contribuições 
dos servidores cedidos pela Prefeitura e 
Fundo de Saúde do Município de 
Anchieta. 

Aguardando retorno 
do IPASA. 

24 Pendente repasse de parcelas devido a 
Prestação de Contas está em desacordo com 
o Convênio. 

Recomendações que deverão ser 
observadas pela UNIPRAN quando das 
prestações vindouras. 

Orientação a 
UNIPRAN quanto a 
obrigações das 
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Prestações de Contas.  
Devido a existência do 
termo de 
Compromisso 
Ambiental (TCA 
001/13) e da Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos Lei n. 
12.305/10. 

25 Pagamento em duplicidade no valor de 
R$ 27.707,70 (Vinte e sete mil, setecentos e 
sete reais e setenta centavos) 

Notifique-se a empresa para devolver aos 
cofres públicos, devidamente corrigido 
por índice oficial, o valor recebido 
indevidamente sob pena de apropriação 
indébita e inscrição em dívida ativa 
municipal. 

Empresa foi notificada 
e após foi elaborado 
Termo de Acordo 
Administrativo no a 
empresa tinha um 
montante a receber e 
a compensação dos 
créditos foi feita nos 
moldes do art. 368 e 
ss. do Código Civil. 

26 Necessidade de recomposição do Fundo de 
Reserva do Município de Anchieta, em virtude 
do pagamento de 01 (um) Alvará Judicial 
ocorrido em 11 de abril de 2017, alertando que 
não havia saldo disponível na conta corrente 
nº 3.158.417, sendo necessário, portanto, a 
disponibilização do montante de 
R$ 1.214.886,61 (hum milhão, duzentos e 
quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais 
e sessenta e um centavos) no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

Recomendamos a V. Sª., seja cientificado 
o Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo da irregularidade acima 
exposada, através de Representação a 
ser formulada observando-se as 
disposições contidas no Art. 181 e 
seguintes da Resolução TCEES nº. 261 
de 04 de junho de 2013, c/c Art. 99 e 
seguintes da Lei Complementar nº 621 de 
08 de março de 2012. 

Representação não 
efetuada, pois o 
MPES entendeu pela 
regularidade do fundo 
após recomposição. 

27 Ausência de segurança jurídica quanto ao 
início dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, surgiu nova divergência 
jurisprudencial quanto ao índice de 
atualização monetária aplicável aos casos em 
julgamento, com a prolação de decisões 
divergentes e contraditórias nos Tribunais 
brasileiros. 

Recomendamos que a Procuradoria 
Geral proceda a confecção de parecer 
jurídico, e havendo necessidade de 
proceder cálculos que seja remetido à 
Gerência Operacional de Recursos 
Humanos, observando para tanto os 
contratos firmados, os valores 
efetivamente recebidos, os dias 
laborados e os pagamentos já efetuados, 
inclusive a gratificação natalina de 
R$ 200,00 paga em 22/12/1999. 

Processo 
administrativo n. 
11.698/05 encontra-se 
na Dívida Ativa. 

28 Através do processo 5896/2017, a Prefeitura 
de Anchieta realizou o Pregão Presencial 
para RP 006/2017, referente à aquisição de 
gás GLP, onde a empresa Rodorrafa 
Comércio de Gás LTDA ME foi a vencedora 
e adjudicatária do certame; 
Considerando que foi confeccionada Ata de 
Registro de Preços 016/2017, onde foi 
registrado o item gás GLP 13KG, no valor 
unitário de R$ 42,99 (quarenta e dois reais e 
noventa e nove centavos) e o item gás GLP 
com vasilhame, no valor unitário de R$ 140,47 
(cento e quarenta reais e quarenta e sete 
centavos); 
Através do processo 7337/2017, realizou 
outro Pregão com o mesmo objeto acima 
mencionado, contudo do Fundo Municipal de 
Saúde, onde a empresa Rodorrafa 
Comércio de Gás LTDA ME também foi a 
arrematante do certame, onde o item gás 
GLP 13KG, foi registrado no valor unitário de 
R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos) e o item gás GLP 13KG com 
vasilhame, no valor unitário de R$ 166,00 
(cento e sessenta e seis reais), sendo a 
mesma empresa a arrematante do certame; 
A Empresa Rodorrafa informou que “Cada 
Licitação foi combinado um valor. Então 

