
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL — Pregão Presencial 00812018

ÓrgãolEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Processo nº 88202018.

Chamada Pública nº 008/2018 referente à Aquisição de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos eiunos matriculados na rede Municipal de Ensino, 2º semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: e - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO olseosmvo 5 N ELEGAL

a produção locaiiregionai e fomentar o desenvolvimento agrário
sustentável.

SiPesquisa de preço (no mínimo três). devidamente identificadas. com o Art Tº. & 2ª. II cio
nome e CNPJ das empresas., assinadas. indicando a fonte elou melodologia Inc. V. arms. Lei nºutilizada? 8.666!93 & , )(

alterações.
Sim. Consta no processo cotações de preços na feira da agricultura
familiar nos meses de abril. maio e junho de 2018. (fls. 24 a 26).

6)consia do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e Leinº 8,666i93.an.
comprovação da existencia de previsão de recursos orçamentários (com & Tº. & 2ª. lil (para
indicação das respectivas rubricas) que assegurem o pagamento das serviços) ou art. 14.
obrigações a serem assumidas no exercício Enanceiro em curso. de acordo, caput (paracom o respectivo cronograma? compras)
Consta a indicação da Dotação Orçamentária nas notas de pré—

empenho nas fis. 32 a 36 do processo:
- Secretaria Municipal de Educação —
0090091!2306004?2.101.33903000000 Manutenção das atividades
Administrativas -— Ficha: 0124 —- Pré Empenho: 000056312018 — Valor:
R$ 04.181,00 — Fonte de Recurso: 11070000 (Recursosdo FNDE) — fis.
32;

Secretaria Municipal r_ie Educacªº -
009.009.1 2306004121 02.33903000000 -— Programa Nacional de
Alimentação Escolar - Ficha: 0000125 — Pré Empenho: 00057012018 -
valor: R$ 38.913,82 — Fonte de Recurso: 11070000 (Recursos do FNDE) —
fis. 33;

Secretaria Municigai de Educação « 009110012
30600472103339030000000 — Programa Nacional de Alimentação
Escolar — Ficha: 0000125 —— Pré Empenho: 0000577i'2018 —- Valor:
R$ 4.993,68 - Fonte de Recurso: 11070000 (Recursos do FNDE) - fis. 34:
Secretaria Municigai de Educação - 00900012
30000472103.339030000000 — Programa Nacional de Alimentação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo
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ANÁLISE PROCESSUAL - Pregão Presencial DOBIZMB

ÓrgãolEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Processo nº 682112018.

Chamada Pública nº 008I2018 referente e Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, 2“ semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: S — SIM N - NÃO NA— MÃO APLICÁVEL

CO 2 2DESCRIÇÃO DISPOSITIVOLEGAL A
Escolar —— Fiel-Ia: 0000126 — Pré Empenho: 000057802018 - Valor:
R$ 43.551,01 -— Fonte de Recurso: 11070000 (Recursos do FNDE) .. fls.
35;

Secretaria ª_llunlcioal de Educação — 009.000,12
30600472103.339030000000 —- Programa Nacional de Allmentação
Escolar — Ficha: 0000126 -— Pré Empenho: 0000579Il2018 - Valor:
R$ 11.855,59 - Fonte de Recurso: 10000000 [Recursos Ordinários - fls.
36.

6) Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma Portaria Municipal
precisa. suficiente e clara? CGAB 0802013 de
Sim. O Termo de Referência encontra—se presiso, claro mas não 10í04/2013
suficiente por não propiciar a avaliação do custo pela Administração.
Consta no Termo 0 Objeto. Justificativa. Documentação para
Habilitação (Envelope nº 01), Projeto de Venda (Envelope nº 02).
Condições de Recebimento do Objeto, ºbrigações da Contratada.
ºbrigações da Contratante, Sanções Administrativas e etc.

no termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação Portaria Municipal .
do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando CGAB 0802013 de'
os preços praticados no mercado. & delínição dos métodos. a estratégia de 10/04I2013
suprimento e o prazo de execução do contrato?
Consta no Termo de Referência em anexo o Pedido de Alimentação
Escolar com descrição dos itens e quantidades dos produtos que não
proporcionam a avaliação do custo por completo pela Administração.
Há porém no processo nas fls, 24 a 26 cotação de preços praticados na )(
feira da Agricultura Familiar nos meses de Abril, Maio e Junho de 2018,
capazes estes de propiciar a avaliação de custo pela Administração. A
definição dos métodos e a estratégia de suprimento constam no Termo
de Referência nos itens Condições de Recebimento do Objeto e Local 9
Prazo de entregaiexeoução.
810 termo de referencia foi aprovado pela autoridade competente? Portaria CGAB
Sim. O Termo de Referência foi aprovado e assinado pela Secretaria 08112013 de

Rua Danly Nerty Ven/lost, 446 - Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL -- Pregão Presencial 008!2018

Órgão/Entidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

Processo nº 8821i2018.

