
SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

Relatório de Controle Interno

1. Introdução

Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos

Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela Administração

Pública Municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos

artigo 29, 31 e 86 da Constituição Estadual;

Considerando que cabe a Unidade de Controle Interno do Município de Salgueiro/PE,

juntamente com o controle externo, exercido por este Tribunal, auxiliar a respectiva Câmara

Municipal na fiscalização do cumprimento dos dispositivos legais, em especial aqueles previstos na

Lei Complementar ns 101/00 - a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

A Unidade de Controle Interno do Município de Salgueiro foi criado pela Lei Municipal ne

1.614/2007, e sua atuação independente vem contribuindo para que o Município alcance os

mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade,

legalidade, publicidade e eficiência.

O ato de "controlar" está intimamente ligado ao de planejar. Dá retorno ao processo de

planejamento e visa garantir que, através da aplicação dos recursos disponíveis, algum resultado

seja obtido, seja na forma de produto ou de serviço. Na área pública, dentre os resultados a serem

obtidos com a implantação da Unidade Controle Interno, enfatiza-se a garantia de que os aspectos

legais estão sendo rigorosamente observados.

Assim, este Controle Interno, buscou desde o início de suas atividades assegurar o fiel

cumprimento dos dispositivos constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais

legislações e a fidedignidade das informações constantes nos instrumentos de transparência da

gestão fiscal, definidos no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Resolução TC nfi 01/2009 apresentou de forma clara o papel que as Controladorias

Municipais.

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura do Salgueiro/PE, considerando todas as

limitações no seja quadro de pessoal, seja na falta de experiência e a grande quantidade de

atribuições e demandas próprias das Unidades de Controle Interno procurou durante o ano de

2011 se aproximar ainda mais dos órgãos da Administração Direta e Indireta e dessa forma
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atender as orientações e Resoluções do Tribunal de Contas de Pernambuco e as demais

legislações concernentes a Administração Pública.

As atividades foram divididas em três grandes grupos visando facilitar o planejamento e a

execução das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e demais

legislações pertinentes aos Controles Internos Municipais, são eles:

• Atividades de apoio: acompanhamento /interpretação de legislação - orientação na

definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle - orientação a

administração - relacionamento com o controle externo;

• Atividades de controle interno: exercício de alguns controles considerados

indelegáveis (observância dos limites legais, cumprimento do PPA e das metas da

LDO e da LOA e observância dos dispositivos da LRF) - acompanhamentos de

resultados e outros macros controles;

• Atividades de auditoria interna: realização de auditorias contábeis, operacionais, de

gestão, patrimoniais e de informática em todas as áreas da Administração Direta e

Indireta, conforme planejamento e metodologia de trabalho, objetivando conferir a

observância aos procedimentos de controle e, se for o caso aprimorá-los.

Assim como ocorreu no exercício anterior com a implantação da Unidade de Controle

Interno não trabalhamos a ideia de subordinação dos demais órgãos sejam da Administração

Direita ou Indireta, com a Unidade de Controle Interno, mas a harmonia e a obediência aos

mesmos comandos legais. No entanto, isso não afastou a necessidade de elaboração de normas

próprias de rotinas internas e procedimentos de controle de cada um deles, com observância nos

preceitos legais, bem como considerando a realidade e as especificidades de cada órgão.

2. Determinações Legais

2.1 Lei n°4320/64: que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina

o exercício do controle interno pelas entidades e órgãos integrantes do Poder Executivo, conforme

artigos 75 e 76.

2.2 Constituição Federal de 1988: ratificou a institucionalização do sistema de controle interno, e

de uma maneira geral, separou as tarefas, cabendo ao Controle Interno o exame prévio,

concomitante e posterior de toda despesa pública, conforme artigos 31, 70 e 74.
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2.3 Constituição Estadual de 1989: anteriormente a Emenda Constitucional nQ 19, a Constituição

do Estado de Pernambuco trouxe as atribuições dos órgãos responsáveis pelos sistemas de

controle internos, dando ênfase nos conceitos de eficácia e eficiência, conforme artigos 29, 31 e

86.

2.4 Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n3 101/2000: a lei não criou o

Controle Interno, mas atribuiu funções de verificação e controle a órgãos e setores da entidade,

tratando basicamente de do controle formal - verifica se os atos administrativos estão de acordo

com a legislação que os embasou, se as receitas e despesas estão dentro das determinações e

previsões legais, regulamentares e políticas - diferentemente do que vem acrescido na

Constituição Federal de 1988, controle substantivo - avalia os termos quantitativos e qualitativos

da eficiência, da eficácia e da economicidade com que foram ou estão sendo aplicados os recursos

públicos. Esse tipo de controle tem por objetivo resguardar o património público contra o

desperdício, perda, mau uso e desvio de finalidade.