À luz do exposto, considerando que a 
Empresa Rodorrafa Comércio de Gás 
LTDA ME, sem qualquer justificativa 
plausível, ofertou propostas às duas 
Unidades Gestoras, Prefeitura Municipal 
de Anchieta e Secretaria Municipal de 
Saúde, de objetos idênticos, todavia, com 
dois preços diferenciados, em um lapso 
temporal de apenas 2 (dois) dias entre a 
realização dos certames, é 
recomendável legitimamente que a 
Administração, por motivo de 
conveniência e oportunidade, 
REVOGUE o certame em questão, em 
observância aos Princípios da 
Economicidade e da Supremacia do 
Interesse Público. 
 

Certame revogado. 
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iremos seguir o preço conforme 
combinado. Prefeitura valor X. Saúde valor 
Y”, 

29 Vícios processuais referentes ao serviço 
prestado e aos valores contidos nas notas 
fiscais. 
Há uma planilha com o detalhamento do 
objeto que contém os aparelhos, marca, 
modelo e o quantitativo, elaborada tendo por 
base os demonstrativos que contempla a 
quantidade e tipo de aparelho em cada 
unidade de Saúde do Município. Imperioso 
ressaltar que tal planilha foi apresentada 
(inventariada) pela própria 
ADMINISTRAÇÃO, que absurdamente não 
foi sendo atualizada, a ensejar em total 
ausência de Controle Interno por parte do 
Setor responsável. 
O edital do Pregão Presencial nº 039/2013 
contemplou apenas a planilha com itens e 
quantitativo total, sem descrição de quantos 
daqueles equipamentos pertencia a cada 
unidade (sem a devida individualização) 
Divisão igualitária de 20% para cada um, 
(consoante fora feito), NÃO RESPEITOU O 
QUANTITATIVO DE APARELHOS POR 
UNIDADE, basta observarmos que o 
Pronto Atendimento – PA, possui muitos 
mais aparelhos que dependem de 
manutenção do que o Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS, revelando a 
desarrazoada desproporcionalidade na 
divisão orçamentária quanto à despesa que 
de fato é gerada pela unidade. 
Constatou-se via relatórios, que a contratada 
não cumpriu com a obrigação referente às 
visitas técnicas, vez que, deveria ter 
realizado oito visitas mês, ou seja, duas 
visitas semanalmente. 
Verificou-se que FOI REALIZADA 
MANUTENÇÃO EM MUITOS APARELHOS 
QUE NÃO ESTÃO INCLUÍDOS. 
Verifica-se a existência de previsão contratual 
que permitia a adição de novos 
equipamentos, que viessem a ser adquiridos 
pelo Município, sem fixar a forma de 
pagamento. Contudo, há aparelhos que não 
advém exatamente de nova aquisição. 
Houve falha da Administração quando da 
elaboração do Termo de Referência bem 
como das renovações de tal contrato sem a 
contagem correta dos itens e o atrelamento a 
funcional programática equivocada. 
Não houve a efetiva fiscalização das 
cláusulas contratuais, em especial quanto 
ao quantitativo de visitas, pois não há nos 
autos qualquer ressalva pelos fiscais do 
contrato quando da liquidação das notas 
fiscais. 