Chamada Pública nº OOBI2018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos melricuiados na rede Municipal de Ensino, 2” semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: S -— SIM N — NÃO NA— NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

Municipal de Educação Maria Madalena Baraleila & pela Fiscal do;
Contrato a Nutricionista Paula de Almeida Claudino na fis. 13.

DlSPDSiTIVO
LEGAL

10I0412013

9)A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo?
Sim. Consta PortariaICGAB 14112010 anexada às folhas 83 a 84 e a sua
publicação na DDM - Diário Oficial dos Municípios na fis. 85.

Lei nº 8566193, art.
38, |||

1030 edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo?
Sim. O Edital se encontra anexado as folhas 92 a 99. e os anexos as
folhas 100 a 131.

Lei nº a.raesies, art,
38, |

mºs cumpmvantes das publicações do edital resumido constam do
processo e foram publicados nos meios previstos pela legislação?
Sim. Foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal no dia
ta?/0712018 (ils. 132) e no DOMIES no dia 27107i2018 (fls. 133).

«Lei nº' 8136393. art.
38, II

12)O edital e respeclivos anexos foi concebido de acordo com os ditames da
legislação?
No Edital presente nesta Licitação, constam as informações descritas
no artigo 40 — Preâmbulo, da Lei 8.666i93, pagina 118:

- Número de Ordem: Chamada Pública Nº 00'000—8l2018
- Repartição interessada e seu setor: Municipio de Santa Teresa

por meio da pregaeira e sua equipe.
Modalidade: Chamamento Público.
Regime de Execução: Compra, aquisição de Material.
Regidos pela art. 21 da Lei 1134712009 e na Resolução FNDEICD
nº 2612013 regido pela Lei 0.56lãf93. demais normae pertinentes e
as condições estabelecidas pelo presente Edital.

- Recebimento e abertura os grupos formais efou informais
deverão apresentar a dºcumentação para habilitação e Projeto
de Venda até o dia 1610812018 a qual deverá ser protocºlada até
às 09:00 horas - na Rua Darlyr Nerty Vervlaet, 446, Centro, Santa '
Teresa-ES,

As demais informações solicitadas no artigo 40 da Lei 8566393
con stem:

Lei nº 10520102.
art. 4º, Iii e Lei nº
8566/93. art. 40

Rua Darly Neity Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
TeieFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72 fiº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL - Pregão Presencial 00812018

ÓrgãoiEntídade Prefeitura Municipal de Sania Teresa - ES

Procesao nº 8821/2018.

Chamada Pública nº 008I2018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar &
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, 2“ semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: s _ sm N -— NÃO NA- NÃO APLIGÁVEL

VDESCRIÇÃO DiSPOSlTIVD S “ELEGAL

ºbjetivo da Licitação — (fis. 92 —- item 1);
Dotação Orçamentária - (fls. 92 - item 2);
Credenciamento - (fls. 92 —— item 3);
Documentação para Habilitação — Envelope 091 (ils. 92 a 94] -
liam 4);
Projeto de Venda - Envelope riº 002 (fls. 94 « item 5);
Das Amostras 4115. 94 - Item 6);
Características do Produto (fls. 94 a 95 - item 7);
Classificação das Propostas (fls. 95 a 95 - item 8);
Resultado ("5.96 - item 9);
Das Sanções Administrativas e Recisão Contratuai (fls. 96 a 97 -
item 10)
Contratação (fls. 97 - item 11):
Responsabiiidade dos Fornecedores (fls. 9? a 98 - item 12);
Da Impugnação do Edital e dos Recursos (fls. 57 a 98 - item 13):
Fatos Supervanlentes [fls. QB - item 14):
Irrevogabiiidade & Inetratabiiidade (fls. 98 - item 15);
Disposições Finais (fis. 98 a 99):
Foro (fis. 99);
Anexo ! - DesoriçãoIEspecificõas dos Produtos (115.1U0 & 105];
Anexo il — Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar [fls. 106 a 112); '

- Anexo lll - Mlnuia de Contrato Administrativo Contrato de
Aquisição da Gêneros Alimenticios (fls. 113 a 111):

o Anexo N - Cronograma de Entrega da Agricultura Familiar 2018 -
2“ Projeto (fls. 111! a 129);

o Anexo V - Chamada Pública (fis. 121);
. Anexo VI - Modelo do Deciaração do Atendimento ao Inclso

XXXIII do Art. 7“ da Constituição Federai (fls. 122);
. Anexo VII - Modelo da Declaração (Grupo Formal) & Modelo de

Declaração (Grupo Informal] (fls. 123);
- Anexo Vili - Termo de Referência [fls. 124 a 131).

