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I – FINALIDADE 

 
A presente Instrução Normativa tem por objetivo direcionar e orientar as atribuições da 

Controladoria Municipal para que exerça a função de fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, na 

gestão dos recursos públicos. A avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos 

dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Obedecer no que diz respeito à Lei Federal 4.320/64 e 

a Lei Complementar Federal 101/2000. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

Abrange a Controladoria Municipal atuante como UCCI – Unidade Central de Controle Interno do 

poder executivo municipal, bem como todas as unidades da estrutura organizacional, das 

administrações Direta e Indireta, enquanto Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno. 

 

III – CONCEITOS 

 

1 - Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

 

Unidade responsável por atuar como UCI no âmbito do Poder Executivo é a Controladoria 

Municipal instituída pela Lei Municipal nº. 974/2011. As responsabilidades básicas da 

Controladoria Municipal são as de promover o funcionamento do Sistema, exercer controles 

essenciais e avaliar a eficiência e eficácia dos demais controles, apoiando o controle externo no 

exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelas UCCI em cada Poder ou Órgão 

reportar-se-ão, nas situações previstas na legislação, diretamente à própria administração e/ou ao 

Tribunal de Contas. 
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2 – Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno: 

 

São as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle 

interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo. 

 

IV – BASE LEGAL 

 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do 

Município, sobre o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 29, 70, 76 e 77 da 

Constituição Estadual, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 86 da Lei Orgânica do  Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, além da Lei Municipal nº 974, de 27/12/2011 que dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 

 

CAPÍTULO I 

 Das Responsabilidades 

 

Art. 1º Da Controladoria Municipal, enquanto UCCI – Unidade Central de Controle Interno: 
 
I A Controladoria deverá efetuar estudos e propor medidas visando a promover a 

integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, incluindo a 

administração direta e indireta; 

 

II A Controladoria deverá propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das 

atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 

 

III A Controladoria deverá alertar formalmente a autoridade administrativa competente, 

sob pena de responsabilidade solidária, para que instaure as ações destinadas a apurar os atos, 

bem como fatos considerados ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao 

erário público, praticados por agentes públicos, quando não forem prestadas contas ou, ainda, 

quando ocorrer desvio de bens ou valores públicos; 

 

IV A Controladoria deverá se manifestar sob a forma de parecer escrito e fundamentado 

quando consultado acerca da regularidade no pagamento de medições, concessão de 

reajustamentos e análise de processos licitatórios; 

 

V A Controladoria no exercício de sua atividade finalística poderá requisitar qualquer 

processo ou documento para simples análise e/ou emissão de parecer, independente de estar 

previsto no PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna. 
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VI A Controladoria Municipal deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o 

Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação 

dos processos e apresentação dos recursos. 

 

Art. 2 º Das responsabilidades do cargo de Controlador Geral, e dos demais membros da 

Controladoria Municipal: 

 

I Os processos, atos e fatos administrativos serão submetidos à apreciação dos membros 

da Controladoria Municipal, observando preferencialmente à área de conhecimento técnico e/ou 

científico de cada cargo. 

 

II O disposto no subitem anterior não se aplica às atribuições de chefia do Controlador 

Geral, ressalvada à hipótese de delegação expressa, bem como àquelas exclusivas do cargo por 

determinação de constituição, lei, decreto ou norma regulamentar; 

 

III Os processos, atos e fatos administrativos poderão ser submetidos à análise conjunta de 

dois ou mais membros da Controladoria Municipal, inclusive Controlador Geral, hipótese em que 

todos àqueles quais subscreverem à respectiva manifestação responderão solidariamente, salvo 

se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada nos autos; 

 

Art. 3 º Das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno: 

 

I Auxiliar a Controladoria Municipal no exercício da atividade de controle interno, 

propondo melhorias nos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação; 

 

II Propor a criação, alteração, adequação ou atualização nas Instruções Normativas 

correlatas a seu âmbito de atuação; 

 

III Exercer os controles estabelecidos nos sistemas administrativos afetos à sua área de 

atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à 

legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional; 

 

IV Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e 

metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso; 
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V Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes à Prefeitura Municipal, 

colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas 

funções; 

 

VI Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e 

instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que a Prefeitura 

Municipal, seja parte. 

 

VII Comunicar a Controladoria Municipal atuante como Unidade Central de Controle 

Interno - UCCI da Prefeitura Municipal, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha 

conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos 

Seção I – Das Consultas 

 

Art. 4º A Controladoria poderá requisitar, quando necessário, dos setores administrativos 

da Prefeitura Municipal e órgãos da administração indireta os documentos ou informações 

necessárias às deliberações; 

 

Art. 5º A Controladoria deverá efetuar análise e emitir parecer aos setores administrativos 

em caso de consultas formuladas no seu âmbito de competência, com vistas à solução dos 

problemas relacionados. 

 

Seção II - Dos Atendimentos e Relacionamentos com o TCEEES 

 

Art. 6º Estabelecer procedimentos de aproximação para o atendimento aos agentes de 

fiscalização do controle externo – Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo TCEES; 

 

Art. 7º Supervisionar e auxiliar as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal 

de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às 

equipes técnicas elaboração de respostas, tramitação dos processos e elaboração dos 

esclarecimentos para fundamentar os recursos juntamente com a assessoria jurídica da 

administração; 
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Art. 8º Receber denúncia e notificar os responsáveis, e no caso de manter-se a 

irregularidade ou ilegalidade, comunicar imediatamente o TCEES sob pena de responsabilidade 

solidária. 