RECOMENDAMOS a Vossa Senhoria 
que: 
1) Inicie um novo procedimento licitatório, 

diante dos vícios processuais 
verificados neste contrato; 

2) Proceda a contagem dos 
equipamentos médico-hospitalar e 
laboratoriais (inventário), que serão 
objetos de manutenção preventiva e 
corretiva, com detalhamento por 
aparelho, marca, modelo e número 
patrimonial, quando for o caso; 

3) Elabore termo de referência 
suficientemente claro: 
a) Especificando, com qual 

periodicidade cada aparelho deverá 
passar pela manutenção preventiva 
e corretiva; 

b) Que o valor devido será por 
item que foi realizado o serviço de 
manutenção, acarretando a não 
manutenção em aparelhos que não 
estejam previstos no Termo de 
Referência, ou; 

c) Termo de Referência que detalhe se 
poderão ser adicionados a 
prestação de serviço novos 
equipamentos que futuramente 
venham a ser adquiridos pelo 
Município de Anchieta, o valor 
deverá ser fixo e mensal. Visando 
atender a qualquer demanda, a fim 
de evitar o questionamento 
levantado pela Gerente Operacional 
de Média e Alta Complexidade, 
considerando o Anexo para 
composição de custo mensal dos 
serviços; 

4) A contagem seja realizada por 
unidades de Saúde, conforme tabela 
às fls. 07-09 do processo 
administrativo 14.987/2013-1, 
possibilitando a alocação de despesa 
corretamente, conforme a funcional 
programática; 

5) Determine que o fiscal acompanhe de 
fato, o cumprimento das cláusulas 
contratuais pactuadas, em especial as 
visitas, conforme Instrução Normativa 
SCL N° 07/2017; 

O contrato não foi 
renovado e iniciado 
um novo processo 
licitatório, conforme 
recomendação da 
controladoria. 

30 1. O 3º Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços 048/2014 com 
decréscimo de 35% (Trinta e cinco por cento) 
ao valor de cada item do objeto do 
CONTRATO ORIGINÁRIO, visando reduzir 
as despesas para alcançar o equilíbrio 
orçamentário, financeiro e patrimonial. Porém, 
o decréscimo foi realizado, 
EQUIVOCADAMENTE, tomando por base de 
cálculo o valor global referente ao primeiro 

1. ALERTAMOS Vossa Excelência, Sr. 
Prefeito, que o aditivo contratual firmado 
entre o Município e a empresa FORT 
AMBIENTAL EIRELI não vem sendo 
cumprido, o que impossibilitará alcançar 
o tão necessário equilíbrio orçamentário, 
financeiro e patrimonial no Município de 
Anchieta. 
2. O quantitativo do item referendado por 
unidade, sejam suprimidas as frações, ou 

Aguardando 
manifestação da Sec. 
de Infraestrutura. 
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aditivo de valor e não ao contrato 
originário. 
2. O fiscal do contrato atestou os serviços 
realizados, não se atentando quanto a 
redução de valor pactuada no terceiro termo 
aditivo, bem como o valor máximo mensal do 
contrato anterior, gerando para o erário uma 
despesa a maior de R$ 199.234,97 (cento e 
noventa e mil reais, duzentos e trinta e quatro 
reais e noventa e sete centavos). 
 

seja, tendo em vista a Especificação dos 
Serviços, e diante da premente 
necessidade de exercer um controle que 
seja aferível, entendemos devem as 
unidades constituírem valores inteiros. 
3. RECOMENDAMOS por derradeiro que 
seja o contrato em epígrafe 
EFETIVAMENTE FISCALIZADO POR 
MAIS DE UM FISCAL, em atenção ao 
disposto no art. 67 da Lei de Licitações n. 
8666/93 c/c a Súmula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho, tendo em vista sua 
complexidade, uma vez que a análise das 
medições, exige conhecimentos em 
Contabilidade, Engenharia, Recursos 
Humanos e Previdência. 

 

 

 

31 Determinação de imediata anulação do aditivo 
contratual determinado pelo Excelentíssimo 
Sr. Prefeito não efetuada. 

Recomendamos que seja efetivamente 
cumprida a determinação do 
Excelentíssimo Sr. Prefeito de folha 71 no 
processo nº 10.281/2017. 

