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1. INTRODUÇÃO

Considerando as disposições contidas na Lei Complementar nº 202, de 25 de

junho de 2018 e no Decreto n.º 20.121 de 20 de dezembro de 2018, o Departamento de

Ações  de  Controle  Interno  (DACI)  encaminha  o  presente  Relatório  de  Planejamento  às

Unidades Setoriais de Controle Interno para orientar os trabalhos a serem desenvolvidos

durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

O Relatório de Planejamento contempla: a) os objetivos do DACI enquanto

unidade responsável pela organização, coordenação e supervisão das ações de Controle

Interno; b) os objetivos específicos das unidades setoriais de Controle Interno; c) roteiro

para a execução de tarefas; d) modelos de relatórios a serem preenchidos pelas unidades

setoriais; e e) recursos disponíveis para a realização dos trabalhos.

Mediante a elaboração e o envio dos relatórios conforme preconizado neste

Relatório  de  Planejamento,  as  Unidades  Setoriais  de  Controle  Interno  examinarão  e

avaliarão  o  desenvolvimento  e  execução  dos  atos  e  procedimentos  administrativos  no

âmbito do órgão ou entidade a que pertençam.

Assim,  podemos  afirmar  que  Relatório  de  Planejamento  é  ferramenta

primordial para subsidiar as ações das Unidades Setoriais. 

O Relatório de Planejamento também objetiva divulgar e conferir publicidade

às atividades a serem desenvolvidas pelo DACI e pelas Unidades Setoriais de Controle

Interno. 

2. OBJETIVOS DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE 
INTERNO (DACI)

Dentre os objetivos do DACI, consignados no art. 21 da  LC nº 202/2018,

destaca-se  a  necessidade  do  Departamento  de  Ações  de  Controle  Interno  “elaborar

planejamento com a definição das ações a serem realizadas” (inc. I do art. 21 do referido

diploma legal). 

Além de planejar e definir as ações e as avaliações a serem realizadas pelas

Unidades Setoriais, o DACI consolidará as informações contidas nos relatórios produzidos e

as encaminhará  à alta administração para subsidiar o processo decisório.
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3. OBJETIVOS DAS UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE INTERNO

As  Unidades  Setoriais  de  Controles  Internos,  instituídas  por  meio  da  Lei

Complementar  n.º 202/2018, com a finalidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno

tem como objetivo específico as atribuições previstas no art. 9º da mencionada lei.

A saber: 

Art. 9º . Compete às unidades setoriais de controle interno da

Administração  direta,  em  seu  âmbito  de  atuação:

I  - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas

administrativos,  no  que  tange  a  atividades  específicas  ou

auxiliares,  objetivando  a  observância  da  legislação,  a

salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II  -  exercer  o controle sobre o cumprimento  dos objetivos e

metas  definidos  nos  programas  constantes  do  Plano

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento

Anual;

III  -  exercer  o  controle  sobre  o  uso  e  guarda  de  bens

pertencentes ao Município colocados à disposição de qualquer

pessoa física ou unidade que os utilize no exercício de suas

funções;

IV - avaliar e acompanhar a execução dos contratos, convênios

e instrumentos congêneres nos assuntos pertinentes à área de

competência  do  controle  interno;

V - comunicar ao nível hierárquico superior e ao órgão central

de  controle  interno,  para  as  providências  necessárias,  sob

pena  de  responsabilidade  solidária,  a  ocorrência  de  atos

ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos, que resultem

ou  não  em  dano  ao  erário;

VI  -  apoiar  os  trabalhos  de  auditoria  interna,  facilitando  o

acesso  a  documentos  e  informações;

VII - organizar o exame das prestações e tomadas de contas

que  forem  instauradas  para  encaminhamento  aos  órgãos

competentes de controle interno e externo, mediante normas

do  órgão  central  do  Sistema  de  Controle  Interno;

VIII - orientar os administradores de bens e recursos públicos,

bem como assessorar o dirigente do órgão ou entidade de que

forem parte  integrante,  nos  assuntos  pertinentes  à  área  de

competência do controle  interno,  inclusive  sobre a forma de

prestar  contas;
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IX -  propor ao órgão central  do Sistema de Controle Interno

normas, rotinas e procedimentos, objetivando a melhoria dos

controles  internos  a cargo das  unidades  administrativas  dos

órgãos e entidades. 

Importante  destacar  que  a  atuação  das  Unidades  Setoriais  de  Controle

Interno  possuem,  prioritariamente,  caráter  preventivo,  no  sentido  de  buscar  evitar  a

ocorrência  de  impropriedades e irregularidades e de desvios em relação aos parâmetros

estabelecidos pela legislação,  pela jurisprudência dos órgãos de controle externo e pelo

Órgão Central.

4. DIAGNÓSTICO INICIAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES SETORIAIS DE 
CONTROLE INTERNO

Considerando  a  recente  criação  do  Sistema  de  Controle  Interno  na

Administração Pública Municiapal (Lei Complementar n.º 202, de 25 de junho de 2018), o

Departamento de Ações de Controle Interno objetivou, em um primeiro momento, mapear a

organização e o funcionamento das atividades de controle interno de acordo com o formato

praticado na PMC até a publicação da Lei. 

Dentre  os  principais  modelos  de  gestão  de  risco,  a  sistemática  adotada

atualmente assemelha-se ao modelo das três linhas de defesa, proposto pelo The Institute

of Internal Auditors (IIA). 

Neste  modelo,  o  controle  da  gerência  é  a  primeira  linha  de  defesa  no

gerenciamento  de  riscos.  As  diversas  funções  de  controle  de  riscos  e  supervisão  de

conformidade  (área  de  risco,  comitê  de  risco,  etc.)  estabelecidas  pela  gerência  são  a

segunda linha de defesa, enquanto a avaliação independente, feita pela auditoria interna, é

a terceira linha de defesa (IIA, 2012).