.....C'C'

Rua Darly Nenªy Vervioet, 446 - Santa Teresa — ES - CEP 29. 650—000
TeieFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL — Pregão Presencial 00812018

ÓrgãoiEntídade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Processo nº 882112018.

Chamada Pública nº 00812018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escoiar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, 2“ semestre do ano latim de 2018.

LEGENDA: S — SIM N — NÃO NA— NÃO APLIGÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO S N NLEGAL A
13)Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divuigação da licitação Lei nº 10.520102.
(publicação do aviso do edital) a a realização do evento? art. 4º. V
Sim. Foi divulgado o Chamamento Público através das publicações nos
meios legais no dia 2710712018 e o Chamamento Público ocorreu no dia
1610812018 (décima quarto dia útil) por tanto respeitando a prazo da no
minimo 8 dias úteis..

Miconsta do processo a Ata da Sessão do Chamamento Público. Lei nº 8666193 art.
contendo o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 38, V
verbais apresentadas, na ordem de ciassiiicação?

Consta Ata da Sessão do Pregão (fis. 274 a 275) realizada no dia
1610812013 onde foi relatado que a Comissão Permanente de Licitação
reuni-se para os trabalhos referentes à fase habilitatória e a conferência
do Projeto de Venda da Chamada Pública nª 00812018, cujo o objetivo á
a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura famiiiar rural para
atender os alunos matriculados na Rede Municipal de ensino. A sessão

iniciou-se com a presença da Comissão Permanente de Licitação )(
compºsta pelos servidores nomeadas através da Portaria nº 14112018,
sacretariando os trabalhºs desta Comarca Pública. Estava presenta
acompanhando e auxiliando os trabalhos um nutricionista
representando a Secretaria Municipal de Educação e a representante da
Entidade Articuladcra: instituto Capixaba de Pesquisa. Assitência
Técnica e Extensão Rurai - INCAPER representando os agricultores
informais. A CPL procedeu à conferência da documentação dos
agricultores e verificou que elas estavam devidamente habilitados. A
CPL também procedeu a conferência do Projeto de Venda de Gêneros
Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar &
Identificou os resultados e destacou os vencedores das iten. conforme
valores de Projetos de Venda que estão descritas na tabela abaixo.

Rua Dariy Merry Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES —- CEP 29. 650-000 &TeleFax: (27) 3259—3900 —- CNPJ: 27,167.444/0001—72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL - Pregão Presencial 008!2018

ÓrgãolEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

Processo nº 882112018.

Chamada Pública nº 00812018 referente à Aquisição de Gêneros Atimenticios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na rede Municipat de. Ensino, 2“ semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: S - sm N — NÃO NA— NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO 3 N NLEGAL A
Hune- CPF DAP Humenção Valor da

de: um : Promo do
ganhª:» por Wanda

pessºa
Antime 533qu (393 (JE-i ªt?—35 SD'tª-Qêãiiªéillºªíâl1345255 533,64 : 05 R$ 5700.00

Andrews um Tfeqnaga margem-eo mr::m—ssesrzrezrwz-n31:51 cut R$ 1595.24.
Arlh'dn Herter 045 697%an mtªtªMEQFT-QTCQÓGOQLWSGG GS . 21 R$ 13.896,11:

JcsêAa'siJ Tregnago 1853335545 SARH—'sãi 15213134? 02 & E-l R$ 3382.38
erra—.ao Frªn :ee- uma enganam-4 mmm—531 scªmcar a: R$ 2590.33
Samu! Recria: M:!lindl 141.74 Etª-ªº WWF.-14£74$é5”4í*1€(>âl'9935 E? ! 59 R$ &.OEGMD
Reinaldo Peco Ezra": 232353157-53 sntl'DlmEÉSS'dâlHiliOZC—é Críe U. R$ 525,50
Alca: Fedro Chinª EES.40?.287—49 SDWCóÍEAIG 725'941512130356 02 e ?? R$ ªm,!!!)
Chuni- Hºff-ver 078 524 ETT-53 SDWZQTHZ 'th—SSG-ÉKC'IEGÚZ "Ii ! 31 R$ 3.550,00
Amªm C),»rilnEnflmst 917 4183157341 SDW'WI'HSIFHJCH1553“! CIT R$ Lui-BBDO
Emanuel Fraga !.!cre'fa ME,-11505744 SDÉªCI—12415C6TJ'DJESl'w-H L'“. R$ neusa