Cancelamento do 
aditivo contratual após 
notificação da 
empresa e ampla 
defesa e contraditório. 

32 1. A Comissão de Arquivo Municipal 
CONCLUI PELA NÃO APROVAÇÃO E 
PUBLICAÇÃO DO PCD E DA TTD 
ELABORADOS POR ASSUNTOS PELA 
EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA, optando a 
Comissão, diante das razões expendidas, 
dentre as quais, evitar possíveis confusões na 
hora da aplicabilidade do PCD e TTD, 
aduzindo ainda que a APPES (Arquivo 
Público Estadual do Estado do Espírito 
Santo), iniciou a orientação nas condições 
atuais (ou seja, que a TTD fosse elaborada 
por meio das funções e não por assunto), com 
vistas a elaboração dos documentos ora 
objeto desta análise desde 2013, corroborado 
por e-mail datado de 11 de julho de 2017, fls. 
44, de origem da APPES, assinado pelo 
Arquivista Wagner Santana Biachi - Arquivista 
Reg.000234/ES, Coordenador de Gestão de 
Documentos do Arquivo Público do Espírito 
Santo. 
2. Orientação quanto à forma de proceder 
diante de tais fatos, notadamente por ter este 
Poder Executivo, atestado e pago um total de 
R$ 154.560,00 (Cento e cinquenta e quatro 
mil quinhentos e sessenta reais) referente ao 
total de 920 (novecentas e vinte horas) horas 
trabalhadas, verificadas na auditoria 
realizada, que deixou de apreciar tais 
questões técnicas (condições de 
aplicabilidade da TTD), por carecer tal análise 
de profissional habilitado. 

RECOMENDAÇÕES 
1. Diante da confirmação, via auditoria 
realizada, das horas empreendidas na 
elaboração da TTD, seja a empresa 
PRÓ-MEMÓRIA notificada (por essa 
Secretaria de Administração) para que 
atue no sentido de converter a Tabela 
de Temporalidade de Documentação 
para os moldes recomendados pela 
APPES (Arquivo Público Estadual do 
Estado do Espírito Santo), uma vez que 
tal orientação se efetiva desde 2013, 
sem ônus para este Município, ALÉM 
DE TAIS EXIGÊNCIAS CONSTAREM 
DA ATA de fls. 617/618, do Processo 
Administrativo n. 3625/2014 (item 1.2 
abaixo). Nesse sentido, razoável e 
exigível que uma empresa com o Porte 
da Contratada, tivesse, ou ao menos 
devesse ter ciência de tal fato, não 
cabendo alegação da inexistência de 
um Arquivista à época, diante do 
Princípio da Boa-fé objetiva que deve 
vigorar também nos contratos 
administrativos. A notificação deve 
conter prazo para a devida adequação, 
após a notificação feita, junte cópia do 
ato ao presente processo, e dê o 
encaminhamento anteriormente 
recomendado; 

 
1.1. Entendemos que a não 

realização do item acima, acarretará 
prejuízos para a Administração, 
assim, em atenção aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, 
recomendamos que primeiramente 
seja dada tal oportunidade, uma vez 
que a Gestão atestou o total de 920 
(novecentos e vinte horas) referente 
ao item 1, elaboração de instrumento 
para organização de arquivo. Não 
proporcionar tal condição seria, a 
nosso ver, enriquecimento ilícito 
desta Administração. Contudo não 
atendendo INTEGRALMENTE de 
forma que as modificações 
possibilitem a aprovação e uso pela 