No caso da PMC, a primeira linha é realizada pelos servidores (executores) e

gestores (coordenadores e diretores) de cada pasta. 

A segunda linha, atualmente, é realizada pelos membros do Comitê Gestor de

Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira e da  Frente de Equilíbrio Fiscal1

que  acompanham  a  execução  orçamentária  e  financeira  do  município  e  examinam,

1 Ambos instituídos pelo Decreto n.º19.729 de 27 de dezembro de 2017.
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previamente,  as  aquisições,  contratações  de  serviços,  aditivos  contratuais,  reajuste  ou

reequilíbrio, termos de convênios que onerem o erário e gastos com pessoal.

Para o exercício de 2019, pretende-se que as Unidades Setoriais de Controle

Interno  (criadas  pela  LC  n.º  202/2018)  também  desenvolvam  atividades  relacionadas  à

segunda linha de defesa. 

As  Unidades  Setoriais  serão  implantadas  obedecendo  ao  seguinte

cronograma:

Objetivando cumprir o cronograma estabelecido, durante o mês de dezembro

de 2018 este Departamento de Ações de Controle Interno realizou reuniões apresentando a

nova  legislação  que  norteia  a  atuação  do  Sistema  de  Controle  Interno  para  todas  as

secretarias elencadas no primeiro bloco.

Em 2019 estão previstas ações de capacitação para os servidores indicados

pelas secretarias do bloco I. Sucessivamente, serão agendadas reuniões e realizadas ações

de  capacitação  com  os  servidores  indicados  nos  blocos  II  e  III  conforme  previsto  no

cronograma acima. 
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Por fim, tendo em vista a restruturação do Sistema de Controle Interno da

Prefeitura Municipal de Campinas, promovida nos termos da LC n.º 202/2018 e do Decreto

n.º 20.121/2018, a terceira linha de defesa, que era realizada apenas pelo Departamento de

Auditoria  Interna da Secretaria  Municipal  de Gestão e Controle,  passa a  ser  executada

também  pelo  Departamentos  de  Ações  de  Controle  Interno  e  pelo  Departamento  de

Modernização da Gestão, no que couber. 

5. ROTEIRO PARA A EXECUÇÃO DE TAREFAS

a) Acompanhar  as  publicações  do  Diário  Oficial  do  Município,  bem  como  dos

relatórios  expedidos  pelo  DACI  e  Comunicados  e  Manuais  elaborados  pelo

Tribunal de Contas do Estado,  referente aos assuntos que envolvam a atuação

do controle interno, e as alterações na legislação;

b) Acompanhar  a  execução  orçamentária  e  financeira  da  receita  e  despesa  do

órgão;

c) Acompanhar  e  consultar  os  sistemas  corporativos  (SEI;  SIM;  e  sistemas

específicos de informações do órgão);

d) Aplicar checklists e encaminhar os relatórios conforme modelos e cronogramas

estabelecidos;

e) Desenvolver outras atribuições definidas ou requisitadas pelo DACI/SMGC.

Esse é um roteiro básico para o cumprimento das atividades das unidades

setoriais de controle interno, a cargo de seus servidores designados.

6. RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE 
INTERNO E DAS UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE

6.1. Relatório de controle

Relatório  emitido pelo  DACI e pelas Unidades Setoriais de Controle Interno

objetivando: a)  comunicar  ao  Órgão  Central  a  constatação  de  erros,  omissões  ou

inobservância a preceitos legais e regulamentares;  b) alertar sobre a não realização dos

programas constantes do Plano Plurianual de acordo com as metas e prioridades definidas
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na Lei de Diretrizes Orçamentárias e; c) comunicar fato decorrente do controle sobre o uso e

a guarda de bens pertencentes ao Município.

Quando emitido pelas Unidades Setoriais, será direcionado ao DACI. 

Anexo a este Relatório de Planejamento constam modelos de Relatórios de

Controle  contendo  quesitos  a  serem  respondidos  pelas  unidades  setoriais  de  controle

interno bem como, a sazonalidade requerida para o envio das informações. 

6.2. Relatório de sugestão

Documento direcionado ao Órgão Central de Controle Interno,  emitido pelas

Unidades Setoriais, conforme modelo disponibilizado em anexo, propondo normas, rotinas e

procedimentos objetivando a melhoria dos controles internos e dos procedimentos de sua

responsabilidade.

6.3. Relatório de recomendação

Relatório a ser emitido pelo Órgão Central após exame dos relatórios emitidos

pelas  Unidades  Setoriais  de  Controle  Interno  ou  mediante  apuração  do  próprio

Departamento,  direcionado  aos  titulares  dos   órgãos  e  entidades  da  Administração

Municipal,  objetivando  fornecer  subsídios  para  o  aperfeiçoamento  de  normas  e  de

procedimentos que visem a garantir a eficiência e a efetividade das ações e da sistemática

de controle interno ou para comunicar  à autoridade competente a constatação de erros,

omissões ou inobservância a preceitos legais e regulamentares, emitir alertas sobre a não

realização  dos  programas  constantes  do  Plano  Plurianual  de  acordo  com  as  metas  e

prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e para comunicar fato decorrente

do controle sobre o uso e a guarda de bens pertencentes ao Município.

6.4. Relatório de inspeção

Tem como objetivo certificar a existência e a propriedade dos procedimentos

e mecanismos de controle dos recursos materiais, sua devida aplicação e funcionamento,

bem  como,  verificar  se  os  sistemas  de  registros  incluem  a  totalidade  das  operações

realizadas e se os métodos e procedimentos utilizados permitem confiar se as informações
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refletem, adequadamente, a quantidade real e as respectivas especificações técnicas (vide

modelo em anexo).

6.5. Relatório de orientação

Relatório emitido pelo DACI com o objetivo de orientar as Unidades Setoriais

de Controle Interno no desempenho das atribuições de controle interno.