2.5 Resolução TC N°01/2009: A Resolução na01/2009 no art. 5a estabeleceu as competências do

órgão Central do Sistema de Controle Interno e considerou três grupos de atividades: a) atividades

normativas/orientativas; b) atividades relacionadas com os macro controles previstas no art. 74 da

Constituição Federal e art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e atividades relacionadas com

Auditoria Interna.

3. Plano de Ação - Resolução TC n° 01/2009

No tocante ao Plano de Ação, Anexo l da Resolução TC n° 01/2009, informamos que o

cumprimento dos itens atendeu aos prazos estabelecidos e aqueles que ainda não estão

cumpridos na sua totalidade encontram-se em fase de adequações e aprimoramentos,

considerando que a Administração Pública é um processo dinâmico procuramos sempre atualizar e

adequar as demandas da Administração as determinações legais.
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4. Auditorias Realizadas

Considerando o pouco tempo de experiência e conhecimento de todos os temas referentes

ao Controle Interno e, sobretudo pelo encaminhamento inicial que assumiu esta Unidade de

Controle Interno de trabalhar orientando e prevenindo o cometimento de possíveis erros,

desperdícios, abusos, práticas antieconômicas, fraudes e qualquer desrespeito aos princípios

constitucionais da Administração Pública.

Por Amostragem Auditamos a Prestação de Contas referente a Suprimentos de Viagens,

Processos Licitatórios, Seleções Públicas Simplificadas, e demais atos que podiam ser passíveis

de erros, fraudes ou desperdício.

Acompanhamos a evolução e implementação dos Sistemas de Acompanhamento de

Gestão de Recursos pela Sociedade - Sagres e Audin - Módulo Licitações e Contratos.

No mais, as orientações foram dadas a medida que a demanda e as dúvidas iam surgindo.

5. Metodologia de Trabalho

A metodologia de trabalho utilizada abrangeu os aspectos pertinentes ao conhecimento e

monitoramento das ações de cada Secretaria Municipal, à percepção sobre as principais áreas de

atuação, à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a

avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

A participação em reuniões de equipe, audiências públicas e reuniões de Conselhos

Municipais, também fizeram parte da rotina de trabalho da Unidade de Controle Interno, com o

intuito de se fazer presente e entender melhor a dinâmica de cada órgão.

O atendimento individual, o estudo de casos pontuais, visita a Inspetoria Regional, a Sede

do Tribunal de Contas em Recife, Ministério Público e demais órgãos foram essenciais para

maiores esclarecimentos de questões contraditórias da Administração Pública Municipal.

A participação em cursos oferecidos pela Escola de Contas também tornou-se rotina para

a Unidade de Controle Interno, Secretários e Assessores, visando qualificar os envolvidos nas

ações a serem desenvolvidas.

Esse processo permanente de trabalho permitiu, por meio da reavaliação efetuada a cada

novo conjunto de dados e informações obtidas, manter o Controle Interno sempre atualizado e

atuante, bem como demonstra que a ênfase sobre os resultados das ações de governo, passa a

ser essencialmente preventivo e concomitante.
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6. Conclusões:

Podemos afirmar, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constante atualização,

vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação

prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida

administrativa, alertar aos agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a

intenção de reforçar a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

A Unidade de Controle Interno procurou focar em especial as áreas e ações constantes no

Anexo l da Resolução TC ne01/2009 - estrutura administrativa, planejamento e orçamento,

aquisição de bens e serviços, comunicação e eventos, tributação, finanças, contabilidade, gestão

de pessoal, património, tecnologia da informação, obras e serviços de engenharia, educação,

saúde pública e regime próprio de previdência social.

Assim sendo, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que

as ações da Unidade de Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão

governamental.

Este Relatório exibe a preocupação com o controle preventivo e concomitante das ações

do governo. Buscou-se atender além da exigência da Resolução TC nQ01/2009, todos os

mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Sabemos da importância da Unidade de Controle Interno, também no aspecto de

assessoramento ao Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de

conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário da Unidade de Controle Interno buscou preservar os princípios da

Administração Pública explícitos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os

princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convénios, atos da Administração,

conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa

pública.

É o que nos coube relatar.

Salgueiro/PE, 20 de março de 2012.

CyntnTãHaqueida Cunha Nunes

Unidade de Controle Interno
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