A Pro memória foi 
notificada em 
24/08/2017 para 
elaboração de nova 
TTD nos moldes da 
APPES. Sendo 
atendido em 
20/09/2017. O arquivo 
central publicou a TTD 
através do Decreto n. 
778 de 07/03/2018 
após complementação 
da equipe do arquivo 
central. 
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atual Gestão, deve a Empresa Pró-
Memória devolver todo valor pago. 
Nesse passo, caso tal providência 
não seja adotada (pela empresa) com 
a devida celeridade, seja o valor de 
R$ 154.560,00 (Cento e cinquenta e 
quatro mil quinhentos e sessenta 
reais), somados ao valor de 
R$ 499.164,75 (quatrocentos e 
noventa e nove mil, cento e sessenta 
e quatro reais e setenta e cinco 
centavos) anteriormente apontado 
pela Auditoria, estes ainda carecendo 
de correção. 
1.2. Repise-se que do valor apurado, 
consoante apontamento feito na 
auditoria em fls. 31 dos autos, de 
R$ 499.164,75 (quatrocentos e 
noventa e nove mil, cento e sessenta 
e quatro reais e setenta e cinco 
centavos), o total de R$ 335.539,75 
(trezentos e trinta e cinco mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e 
setenta e cinco centavos), foram 
pagos de forma antieconômica e 
ineficiente, a ensejar possível dano 
ao erário, uma vez que, este valor 
refere-se aos serviços de 
manutenção do centro de 
documentação, que dentre as 
obrigações da Contratada estava o 
dever de:  

• REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE ACORDO COM A 
TAXIONOMIA DOCUMENTAL 
ELABORADA; 

• APLICAÇÃO DA TABELA DE 
TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS; 
e, 

• ATUALIZAR O QUADRO 
TAXIONÔMICO E TABELA DE 
TEMPORALIDADE DOCUMENTAL, 
QUANDO DO SURGIMENTO DE 
NOVOS DOCUMENTOS. 

Tudo conforme estabelecido pela 
Ata, de fls. 617/618, do Processo 
Administrativo n. 3625/2014. Tais 
fatos nos revelam a má prestação 
dos serviços realizados pela empresa 
PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. 

2. Sejam, em sede de Tomada de Contas 
Especial, devidamente verificados TODOS 
os valores destinados ao pagamento das 
horas trabalhadas, relativas às medições, 
uma vez que a Secretaria de Administração 
já encontrou nas medições de n. 06; 07; e 
09, valores pagos a maior, ensejando 
prejuízo ao erário. 

3. Seja ainda, em sede de Tomada de Contas 
Especial, apurado de forma minudente, 
junto ao fiscal (ais) do (s) contrato (s) e 
demais autoridades envolvidas, a desídia 
para com a fiscalização em descompasso 
gritante para com a Lei de Licitações. 

Registra-se a necessidade da devida 
elaboração da Matriz de 
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Responsabilização, pela TCE, a fim de 
que cada envolvido, responda de acordo 
com a individualização dos atos 
praticados, em necessária subsunção. 
Registra-se que tais fatos se enquadram 
em malferimento à Lei de Licitações 
(8666/93), Lei de Improbidade 
Administrativa (8429/92), Lei de Finanças 
Públicas (4.320/64), Constituição da 
República do Brasil de 1988, Lei 
Anticorrupção (12.846/13), além das 
demais legislações apontadas na 
competente Auditoria. 

33 A execução do convênio nº 014/2013 não está 
de acordo com o Plano de Trabalho do 
referido convênio, conforme informações 
abaixo: 
• O cupom fiscal de fl. 43, não comprova o 

fornecimento de 100 “marmitex” conforme 
descrito no item 07, e sim “REFEIÇÃO 
47,056GR X 25,50”; 

• Os documentos de fls. 47 e 49 não 
demonstra que a despesa proposta na 
planilha supra foi concretizada, qual seja, 
“Encargos – 01 imposto – R$ 2.900,00”, pois 
os comprovantes referem-se a prestação de 
serviços. 