6.6. Relatório de avaliação

Emitido pelo DACI, este relatório objetiva apresentar um diagnóstico acerca

do  funcionamento,  da  estrutura  e  da  segurança  dos  mecanismos  de  controle  interno

implantados, buscando identificar as fragilidades existentes e em que nível estas afetam a

aderência às normas e aos procedimentos.

7. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS 
TRABALHOS

7.1. RECURSOS HUMANOS

Conforme previsto no Decreto n.º 20.121/2018,  o Sistema de Controle Interno

da Administração Pública Municipal contará com a atuação de servidores indicados pelos

órgãos e entidades da Administração Pública Municipal para desempenho das atividades de

competência das unidades setoriais, que subordinam-se administrativamente aos dirigentes

dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Órgão Central de Controle Interno.

Para exercer as atribuições das Unidades Setoriais exige-se dos servidores,

no mínimo, os seguintes requisitos e conhecimentos relativos à Administração Pública:

a) preferencialmente,  ser  servidor  efetivo  das  carreiras  que  compõem  o  quadro

funcional do Município;

b) conhecer  e  acompanhar  as  legislações  Estadual,  Municipal  e  Federal,

especialmente  a  Lei  Complementar  Municipal  n.º  202/2018,  o  Decreto n.º

20.121/2018 e as Leis Federais n.º 4.320/1964 e 8.666/1993 e Lei Complementar

n.º 101/2000;
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c) conhecer  e  saber  consultar  os  sistemas  corporativos  do  Poder  Executivo

Municipal;

d) conhecer os programas do órgão, definidos por meio do PPA/LDO/LOA;

e) conhecer os Manuais Básicos do TCE, no tocante ao âmbito de sua atuação

como representante do controle interno e no tocante à atuação finalística de sua

secretaria, disponíveis em: https://www4.tce.sp.gov.br/manuais-basicos; 

f) compreender e atender a subordinação técnica ao Órgão Central do Sistema;

g) elaborar os relatórios solicitados;

h) conhecer e aplicar as recomendações do Órgão Central.

7.2. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

   Sistemas Corporativos: 

1. Sistema de Informações Municipais - SIM

2. Sistema Eletrônico de Informações – SEI 

3. Demais sistemas utilizados no âmbito de cada secretaria.

8. MODELOS  DE  RELATÓRIOS  A  SEREM  EMITIDOS  PELAS
UNIDADES SETORIAIS 

8.1. Relatório de Controle – BLOCO I

8.1.1. Modelo a  ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos
Humanos

RELATÓRIO DE CONTROLE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

Anual (ao final

do exercício)
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por ações)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Anual

Entidades  impedidas  pelo  Tribunal  de  Contas  estão  sendo

subvencionadas pelo erário? 

Sim/Não Semestral

As transferências sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?

Sim/Não Mensal

As  entidades  subvencionadas  estão  cumprindo  as  metas

físicas do convênio/instrumento equivalente?

Sim/Não

Especificar em

caso negativo

Mensal

Comparar o resultado do exercício com o ano anterior: 

a) Número de serviços da Assistência Social / famílias inscritas

no Cadastro Único para Programas Sociais; 

b)  Número  de  serviços  prestados  direta  e  indiretamente

(parcerias);

c) Número de profissionais por serviço;

d)  Oferta  e  desligamentos  dos  Serviços  de  Acolhimento

Institucional;

e) Repasse de recursos para Organizações da Sociedade Civil;

f) Vagas criadas para atendimento de população em situação

de vulnerabilidade e risco;

g)  Proporção de famílias em programas de transferência  de

renda/total de famílias do município e estimativa de famílias em

situação de pobreza (conforme Censo IBGE).

Discriminar Anual (ao final

do exercício)

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

8.1.2. Modelo a  ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO DE CONTROLE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Informar: 

a) Cobertura potencial das crianças de 0 a 6 anos de idade;

b) Taxa de reprovação até o 5º ano;

c) Taxa de reprovação do 6º ao 9º ano;

d) Taxa de abandono até o 5º ano;

e) Taxa de abandono do 6º ao 9º ano;

f) Distorção idade-série até o 5º ano;

g) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil

em  matemática  (5º  ano)  inferior  à  média  das  escolas

municipais  das  cidades  com  porte  similar  a  Campinas  no

Estado de São Paulo;

h) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil

em português (5º ano) inferior à média das escolas municipais

das cidades com porte similar a Campinas no Estado de São

Paulo;

i) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil

em  matemática  (9º  ano)  inferior  à  média  das  escolas

municipais  das  cidades  com  porte  similar  a  Campinas  no

Estado de São Paulo;

j) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil

em português (9º ano) inferior à média das escolas municipais

das cidades com porte similar a Campinas no Estado de São

Paulo.

Discriminar Anual

No tocante ao FUNDEB, informar:

a)  O  Conselho  FUNDEB  é  formado  pelos  nove  membros

definidos no art. 24, IV, da Lei 11.494, de 2007? 

b) Os integrantes do Colegiado foram indicados por membros

Discriminar Anual, com

exceção das

alíneas "l", "m",

"n" e "o" que

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

das entidades representativas de professores, pais de alunos,

diretores  e  de  estudantes  (art.  24,  §  3º,  da  sobredita  lei)?

