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1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações contidas na IN 68/2020 do TCEES e artigos 70

e 74, da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF,

apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno

sobre as contas do exercício financeiro de 2021 das Contas do Fundo Municipal De

Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy.

O presente relatório compõe a Prestação de Conta do Ordenador de Despesa da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy, Sr.

Flávio Matos Ferreira, relativo ao exercício financeiro de 2021, conforme

estabelece a Instrução Normativa nº. 068/2020, do Tribunal de Contas do Estado

do Espírito Santo e suas alterações.

Informamos que os Peças da PCA foram enviadas para esta Controladoria Geral

em 22/03/2022, através da disponibilização das demonstrações contábeis.

Os trabalhos foram realizados pela Controladora Geral, sendo auxiliada pelo

Servidor Wagner Lugão De Oliveira, profissional de contabilidade designada

através do Processo nº 3.865/2022, para auxiliar nos trabalhos de análise das

demonstrações contábeis, a fim de subsidiar a emissão de Relatório e Parecer

Conclusivo do órgão central do Sistema de Controle Interno.
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2. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL

A Controladoria Geral possui a atribuição de promover o Controle Interno na

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, cumprindo com suas atribuições

legais e constitucionais que, dentre as quais, destaca-se promover efetividade,

economicidade e regularidade à gestão municipal.

Ademais, são considerados elementos integrantes da ação do Controle Interno o

planejamento de organização, a proteção do patrimônio, a exatidão e fidedignidade

dos dados contábeis e a eficiência operacional.

Nesse sentido, compete ao Controle Interno Municipal a missão de proteger o

patrimônio público através do auxílio e orientação quanto à elaboração de

instruções normativas que objetivem estabelecer padrões procedimentais no

âmbito administrativo, assegurando o cumprimento das normas internas, das leis

municipais e da legislação federal.

Além disso, é atribuição da Unidade Central de Controle Interno a realização de

auditorias nas mais diversas áreas de atuação da gestão pública (no âmbito dos

processos administrativos de todas as Secretarias e Câmara Municipal), as quais

são destinadas a fiscalização preventiva e corretiva dos recursos municipais, de

modo a avaliar e orientar os Gestores e ao Chefe do Poder Executivo acerca do

cumprimento das metas fiscais e índices constitucionais, evitando, assim, que

eventuais falhas na execução orçamentária e financeira possam resultar em

penalização administrativa, civil ou criminal aos Gestores.

Importa registrar que a institucionalização e implementação do “Sistema de

Controle Interno” não se trata apenas de exigência da Constituição Federal e

Estadual, mas também consiste na necessidade crescente de dotar os Município

de mecanismos que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das

determinações legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação
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dos recursos públicos, proporcionando, assim, maior transparência e tranquilidade

aos atos de seus gestores1.

Isto posto, o Município de Presidente Kennedy através da Lei Municipal nº
1.076/2013, alterada pela Lei Municipal nº 1.169/2015 e regulamentada pelo

Decreto Municipal nº 008/2017, definiu as atribuições da Controladoria Geral,

previstas no artigo 5º da norma legal.

Assim, além das atribuições prevista em lei, à Controladoria Geral do Município

compete prestar consultoria e assessoramento às Secretarias, à Prefeita Municipal

e à Câmara Municipal, sempre que solicitado, visando contribuir para a

maximização dos resultados na gestão.

1 GLOCK, José Osvaldo. Guia para implantação do sistema de controle interno nos municípios. 1ª ed.
Curitiba: Juruá, 2011, p. 14.
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3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Controladoria Geral do Município de Presidente Kennedy é

classificada como “órgão de administração superior” (Art. 9º, I, d, da Lei Municipal

nº 1.040/2012) e está instalada no primeiro andar do Palácio Municipal, situado na

Sede do Município.

Quanto à estrutura física registramos que foram adquiridos em 2018, por meio do

Pregão Eletrônico 032/2018, móveis novos para melhor estruturar a Sala da

Controladoria Geral. No que se refere aos recursos tecnológicos, informamos que

constam instalados 04 (quatro) computadores no setor, que visa auxiliar os

trabalhos.