 

Seção III - Das Auditorias 

 

Art. 9º Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno através 

das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação 

próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo 

administração Direta e Indireta, expedindo relatórios apontando as inconformidades e as 

recomendações sugeridas para aprimoramento dos controles; 

 

Art. 10 Ter acesso a todos os documentos e arquivos referentes ao patrimônio, pessoal, 

contabilidade, financeiro, orçamentário, operacional e afins, processos internos e todas as 

informações dos setores administrativos que julgar necessárias visando a instruir procedimentos 

de fiscalização. 

 

Seção IV - Do Suporte na elaboração das Instruções Normativas 

 

Art. 11 Coordenar e dar apoio na elaboração de Instruções Normativas para cada unidade 

executora nos diversos sistemas administrativos; 

 

Art. 12 Promover reuniões com as unidades executoras e com a Unidade Central de 

Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

 

Art. 13 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional, levando em consideração o princípio da economicidade; 

 

Art. 14 Fiscalizar o cumprimento das Instruções Normativas nos diversos sistemas 

administrativos. 
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Seção V - Do acompanhamento dos macros controles 

 

Art. 15 Executar as demais atividades decorrentes de Lei, Decreto, ou Ato ou Norma 

específica; 

 

Art. 16 Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles internos e 

externos e quanto à legalidade dos atos de gestão; 

 

Art. 17 A Controladoria deverá fazer os seguintes acompanhamentos: Aplicação dos 

recursos na Saúde; aplicação dos recursos na Educação; Receita Corrente Líquida; despesas com 

pessoal; Resultado Orçamentário; Resultado Primário, Resultado Nominal; confronto da Receita 

prevista e Receita Realizada, repasse para Câmara Municipal; 

 

Art. 18 A Controladoria deverá fazer o acompanhamento do limite de gastos com a taxa de 

administração do RPPS, caso haja; 

 

Art. 19 A Controladoria deverá acompanhar a elaboração do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária – RREO, e Relatório de Gestão Fiscal – RGF. 

 

 

Seção VI - Dos Relatórios de acompanhamento 

 

Art. 20 A Controladoria deverá elaborar o Relatório contendo os resultados dos 

acompanhamentos de acordo com o artigo 18, anualmente e a análise destes, o qual deverá ser 

entregue ao Prefeito Municipal, tão logo seja feito o respectivo fechamento contábil; 

 

Parágrafo Único: O Relatório acima referido poderá ser entregue com menor periodicidade 

a critério da Controladoria ou a requerimento do controle externo. 

 

Art. 21 A Controladoria deverá elaborar o relatório de cumprimento do Plano de Ação para 

implantação do Sistema de Controle Interno e encaminhar ao TCE-ES, com a assinatura do 

responsável pela Controladoria e pelo Prefeito; 

 

Art. 22 No caso de alteração do Plano de Ação deverá encaminhar cópia da alteração deste 

ao TCEES; 
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Art. 23 A Controladoria deverá manter em arquivo 01(uma) cópia do Plano de Ação e suas 

alterações, bem como dos relatórios anuais de cumprimentos destes. 

 

 

 

Seção VII - Da Elaboração do PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna 

 

 

Art. 24 A Controladoria deverá elaborar anualmente o PAAI – Plano Anual de Auditoria, o 

qual deverá ser aprovado pelo Prefeito até o último dia útil de cada exercício; 

 

Art. 25 O PAAI poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, para melhor 

cumprimento das auditorias de acompanhamento da gestão, desde que previamente aprovadas 

pelo Prefeito. 

 

Seção VIII - Da elaboração do Parecer Conclusivo do Controle Interno 

 

Art. 26 A Controladoria deverá elaborar o Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre as 

contas do Executivo Municipal, o qual deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo quando da prestação de contas de acordo com as determinações legais; 

 

Art. 27  O executivo municipal deverá disponibilizar em tempo hábil a documentação 

necessária para a elaboração do Parecer Conclusivo. 

 

Seção VIII - Da manifestação em processo de TCE- Tomada de Contas Especial 

 

Art. 28 A Controladoria Municipal deverá ser ouvida em processo de tomada de contas 

especial regulamentado no âmbito municipal por meio da Instrução Normativa SCI nº. 003/2012. 

 

 

SEÇÃO IX – Considerações finais 

 

Art. 29 O Controle Interno deverá efetuar estudos e propor medidas visando a promover a 

integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. 

 

Art. 30 O Controle Interno deverá propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento 

das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. 
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Art. 31 O controle Interno deverá alertar formalmente a autoridade administrativa 

competente, sob pena de responsabilidade solidária, para que instaure as ações destinadas a 

apurar os atos, bem como fatos considerados ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem 

em prejuízo ao erário público, praticados por agentes públicos, quando não forem prestadas 

contas ou, ainda, quando acorrer desvio de bens ou valores públicos. 

 

Art. 32 Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deverá ser solucionada junto a 

Unidade de Central de Controle Interno- UCCI. 

 

 

Art. 33 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Jaguaré, 30 de junho de 2014. 

 

 

 

_________________________________ 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

 

 

_________________________________ 

Frank Corrêa 

Controlador Geral do Município 

Portaria 248/2013. 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

 