[desconsiderar aqueles que são, por lei, indicados pelo Poder

Executivo] 

c) Há participantes do Conselho que, de forma imprópria, têm

laço  de  parentesco  com  agentes  políticos  ou  tesoureiros,

contadores e controladores internos da Prefeitura, ou, ainda,

mantêm relação contratual com o Município  (art. 24, § 5º do

diploma mencionado)? 

d)  Tal  colegiado  se  reúne  periodicamente  para  apreciar  a

utilização dos recursos do FUNDEB? 

e) Em tais reuniões, o que se apurou irregular na gerência dos

recursos educacionais? 

f) A Prefeitura franqueia os relatórios financeiros do FUNDEB,

além de possibilitar visitas a obras escolares e aos serviços de

transporte escolar (art. 25 do mencionado instrumento legal)? 

g) As folhas salariais da Educação foram rubricadas por todos

os membros do Conselho (art. 4º, II Instruções Consolidadas

TCESP nº 2, de 2008)? 

h)  As  prestações  de  contas  do  FUNDEB  contêm  parecer

conclusivo  do  Colegiado  (art.  27,  parágrafo  único,  da  lei

supra)? 

i) O Conselho FUNDEB elaborou a proposta orçamentária do

Fundo (art. 24, § 9º, do referido diploma)? 

j) O Conselho supervisionou o censo escolar do MEC (art. 24,

§ 9º, do referido diploma)? 

k)  O  Conselho  emitiu  parecer  conclusivo  sobre  o  uso  dos

recursos  alusivos  ao  Programa  Nacional  de  Apoio  ao

Transporte  Escolar  -  PNATE  e  ao  Programa  de  Apoio  aos

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e

Adultos (art. 24, § 13, da lei antes citada)? 

l) Desde o início do exercício, qual o percentual aplicado sobre

o FUNDEB já recebido?

m)  Desde  o  início  do  exercício,  quanto  do  FUNDEB  foi

empregado  na  remuneração  do  magistério  da  educação

básica?

devem ser

informadas

quadrimestral-

mente

Desde  o  início  do  exercício,  qual  o  percentual  aplicado  na

educação básica?

% Quadrimestral
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Entidades  impedidas  pelo  Tribunal  de  Contas  estão  sendo

subvencionadas pelo erário? 

Sim/Não Anual

As transferências sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?

Sim/Não Quadrimestral

As  entidades  subvencionadas  estão  cumprindo  as  metas

físicas do convênio/instrumento equivalente?

Sim/Não

Especificar em

caso negativo

Anual

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas e inexigiblidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Anual

Quais  as principais deficiências do ensino administrado pelo

Município? 

Discriminar Anual

No tocante ao almoxarifado gerenciado pela SME: 

a) Há definição de estoques mínimos? 

b) Os inventários têm sido periodicamente realizados? 

c) Há segurança na estocagem dos materiais? 

d) Há emissão de requisições de saída? 

e) Tem sido feita conferência no recebimento de materiais? 

f)  Tem  sido  feita  conferência  de  validade  dos  produtos

estocados? 

Discriminar Semestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

8.1.3. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Finanças

RELATÓRIO DE CONTROLE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

A receita  arrecadada  está  abaixo  do  esperado,  exigindo  a

contenção da despesa não obrigatória?

Sim/Não

Apresentar

valores e informar

percentual

decorrente da

divisão da receita

arrecadada pela

receita prevista

atualizada

Quadrimestral

A arrecadação da dívida ativa vem superando a arrecadação

do último exercício (proporcionalmente ao período)? 

Sim/Não Quadrimestral

Qual  o  percentual  da  taxa  de  investimento  estabelecida  no

planejamento  inicial  e  a  executada?  Para  fins  de  cálculo,

efetuar  a  divisão  da  despesa  liquidada  com  investimentos

(classificação 44) pelo valor total da receita arrecadada no mesmo

período

% Semestral

Apresentar valor decorrente da divisão da despesa executada

pela despesa fixada final 

% Quadrimestral

Desde  o  início  do  exercício,  quanto  já  foi  pago  a  título  de

precatórios judiciais?

R$......... Quadrimestral

Desde o início do exercício, qual o percentual empregado em

ações e serviços da saúde?

% Quadrimestral

Desde  o  início  do  exercício,  qual  o  percentual  aplicado  na

educação infantil e no ensino fundamental?

% Quadrimestral

Desde o início do exercício, qual foi o resultado da execução

orçamentária?

Em valores

nominais e em %

(déficit ou

superávit)

Bimestral

O  déficit  de  execução  orçamentária  está  amparado  no

superávit financeiro do ano anterior?

Sim/Não Anual

Desde o início do exercício a Prefeitura recolhe os encargos

sociais (INSS, PASEP, FGTS, CAMPREV)?

Sim/Não Bimestral

Em caso negativo, qual o valor devido por tipo de contribuição? R$......... Bimestral

Está  a  Prefeitura  adimplindo  os  parcelamentos  de  encargos Sim/Não Bimestral
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

sociais?

Desde o início do exercício, qual foi a taxa de investimentos da

Prefeitura  (investimentos  +inversões  financeiras/receita

corrente liquida)?

% Quadrimestral

Quanto foi repassado à Câmara dos Vereadores? R$......... Bimestral

Nessa trilha de repasse, será cumprido, até fim do ano, o limite

constitucional da despesa total legislativa (art. 29-A)?

Sim/Não Bimestral

Em  face  da  receita  corrente  líquida,  qual  o  percentual  da

despesa laboral de todo o Poder Executivo?

% Quadrimestral

No tocante à despesa de pessoal, houve a ultrapassagem de

90% do teto atribuído ao Poder Executivo?

Sim/Não Quadrimestral

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas e inexigiblidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Anual

O Cadastro  Fiscal  Mobiliário  e Imobiliário  está  organizado e

atualizado? 

Sim/Não

Informar data de

atualização

Anual

A Planta Genérica de Valores está atualizada? Sim/Não

Informar data de

atualização

Anual

Existe sistema integrado com cartórios de registro de imóveis

para  evitar  sonegação do Imposto de Transmissão  de  Bens

Imóveis – ITBI? 

Sim/Não Anual

Houve  falta  de  contabilização  de  receita?  (obs.:  Apurada  à

vista  de  comparações  com  os  extratos  bancários  do

Município). 

Sim/Não

Discriminar, caso

positivo

Anual

De que forma os bancos conveniados informam a arrecadação

diária à Contabilidade do Município? 

Discriminar Anual

Há segregação de funções entre  os  setores de  Lançadoria,

Arrecadação, Fiscalização e Contabilidade? 

Sim/Não Anual

Houve  retenção  do  ISS  e  do  IR  sobre  o  pagamento  de

serviços? 