Já no que tange ao quadro de servidores pertencentes a Controladoria Geral,

esclarecemos que atualmente a Controladora Geral, nomeada em 27 de setembro

de 2018, por meio do Decreto 058/2018, atua com o auxílio de (02) Assessores

Técnicos, nomeada em 13/08/2018, por meio do Decreto 040/2018 e nomeado em

19/06/2019, por meio do Decreto 0141/2019 respectivamente, foram que atuam na

realização das atribuições específicas do Setor, e no início do ano de 2022, foi

realocada uma servidora efetiva para auxiliar os trabalhos da Controladoria, sendo

a Controladoria Geral Municipal composta atualmente por 04 servidores, sendo que

um deste é efetivo.

Informamos ainda, que a execução das atividades da Controladoria Geral Municipal

no exercício 2020, foram prejudicadas em razão da Auditoria que se iniciou nos

contratos de Transporte Escolar, com a finalidade de avaliar a legalidade,

legitimidade e a execução dos contratos de Transporte Escolar firmados pela

Secretaria Municipal de Educação, determinação da Chefe do Executivo, através

do memorando PMPK/GAB/MEMO nº 079/2019.

Atrelado a isso, em razão da mudanças que ocorrem no cenário mundial

provocadas pela pandemia do novo coronavirus, a Controladoria Geral atuou na

maior parte do ano em atendimento a demandas dos órgãos externos, sendo então
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redirecionadas as ações para atendimentos de novas demandas que se

estabeleceram na situação de calamidade pública, que foram computadas no total

de 37 analises de processos advindos dos órgãos externos (Tribunal de Contas do

Estado do Espirito Santo, Ministério Público de Contas do Estado do Espirito Santo,

Ministério Público do Estado do Espirito Santo).

Além disso, as novas demandas foram surgindo no curso do exercício como

atendimentos as notificações, além do assessoramento e Análises Técnicas

encaminhadas por gestores, Acompanhamento do e-SIC, Monitoramento e

reformulação do Portal Transparência, revisão das Normas de procedimentos,

dentre outros, nesse sentido, foram realizas diversas solicitações ao Gabinete da

Prefeita quanto a latente e urgente necessidade de estruturação de pessoal.

Convém destacar que, a Controladora Geral Municipal pretendeu a reestruturação

da Controladoria Geral, através dos Ofícios CGM/PK nº 116/2019, Processo nº

012.136/2019 e Oficio CGM/PK nº 202/2019, Processo nº 023.300/2019, que estão

tramitando.
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4. DA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY

Considerando que Município de Presidente Kennedy, por meio da Lei 1384/2018,

instituiu o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy, e que

nos termos da lei, a manutenção e movimentação dos recursos ficaram

exclusivamente a cargo do Agente Financeiro e Operador do Fundo, a saber, o

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES).

Além disso, de acordo com o art. 14 da Lei o fundo terá escrituração contábil

própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na legislação

pertinente, ficando a cargo do Agente Financeiro do Fundo.

Ocorre que, após análise pelo TCEES nas prestações de contas dos exercícios

financeiros dos anos de 2018, não foi localizada a prestação de contas anual do

fundo, na base de dados do sistema CidadES, tendo então o órgão de contas

evidenciado a ausência de consolidação/evidenciação dos recursos aplicados no

Fundo de Desenvolvimento Econômico Presidente Kennedy, mantendo irregular e

recomendando ao final a rejeição das contas da prefeita municipal a época.

E no ano de 2019, pontuou o TCEES no Relatório Técnico 0064/2021-4 que “não

se verificou a evidenciação das informações contábeis pertinentes nos

demonstrativos contábeis consolidados do município”.

Assim, a fim de atender o entendimento exarado pelo TCEES, o Fundo Municipal

de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy teve vigência junto ao

sistema CidadES do TCEES em 01/12/2021, tendo como responsável o Sr. Flavio

Matos Ferreira, cuja prestação de contas mensal, com o balancetes orçamentários

constantes no sistema, correspondeu a apenas o mês de dezembro e o mês 13º.
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5. ITEM 3.2.2, DO ANEXO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCEES Nº 068/2020

Observando o que dispõe o Art. 74, da Constituição Federal, bem como o que

dispõe o Art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) essa Unidade

de Controle Interno realizou no exercício de 2021 diversos procedimentos de

controle conforme consta do Plano Anual de Auditoria e também outras ações

institucionais não planejadas.