Além disso, não foram apresentados todos os 
documentos necessários para Prestação de 
Contas Final ao Município, conforme cláusula 
6.1 do Convênio 014/2013, ficando pendente 
a apresentação de: 

• Relatório sobre a execução das atividades 
desenvolvidas relativas ao cumprimento do 
presente Convênio; 

• Relatório de execução físico-financeira; 
• Conciliação de saldo bancário; 
• Cópia do extrato da conta bancária 

específica, vez que os extratos 
apresentados não comprovam todas as 
compensações dos cheques emitidos; 

Por fim, após as análises realizadas ainda 
destacamos que: 

• A vigência do convênio foi de 05 a 
08/09/2013 e o repasse só fora efetivado em 
12/09/2013; 

• As compensações dos cheques ocorreram 
até o dia 15/10/2013, conforme extrato de fl. 
07; 

• Cheque nº 00009 de fl. 13 com ausência de 
data; 

• Recibos do Sr. André da Silva Alvarenga, 
diverge da relação de nome constante de fl. 
12; 

• Ausência de fotos que comprovem a 
realização do evento, bem como dos 
ganhadores das premiações; 

• A conta bancária recebeu transferência de 
natureza credora no valor de R$ 55,05 
(cinquenta e cinco reais e cinco centavos).  

• Os recibos possuem data de 08/09/2013, 
porém a transferência do recurso se 
concretizou apenas 12/09/2013, e antes de 
tal data não havia saldo; 

 

Recomendamos que a Secretaria de 
Esporte se manifeste e notifique a 
Associação. 

Notificação efetuada e 
nova documentação 
apresentada pela 
Associação. 

34 Não foram apresentados todos os 
documentos necessários para Prestação de 
Contas, conforme cláusula 8.1 do Convênio 

Considerando que Secretária da época 
se manifestou conforme fl. 38 que ao 
analisar as prestações de contas 
mensais não conseguiu identificar a 

Processo 
administrativo n. 
23.828/2016 encontra-
se na Secretaria de 
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021/2014, ficando pendente a apresentação 
de: 

• Relatório sobre a execução das atividades 
desenvolvidas relativas ao cumprimento do 
presente Convênio; 

• Relatório de execução físico-financeira; 
• Demonstrativos de receitas, despesas e 

relação dos pagamentos efetuados, 
incluindo as guias de recolhimento dos 
encargos sociais (FGTS, INSS e outros) 
quando for o caso; 

• Conciliação de saldo bancário; 
• Cópia do extrato de aplicação financeira; 
• Relação de pagamentos efetuados em 

nome dos credores 
Considerando a ausência dos documentos 
supracitados, as análises das despesas foram 
realizadas tomando por base o cheque 
emitido e os comprovantes seguidos após 
cada cheque, destacamos que: 
O recibo de fl. 15 trata-se de prestação de 
serviços realizada por pessoa física sem o 
respectivo recolhimento previdenciário; 

• Os cheques 283, 284, 285 e 286 de fl. 08,13, 
14 e 18 não foram nominativos, 
evidenciando descumprimento ao item 4.2 
do referido convênio; 

• As despesas de telefonia fls. 16 e 17 
referem-se à competência de meses 
anteriores ao da prestação de contas; 

• Verifica-se a aquisição de carnê GPS 
conforme fl. 09, porém não há comprovação 
da utilização dos mesmos para recolhimento 
previdenciário; 

• As despesas de água de fls. 06 e 07 
referem-se à competência de meses 
anteriores (abril e maio de 2016) ao da 
prestação de contas e não possuem a 
devida autenticação de que de fato foram 
quitadas. 

• O cheque nº 286 no valor de R$ 238,00 
(duzentos e trinta e oito reais) foi emitido 
para cobrir as despesas de R$ 176,41 
relativamente aos documentos de fl. 06 e 07, 
porém a diferença a ser devolvida para o 
Município de Anchieta é de R$ 61,59, ao 
passo que foi devolvido R$ 60,60 conforme 
documento de fl. 05. 