Sim/Não Quadrimestral

Está  sendo  cobrado  ISS  sobre  atividades  cartoriais  e

bancárias? 

Sim/Não Anual

As  conciliações  bancárias  têm  sido  feitas  em  períodos

mensais? 

Sim/Não

Informar período

diverso

Quadrimestral
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

As  disponibilidades  têm  sido  depositadas  em  instituições

financeiras  oficiais,  o  que  atende  ao  art.  164,  §  3º  da

Constituição? 

Sim/Não Anual

A ordem cronológica de pagamento tem sido obedecida? 

Caso  negativo,  examinar,  por  amostragem,  e  verificar  se  a

quebra de ordem respeitou o art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93

e a Resolução n.º 07/2018

Sim/Não

Em caso de

exame por

amostragem,

encaminhar o

respectivo

relatório de

inspeção

Quadrimestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

8.1.4. Modelo a  ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

RELATÓRIO DE CONTROLE – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

8.2. Relatório de Controle – BLOCO II

8.2.1. Modelo a  ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal Assuntos Jurídicos

RELATÓRIO DE CONTROLE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Anual

Emitiu  o  Tribunal  de  Contas  alerta  sobre  insuficiente

pagamento judicial? 

Sim/Não Mensal

O último mapa orçamentário e a anterior dívida judicial estão

sendo pagos conforme as determinações do Supremo Tribunal

Federal – STF? 

Sim/Não Anual

Nessa marcha de pagamento judicial, o Município deve honrar,

até o final do ano, o valor do último mapa orçamentário e mais

a anterior dívida judicial, esta última segundo as mais recentes

determinações do Supremo Tribunal Federal – STF? 

Sim/Não Anual

Nos três últimos exercícios, qual a média de recebimento da

dívida ativa frente ao estoque do ano anterior?

Discriminar Anual

O sistema eletrônico de registro da dívida ativa é confiável?

Tem senhas e filtros que impedem baixas fraudulentas? 

Sim/Não Anual

Os valores inscritos estão sendo contabilizados? Sim/Não Anual

Os valores sofrem, todo ano, atualização monetária? Sim/Não Anual

Há diferença entre  os valores  analíticos do  Setor  da Dívida

Ativa e os sintéticos que figuram no Balanço Patrimonial? 

Sim/Não Anual
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Houve prescrição quinquenal de créditos? Sim/Não Quadrimestral

Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas

recomendações para tal área? 

Sim/Não Anual

O  registro  analítico  de  precatórios  contém  as  seguintes

informações:  data do ajuizamento; número do precatório; tipo

da causa julgada; nome do beneficiário; valor do precatório a

ser  pago;  data  do  trânsito  em  julgado,  número  e  data  do

empenho e data do efetivo pagamento? 

Houve acordos locais de parcelamento? Foram registrados na

Justiça? Estão sendo honrados? 

Sim/Não Anual

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

8.2.2. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Comunicação

RELATÓRIO DE CONTROLE – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados
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8.2.3. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

RELATÓRIO DE CONTROLE - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  'proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

No período compreendido entre janeiro a dezembro, infomar:

a) Qual a oscilação percentual no quadro de pessoal? 

b)  Quantas  admissões  ocorreram  (por  concurso;  tempo

determinado; cargos em comissão)? 

c) Quantas demissões aconteceram? 

d) Quantos servidores se aposentaram? 

e) Quantas pensões foram concedidas? 

Discriminar Anual (informar

no último

relatório)

Os contratados por tempo determinado realizaram processo 

seletivo, ainda que simplificado? 

Sim/Não Anual

Encaminhou a entidade, ao Tribunal de Contas, relação alusiva

à  movimentação  de  pessoal,  em  conformidade  com  o

programa CAA (Controle de Admissão e Aposentadoria)? 

Sim/Não Anual

Há programa de treinamento de servidores? 

Há dados estatísticos sobre a participação dos servidores nos

programas de treinamento (enviar caso positivo)?

Sim/Não Anual

As  faltas  ao  serviço  são  registradas  na  ficha  funcional  do

servidor? 

Sim/Não

Discriminar

número total de

registros

Quadrimestral

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

 % Anual

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por Mediante Relatório Conforme
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amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

finalizados

8.2.4. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

RELATÓRIO DE CONTROLE – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Comparar  o  resultado  da  equação  com  o  obtido  no  ano

anterior:

a) População economicamente ativa/população total;

b) Número de habitantes desempregados/população total; 

c) Número de habitantes desempregados em idade entre 16 a

29 anos;

d)Número  de  mulheres  desempregadas/total  de

desempregados no município;

e) Renda média no trabalho;

f) Renda média de homens/renda média de mulheres;

g) Número de empregos criados no exercício. 

Discriminar Anual (ao final

do exercício)

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

8.2.5. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Ouvidoria Geral do Município

RELATÓRIO DE CONTROLE –  OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Informar:

a) Índice de resolubilidade do exercício: (nº de manifestações

resolvidas/n.º total de manifestações recebidas) x 100;

b) Índice de atendimento aos prazos de resposta do exercício:

(nº  de  manifestações  encerradas  no  prazo/nº  do  total  de

manifestações) x 100;

c) Prazo médio de resposta das demandas: (Média da data de

resposta ao cidadão – data de registro da manifestação). 

Discriminar Anual (ao final

do exercício) 

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

8.3. Relatório de Controle – BLOCO III 

8.3.1. Modelo a  ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Administração

RELATÓRIO DE CONTROLE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Questão a ser respondida Resposta ao Sazonalidade

23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Órgão Central 

(preencher)

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total  da Secretaria qual o nível  de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total (considerando

apenas a SMA)?