Segue abaixo os pontos de controle constantes da Tabela Referencial 1 que foram

apreciados pela Controladoria Geral nas Contas do Fundo Municipal de

Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy/ES.

CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
PRESIDENTE KENNEDY

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA

1.3.Gestão Patrimonial

Código Ponto de
Controle Base legal

Tipo de
procedimen
to sugerido

Procedimento Aplicável à

1.3.1

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

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

Conformida
de
(conciliação
de
demonstrati
vos)

Avaliar se as
demonstrações contábeis
evidenciam a integralidade
dos bens em estoque,
móveis, imóveis e
intangíveis em
compatibilidade com os
inventários anuais, bem
como, as variações
decorrentes de
depreciação, amortização
ou exaustão, e as devidas
reavaliações.

Contas de
Gestão
(Todas as
UG´s)
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6. DAS CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES DETECTADAS NOS PONTOS DE
CONTROLE DA TABELA 1

Registramos que a análise das Contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento

Econômico de Presidente Kennedy/ES fundamentou-se na Tabela 01 constantes

do Anexo III, da Instrução Normativa TC nº 068/2020, na qual contém os pontos de

controle que devem ser apreciados pela Controladoria Geral.

Importa mencionar, que foi editado no Município de Presidente Kennedy o Decreto
nº 81/2021 que dispõe regras acerca do encerramento do exercício de 2021 e em

seu Anexo Único, sistematizou todos os prazos para encaminhamento das

informações necessárias para elaboração da Prestação de Contas do exercício.

5.1DA AVALIAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS

5.1.1 Itens de Abordagem Prioritária

1.3 GESTÃO PATRIMONIAL

1.3.1
Bens em
estoque, móveis,
imóveis e
intangíveis –
registro contábil
compatibilidade
com inventário.

CRFB/88,
art. 37,
caput c/c
Lei
4.320/196
4, arts. 94
a 96.

Conformidade
(conciliação de
demonstrativo

s)

Avaliar se as demonstrações contábeis
evidenciam a integralidade dos bens em
estoque, móveis, imóveis e intangíveis em
compatibilidade com os inventários anuais, bem
como, as variações decorrentes de depreciação,
amortização ou exaustão, e as devidas
reavaliações.

A despeito do Item 1.3.1 registramos que as demonstrações contábeis evidenciam

a integralidade dos bens em estoque móveis e imóveis em compatibilidade com os

inventários anuais, vez que o valor total dos bens móveis constante do Balanço

Patrimonial é de R$ 18.055,90 (dezoito mil, cinquenta e cinco reais e noventa

centavos).
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7. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal do Contas do

Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy/ES,

elaborada sob a responsabilidade do Sr. Flávio Matos Ferreira, Secretário

Municipal de Desenvolvimento do Município de Presidente Kennedy, relativa ao

exercício de 2021.

Inicialmente, em face ao ponto de controle analisado por esta Controladoria Geral

das Contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente

Kennedy/ES delimitados neste documento, resguardado o escopo e limitações de

auditoria, conforme elencados no item 3 deste relatório, não constatou-se
irregularidade que requeira recomendações de conduta e/ou atuação do
Gestor, sendo que os esclarecimentos necessários quanto aos pontos de controle

analisados já foram devidamente explicitados no Capítulo 6.

Registramos oportunamente que todos os documentos mencionados neste
Relatório constam arquivados na Controladoria Geral e estão à disposição deste

Tribunal de Contas para quaisquer avaliações e verificações.

Outrossim, cumpre-nos destacar que tendo em vista a limitação de habilitação
profissional/competência técnica contábil desta Controladora Geral, que é
graduada em Direito, houve a indicação de profissional de contabilidade para
auxiliar na análise das demonstrações contábeis, conforme descrito no
Capítulo 1 deste relatório.

Isto posto, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados e elencados

pontualmente no Capítulo 6, esta Controladoria Geral emite opinião de que peças

que integram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2021 encontra-se

REGULAR e em condições de ser encaminhada aos Órgãos de Controle Eterno

para análise e julgamento.

Presidente Kennedy, 20 de março de 2020.
___________________________________

EDILENE PAZ DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL
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