 

legitimidade das ações de Associação 
dos Pescadores de Ubú e Parati – APUP, 
visto que as mesmas não estão em 
conformidade com os objetivos propostos 
no Plano de trabalho do Convênio, razão 
pela qual nos posicionamos pela não 
renovação do Convênio. 
 Considerando que a ausência 
de aplicação dos recursos conforme art. 
116 da Lei 8.666/93 por si só já é 
irregularidade que enseja a instauração 
de Tomada de Contas Especial - TCE, 
conforme item 7.2 do referido convênio; 
 

Pesca para notificação 
da Associação dos 
Pescadores de Ubú e 
Parati. 

35 1. O valor anual que seria repassado era da 
ordem de R$ 3.480.000,00 (três milhões, 
quatrocentos e oitenta mil reais), divididos em 
12 (doze) parcelas mensais, entretanto, 
compulsando os autos, verifica-se que 
somente foram repassadas 7 (sete) parcelas 
durante a vigência do contrato. 
2. Manifestação da Gerente Operacional de 
Média Complexidade a qual informou que “...o 
saldo remanescente do contrato de Rateio é 
no valor de R$ 1.450.000,14 (hum milhão, 
quatrocentos e cinquenta mil e quatorze 
centavos), conforme relatório contábil juntado 
às fls. 241. Sendo que este saldo representa 
o não repasse de 5 (cinco) parcelas do 
contrato. Nesta data, também fora juntados 
aos autos, os relatórios financeiros das 
competências de agosto/2016 à 
dezembro/16, onde está demonstrado um 

Feitas estas considerações e, em 
atenção à solicitação de Vossa Senhoria 
para que esta Controladoria Geral emita 
posicionamento sobre os “...ritos 
processuais assim como demais 
providências que se fizerem necessárias” 
(sic – fl. 284), por hora, salientamos que 
resta claro o não cumprimento do 
cronograma de pagamento previsto no 
contrato, entretanto, não podemos emitir 
manifestação se os serviços foram 
efetivamente prestados pela CIM 
Expandida Sul. 
 
Por esta razão, somos pela expedição de 
novo ofício à Sra. Olímpia de Oliveira 
Belonia Pedroza, Diretora Executiva do 
CIM Expandida Sul, para que esta 
comprove a efetiva prestação dos 
serviços apontados nos relatórios.  

Processo 
administrativo n. 
31.194/2015 encontra-
se na Média e Alta 
Complexidade e ainda 
não retornou para esta 
Controladoria para 
emissão de parecer. 
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saldo devedor de R$ 36.180,68 a ser 
repassado ao consórcio” (sic). 
3. O Sr. Antonio Claudio de Jesus, Auditor 
Contábil, emitiu Parecer de Auditoria às fls. 
250/251, recomendando que “...seja 
repassado ao Consórcio Intermunicipal da - 
CIM EXPANDIDA SUL. O valor de 
R$ 35.340,38 (Trinta e cinco mil, trezentos e 
quarenta reais, trinta oito centavos) 
correspondente ao saldo final de 2016” (sic). 

 

36 Das 03 (três) estações totais, 01 (uma) não foi 
encontrada e os 02 (dois) softwares de 
topografia não foram localizados. 
O Coordenador do Patrimônio Móvel realizou 
a Inspeção in loco e elaborou a Relatório de 
Atividades em fl. 287, no qual solicitou a 
Secretaria de Infraestrutura que 
providenciasse o boletim de ocorrência. 
Sendo assim, o Boletim Unificado (BU) foi 
registrado pelo Sr. Leonardo Santiago, fls. 288 
e 289 dos autos. 