% Anual

Informar: 

a)  Quantidade  mensal  de  processos  licitatórios  abertos  por

modalidade de compra;

b) Quantidade mensal de processos licitatórios finalizados por

modalidade de compra;

c) Tempo total que o processo leva para ser finalizado;

  c.1) Tempo gasto na solicitação do item até a conclusão da

pesquisa de mercado;

   c.2) Tempo gasto da pesquisa até a adjudicação.

d) Soma dos valores adquiridos mensalmente por modalidade

de compra;

e)  Diferença média entre os valores estimados e os valores

contratados.

Discriminar Semestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados
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8.3.2. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

RELATÓRIO DE CONTROLE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Comparar o resultado da equação com o valor obtido no ano

anterior: 

a)  Pessoas  atendidas  por  programas  de  incentivo  à  pratica

desportiva/população total do município;

b)  Crianças  de  7  a  14  anos  atendidas  por  programas  de

incentivo à pratica desportiva/total  de habitantes nessa faixa

etária;

c)  Área  em  m² de  equipamentos  esportivos  disponíveis  à

população/área total do município;

d)  Quantidade  de  centros  desportivos/população  total  do

município;

e)  Vagas  públicas  oferecidas  à  prática  desportiva/população

total do município

Discriminar Anual (ao final

do exercício)

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados
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8.3.3. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo

RELATÓRIO DE CONTROLE – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Social e de Turismo

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

8.3.4. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

RELATÓRIO DE CONTROLE – Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano

Questão a ser respondida Resposta ao

Órgão Central 

(preencher)

Sazonalidade

no envio das

informações

Quais os programas governamentais cujas metas físicas estão

abaixo  do  proposto  no  Plano  Plurianual  e  nas  ações

orçamentárias (LOA)? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Quais os programas governamentais cujos custos estão acima

do previsto no Plano Plurianual e no orçamento ? 

Discriminar

(durante a

análise, mensurar

por ações)

Anual (ao final

do exercício)

Relativamente à despesa total da Secretaria, qual o nível de

contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?

Sim/Não

Infomar %

Anual

Desde o início do exercício,  qual a proporção das despesas

sob adiantamento relativamente ao gasto total?

% Semestral

Aplicar a técnica de fiscalização de processos – Avaliar,  por

amostragem,  processos  de  aquisição  e/ou  contratação  de

serviços, convênios e instrumentos congêneres

Mediante Relatório Conforme

finalizados

8.4. Relatório de Controle - Check-list "Verificação de cumprimento 
das etapas da Despesa Pública"

Processo nº:[preencher]

Contrato nº:[preencher]

Objeto:[preencher] 

Vigência:[preencher]

Contratada:[preencher]

Legislação  de  referência:  Constituição  Federal  da  República;  Lei  Federal  4.320/64;  Lei
Federal 8.666/93
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EMPENHO SIM NÃO N/A

A autorização do empenho foi dada e está assinada por autoridade competente
(ordenador de despesa)? 
O empenho de despesa é prévio em relação à data da respectiva aquisição e
nota fiscal do fornecedor?

O empenho não excedeu ao limite de créditos concedidos?

As notas de anulação de empenho emitidas têm autorização do ordenador de
despesa e a indicação do motivo de sua emissão?
As notas de anulação de empenho tratam de despesas contratuais em execução
e cuja parcela é/será legalmente devida ao fornecedor?

O empenho é Ordinário?

O empenho é Estimativo?

O empenho é Global?

A despesa foi licitada?

Trata-se de dispensa de licitação?

Trata-se de Inexigibilidade de licitação?

Não se trata de parcelamento de despesa para evitar a licitação?

LIQUIDAÇÃO SIM NÃO N/A

A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais hábeis previstos em
Lei? (nota fiscal, Nfe, Fatura, RPA, cupom fiscal)?

A nota fiscal está de acordo com o empenho e com o objeto contratado?

O atestado  de  liquidação  da  despesa  consta  registrado  no  documento  fiscal
correspondente pelo servidor responsável ou fiscal de contrato?
Há no Processo documento que comprovem o fornecimento da mercadoria ou a
realização do serviço, como: Nota de Recebimento de Material (para material de
consumo  e  bem  permanente)  ou  Relatório  Analítico  de  Entrada  (para  bem
permanente) e Parecer assinado pela Comissão de Recebimento, relatórios dos
serviços  executados,  folha  de  frequência,  certificados,  fotos,  exemplares  de
publicações e etc.
Consta do atestado de liquidação da despesa, registrado no documento fiscal,

identificação do servidor responsável ou fiscal de contrato?
Há  Prova  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  com  data  igual  ou  posterior  à
liquidação da despesa?
Consta no Processo o comprovante de recolhimento do INSS mês anterior ao

serviço prestado? (quando se tratar de prestação de serviço com seção de mão-

de-obra 

Consta no Processo a relação dos funcionários que executaram o serviço?

Consta no Processo o comprovante de recolhimento do FGTS?

Consta no Processo o comprovante da GFIP?

Consta no Processo o comprovante de entrega do vale transporte?

Consta no Processo o comprovante de entrega do vale alimentação?

Consta no Processo o protocolo de envio de arquivos – conectividade social?
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Consta no Processo folha de pagamento/recibo de pagamento?

PAGAMENTO SIM NÃO N/A

O pagamento foi autorizado pela autoridade competente?

No caso de prestação de serviços estão sendo efetuadas as devidas retenções e

seus respectivos recolhimentos?
Foram confirmados: a origem, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a

quem se deve pagar?

8.5. Relatório de Controle - Check-list "Verificação de despesas pagas 
mediante adiantamento"

Processo nº:[preencher]

Objeto:[preencher] 

Dotação:[preencher]

Servidor:[preencher]

Legislação de referência: Lei n.º 12.803/2006 e Decreto n.º 15.806/2007

O PROCESSO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONTÉM: SIM NÃO N/A

O  Processo  de  concessão  de  ADIANTAMENTO  contém  documentos  que

autorizou a concessão?
Tem  pedido  de  adiantamento  cumprindo  todos  os  requisitos  do  art.  6º  do

Decreto 15.806/2007?
Declaração do servidor de que todas as prestações de contas anteriores foram

apresentadas,  e está sendo respeitado o prazo previsto no §3º do art.6º  do

Decreto n.º 15.806/2007?
Autorização da Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar? 
Autorização do Comitê Gestor?
A nota de empenho foi assinada pelo ordenador de despesa? 

Nota de Empenho  prévio à realização da despesa?
Prestação de Contas relativa à aplicação do recurso?
AVALIAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DOCUMENTAL SIM NÃO N/A

O  recurso  foi  destinado  a  custear  despesas  miúdas  de  pronto  pagamento,

efetuadas distantes da sede do Município ou extraordinárias e urgentes que não

poderia se submeter ao processo normal de aplicação de recursos públicos?
Foi obedecido o prazo máximo de aplicação (2 meses)? (Nos casos de férias

do agente público, o prazo poderá ser excedido em 10 dias corridos contados

de seu retorno)
Foi obedecido o prazo máximo de comprovação da aplicação do recurso (2

meses)? (Nos casos de férias do agente público, o prazo poderá ser excedido
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em 10 dias corridos contados de seu retorno)

O valor do adiantamento obedece ao limite previsto no art. 11 do Decreto n.º

15.806/2007?

O adiantamento foi autorizado pelo Prefeito Municipal ou secretário da pasta?

O pedido de adiantamento contém o detalhamento da destinação dos recursos?

(No caso de viagem, avaliar se contém a descrição de finalidade, nome dos

integrantes e os destinos visitados?)

Os documentos fiscais são íntegros e sem rasuras?

Os documentos fiscais contêm a descrição correta e individualizada do material

adquirido ou dos serviços prestados?
O  documento  fiscal  de  pagamento  a  Autônomos  (recibo-  RPA)  contém  os

números de registro no INSS ou NIT do Prestador dos Serviços?
Os  documentos  fiscais  foram  emitidos  conforme  art.  18  do  Decreto  n.º

15.806/2007?

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA CONCESSÃO: SIM NÃO N/A

Foi concedido para servidor em alcance, ou seja, responsável por dois ou mais

adiantamentos pendentes?

São concedidos para despesas miúdas e de pronto pagamento? 

O adiantamento concedido atende às normas no que se refere a ser realizados

em localidades distantes da sede do Município?
O adiantamento  concedido  atende às  normas  no  que  se  refere  a  ser  para

viagens de agentes públicos a serviço do Município?
O adiantamento concedido atende às normas no que se refere a ser em caráter

de extraordinária e urgente?
AVALIAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO: SIM NÃO N/A

A Prestação de Contas contém todos os documentos previstos no artigo 16 do

Decreto n.º  15.806/2007?
Caso  a  prestação  de  contas  referir-se  a  despesas  com  recepções  e

homenagens,  quando  os  recibos  se  referirem  a  cardápios  especiais  ou

coquetéis, consta juntada da documentação mencionada nos incisos do art. 17

do Decreto n.º 15.806/2007?
Os  saldos  não  utilizados  foram  devolvidos  e  foram  conferidos  os

comprovantes?
Constatada  a  aplicação  irregular  do  recurso  de  adiantamento,  o  valor  da

prestação de contas rejeitado foi recolhido pelo servidor ou está sendo tomada

providência para regularizar a pendência?
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8.6. Relatório de Controle - Check-list "Avaliação de processos de 
dispensa de licitação"

Processo nº:[preencher]

Objeto:[preencher] 

Contratada:[preencher]

Legislação de referência: Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 18.099/2013

FASE DE SOLICITAÇÃO SIM NÃO N/A

Verificar se o valor praticado enquadra-se no limite máximo de até 10% do limite

previsto para a modalidade convite (atualmente, R$ 33 mil para obras e serviços

de engenharia e R$ 17,6 mil para as demais aquisições/contratações).
Consta justificativa da necessidade do objeto/serviço a ser adquirido/contratado?

(art. 15 do Decreto n.º 18.099/2013)
Consta pesquisa de mercado destinada a justificar o valor do bem ou serviço,

indicando a  fonte,  metodologia  ou  nome e  endereço  de  pelo  menos  3  (três)

preços  públicos,  empresas  ou  pessoas  físicas  consultadas,  ou  ainda,  Notas

Fiscais/Faturas do fornecedor/executor demonstrando que o preço cobrado do

Município é compatível com o cobrado de terceiros para o mesmo objeto.  (art.

26, parágrafo único, inc. III da LLC)
Consta  pedido  assinado por  Diretor  (nos  casos  de  valor  até  R$ 650 mil)  ou

Secretário (nos casos em que a despesa for superior a este valor) para abertura

do processo? (art. 16 do Decreto n.º 18.099/2013)
No processo de contratação de dispensa de licitação para aquisição de bens (compras): 
No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas,

constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas? (Art.7°, § 5° da Lei

nº 8.666/93) 
A compra atende ao principio da padronização, que imponha compatibilidade de

especificações técnicas e de desempenho? (Art.15, inc. I da Lei nº 8.666/93)? 
Consta a definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma

de entrega em função do consumo e utilização prováveis? (Art.15, § 7°, inc. II da

Lei nº 8.666/93)
As especificações fazem menção às condições de guarda/armazenamento que

não permitam a deterioração do material, bem como à garantia dos produtos?

(Art.15, § 7°, inc. III da Lei nº 8.666/93)
O Termo  de  Referência  ou  Projeto  Básico  foi  aprovado  pela  autoridade

competente? (art. 7, inc. I §1º da Lei nº 8.666/93)
Em se tratando de aquisição de bens de informática, inclusive os destinados a

sistemas de telecomunicações, consta a prévia aprovação do projeto básico ou

termo de referência pelo DEINFO?
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FASE DE AUTORIZAÇÃO SIM NÃO N/A

Os recursos orçamentários previstos estão idenfiticados pelos códigos próprios

de classificação e da categoria de programação?
Existe  declaração  do  ordenador  de  despesa de  que  o  gasto  necessário  à

consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (Art. 16, inc. II, da Lei Complementar n° 101/2000)? 
Consta  manifestação  da  liberação  da  despesa  pelo  Comitê  Gestor  de
Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira (art. 3º  do Decreto n.º
19.729/2017)?