A configuração de um dano ao erário é 
pressuposto para a instauração da TCE, 
e, aliada ao débito, deve estar 
configurada uma conduta culposa ou 
dolosa de um agente público, no caso sub 
examine, entendo restar demonstrada 
nos autos os dois requisitos, e por não 
estar mais o Servidor envolvido nos 
quadros da Administração, 
RECOMENDO a instauração de 
Tomada de Contas Especial, com 
fulcro no art. 1º da IN TC n. 32/2014. 
Devendo ser realizada a devida 
identificação do (s) responsável (eis), 
tendo em vista que o ressarcimento aos 
cofres públicos deverá ser deste (s) 
requerida 

Antes de abrir a TCE o 
Sr. Armindo de Souza 
Ribeiro Junior, 
servidor que recebeu 
os equipamentos, foi 
notificado para prestar 
esclarecimentos. Em 
resposta informou 
outros servidores 
responsáveis pela 
guarda dos 
equipamentos e que 
foi exonerado antes da 
gestão anterior 
terminar. Sendo 
assim, os outros 
servidores serão 
notificados, conforme 
determinação do 
Excelentíssimo Sr. 
Prefeito para 
prestarem 
esclarecimentos.  

 

3 TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA PREFEITURA DE ANCHIETA. 

 

Processo 
Administrativo Descrição do caso de dano apurado Data de 

Instauração 

Data de 
Encaminha
mento ao 

TCE 

Valor de 
Débito 

Protocolo/ 
Processo no 
Tribunal de 

Contas 

2.177/2017 

Durante a execução do contrato nº 068/2014 
que trata da contratação de CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO 
DOCUMENTAL INCLUINDO 
LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE 
GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE 
DOCUMENTOS – GED/WORKFLOW PARA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANCHIETA/ES  e seus aditivos foram 
cobrados R$ 270.000,00 (duzentos e setenta 
mil reais)  pagos o valor de R$ 153.000,00 
(cento e cinquenta e três mil reais) – referente 
ao item 6.6 - SUPORTE TÉCNICO AO 
SISTEMA, no valor mensal de R$ 9.000,00 
(nove mil reais), que só poderia ser contratado 
mediante a execução do item 6.2 (que nunca 
foi contratado). Nesta contratação do item 6.6 
– Suporte Técnico ao Sistema SEM A 
CONTRATAÇÃO do item 6.2 – 

09/11/2017 23/11/2017 Em 
apuração 

18417/2017-8 
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Desenvolvimento e Configuração dos 
Processos, houve a desarrazoada 
contratação de um item que necessariamente 
dependia da contratação e execução 
imprescindível do item anterior, qual seja, o 
item 6.2, contudo tal procedimento foi levado 
a termo sem qualquer questionamento por 
parte da Administração. Cabe ainda ressaltar 
o fato de que tal serviço deveria ainda contar 
com a expertise da Empresa Contratada, que 
se infere, se beneficiou, uma vez que, efetivou 
as cobranças (sem demonstrar a efetiva 
prestação do serviço), das desídias da 
Administração e sua ineficácia na fiscalização 
dos serviços; 
 
Este contrato foi celebrado, basicamente, para 
a continuação do serviço referente ao item 03- 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO no valor mensal de 
R$ 25.160,00 (vinte e cinco mil, cento e 
sessenta reais). Contudo este deveria ser 
realizado por servidor (es) municipal (ais), não 
sendo necessário funcionário da contratada 
para tal, totalizando um valor de 
R$ 335.539,75 (trezentos e trinta e cinco mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e setenta e 
cinco centavos), pagos de forma 
antieconômica e ineficiente. 

18.254/2017 Apropriação indébita e encargos moratórios 
desnecessários 09/11/2017 23/11/2017 Em 

apuração 18417/2017-8 

23.170/2017 Apropriação indébita e encargos moratórios 
desnecessários 

22/02/2018 06/03/2018 Em 
apuração 

2698/2018-3 

13.480/2017 Distribuição irregular de material de 
construção 09/08/2017 23/11/2017 Em 

apuração 18419/2017-7 

 

Anchieta/ES, 27 de março de 2018. 
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