FASE DE SELEÇÃO SIM NÃO N/A

Consta  documentação  atualizada  relativa  à  habilitação  jurídica,  quando  for  o

caso? (art. 28, Lei n.º 8.666/1993)
Consta documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista? (art. 29, Lei n.º
8.666/1993) 
Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso? (art. 30,

Lei n.º 8.666/1993)
Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o

caso? (art. 31, Lei n.º 8.666/1993)
Consta parecer jurídico e aprovação jurídica da Minuta de Contrato, caso houver?

(Art. 38, parágrafo único, Lei n° 8.666/93) 

FASE DE VALIDAÇÃO SIM NÃO N/A

Consta comprovantes da publicação da imprensa oficial do Ato de Ratificação da 

Dispensa de Licitação, quando forem os casos previstos nos inc. III e seguintes 

do art. 24 da Lei 8.666/93? (art. 26 da Lei n.º 8.666/1993)

FASE DE CONTRATUALIZAÇÃO SIM NÃO N/A

Caso não se tratar de pequenas compras de pronto pagamento, o  original do

contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes, estando todas

devidamente qualificadas? (Art. 60, Lei nº 8.666/93)
O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (Art. 62 da Lei no 8.666/93) 

foi publicado no Diário Oficial e seu comprovante foi anexado no processo? (Art. 

61, § único, Lei nº 8.666/93) 
Foram  inseridas  as  informações  da  despesa  no  Portal  da  Transparência  do

Município? 
FASE DE EXECUÇÃO SIM NÃO N/A

O objeto foi recebido provisoriamente para efeito de verificação da conformidade

e definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material  e

consequente  aceitação.  Observados  os  critérios  dos  arts.  73  e  74  da  Lei

8.666/93? 
Os bens patrimoniais  adquiridos foram devidamente  tombados? (apenas  para

material permanente – item 13 da Ordem de Serviço n.º 04/2002)
Consta a Nota Fiscal – NF, devidamente atestada (O recebimento de material de

valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de
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convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, três membros – art.

15, §8º da Lei Federal n.º 8.666/93)

Consta a Nota de Liquidação?

Consta a Ordem de Pagamento? 

8.7. Relatório de Sugestão

RELATÓRIO DE SUGESTÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________

1 – Relatório

[Conforme o caso, deverá ser identificado e descrito: 

a) o procedimento, a norma ou a rotina atual, que será objeto da preposição de melhoria;

b) a extensão dos exames realizados antes da elaboração do Relatório de Sugestão (se foi

efetuado por amostragem e os critérios utilizados na elaboração da amostra); 

c) a motivação para a revisão;

   c.1) comentar sobre a legalidade, legitimidade e economicidade  

d) os benefícios esperados.

2 – Do exame do Relatório de Sugestão

[Preenchido pelo Órgão Central]

8.8. Relatório de Inspeção

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________

1 – Relatório

[Conforme o caso, deverá ser identificado e descrito: 

a) o número do processo; 

b) o período examinado;

c) a unidade ou entidade examinada;

d) a atividade observada ou os registros examinados.

Discorrer  sobre  os  controles  internos  administrativos,  evidenciando,  se  for  o  caso,  suas

deficiências e ineficácias.]

2 – Do exame de inspeção

[Conforme o caso: 
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a)  Certificar a existência e a propriedade dos procedimentos e mecanismos de controle dos

recursos  materiais, assim como da devida aplicação e funcionamento dos mesmos;

b) Constatar se os sistemas de registros incluem a totalidade das operações realizadas e se os

métodos  e  procedimentos  utilizados  permitem  confiar  se  as  informações  refletem,

adequadamente, a quantidade real e as respectivas especificações técnicas.]

Elaboração: 

Rafael Costa Ribeiro

Auditor de Controle Interno Municipal

Diretor do Departamento de Ações de Controle Interno

De acordo:

34


	1. Introdução
	2. Objetivos do departamento de ações de controle interno (DACI)
	3. Objetivos das unidades setoriais de controle interno
	4. DIAGNÓSTICO INICIAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE INTERNO
	5. Roteiro para a execução de tarefas
	6. Relatórios do departamento de ações de controle interno e das unidades setoriais de controle
	6.1. Relatório de controle
	6.2. Relatório de sugestão
	6.3. Relatório de recomendação
	6.4. Relatório de inspeção
	6.5. Relatório de orientação
	6.6. Relatório de avaliação

	7. recursos disponíveis para a realização dos trabalhos
	7.1. RECURSOS HUMANOS
	7.2. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	8. Modelos de RELATÓRIOS a serem emitidos pelas unidades setoriais
	8.1. Relatório de Controle – BLOCO I
	8.1.1. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
	8.1.2. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Educação
	8.1.3. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Finanças
	8.1.4. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura

	8.2. Relatório de Controle – BLOCO II
	8.2.1. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal Assuntos Jurídicos
	8.2.2. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Comunicação
	8.2.3. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Recursos Humanos
	8.2.4. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
	8.2.5. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Ouvidoria Geral do Município

	8.3. Relatório de Controle – BLOCO III
	8.3.1. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Administração
	8.3.2. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
	8.3.3. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo
	8.3.4. Modelo a ser encaminhado pela unidade setorial de controle interno vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

	8.4. Relatório de Controle - Check-list "Verificação de cumprimento das etapas da Despesa Pública"
	8.5. Relatório de Controle - Check-list "Verificação de despesas pagas mediante adiantamento"
	8.6. Relatório de Controle - Check-list "Avaliação de processos de dispensa de licitação"
	8.7. Relatório de Sugestão
	8.8. Relatório de Inspeção