VALOR Tom. co neuem DE mm;. R$ 5751550

151.5. minuta do contrato se for o caso. consta do processo? Artigo 62. 5 | da Lei
Slm. Encontra-sa neste processo as seguintes Minutas de Contratos: 8566193
* Minuta do Contrato (19812018 juntamente com o Anexol “mado entre
o Município de Santa Teresa e o Sr. Adriano Scachetti nas folhas 300 a x
309;
* Minuta do Contrato de Fornecimento 09912018 e o anexo ! firmado '
entre o Município de Santa Teresa e a Sra. Andressa Maria Trenago nas
folhas 311) a 318;
" Minuta de Contrato de Fomecimento 10012018 e o anexo I firmado
entre :: Municipio de Santa Teresa e a Sr. Arlinda Haut-cer nas folhas 319
a 328;
* Minuta do Contrato de Fornecimento 10112018 e o anexo I flrmado
entre o Município de Santa Teresa e o Sr. José Acrisio Tregnago nas
folhas 329 a 338;
* Minuta do Contrato de Fomectmento 10212018 e o anexº I firmado

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
TeleFax: (27) 3259—3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL — Pregão Presencial 00812018

ÓrgãoIEntídade Prefeitura Municipalde Santa Teresa - ES

Processo nº 882112018.

Chamada Pública nº 0081'2018 referente à Aqulsição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedores F-mmares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos; matriculados na rede Municipal de Ensino, 2ª Semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: S — SIM N —— NÃO NA — NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO S N “LEGAL A
entre o Município de Santa Teresa e e Sr. Ormlndo Francisco Nandorf
nas folhas 339 a 347;
"' Minuta do Contrato de Fornecimento 10312018 e o anexo I firmado
entre o Munlcipio de Santa Teresa e o Sr. Daniel Rodrigo Mattedl nas
folhas 3:18 a 357;
* Minuta de Contrato de Fornecimento 10412018 e o anexo ! firmado
entre o Município de Santa Teresa e a Sr. Reinaldo Pedro Barth nasfolhas 358 a 367; —
* Minuta de Contrato de Fornecimento 10512018 e o anexo I firmada“
entre o Município de Santa Teresa e e Sr. Alceu Pedro Chisté nas folhas
368 a 376;
"' Minuta do Contrato de Fornecimento 10612018 e o anexo ! firmado
entre o Município da Santa Teresa e 3 Sr. Devanir Henker nas folhas 37?
a 385;
* Minuta do Contrato de Fornecimento 10712018 e o anexo I firmado
entre o Município de Santa Teresa e e Sr. Avelino Cyrilo Bellumat nas '
folhas 386 a 394;
* Minuta de Contrato de Fornecimento 10812018 e o anexo ! firmado
entre o Município da Santa Teresa e & Sr. Emanuel Fraga Moreira nas
folhas 395 a 403.

1610 parecerjurldico aprovando as minutas de edital e do contrato consta da Lei nº 8,6166193. art.processo? 38. parágrafo único.
Sim. Consta Parecer Jurídico sobre a Minuta de Edital do Chamamento
Público nas fls. 87 a 90 opinando pela legalidade da Minuta.
Sim. Consta Parecer Jurídico sobre as Minutas dos Contratos OQBIZMS; ><
0992018; 100!2018; 10112018; 10322018; 10312018: 10412018; 105IZD18;
10612018; 10712018 e 10812018 opinando pela legalidade das mesmas na
fls. 404.

Rua Darly Nenªy Vervioet, 446 -— Santa Teresa —— ES — CEP 29. 650-000 ”*
TeleFax: (27) 3259-3900 -— CNPJ: 27.167.444/OOO1—72 ”É;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL — Pregão Presencial 0082018

ÓrgãofEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa » ES

Processo nº 882112018.

Chamada Pública nº 0082018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação—
escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, 2ª semestre do ano letivo de 201 &.

LEGENDA: S — SIM N -— NÃO NA— NÃO APLlCÃVEL

17)Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias Lei nº 8666533, art.
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do “processo?
Sim. Foi feito o levantamento da documentação apresentada conforme

DESCRIÇÃO-
DISPOSITIVO S N ELEGAL

38. XII combinado
comoart.32

x
anexo I deste relatório.

1 Biºs originais das propostas escritas constam do processo? Lei nº 3566/93. art.

Sim, consta no processo a proposta ori|inal do projeto de Venda de 38. W x
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
do Grupo Informal de Agricultores (fls. 269 a 270).

I&zna'fruçêo ck.- Pmâuzo Uriªs; Quantidade Ragu-315151169 Vsbf'l'onl
Agu-tutu Eszohr

Amém); Mais Baruel Frm KCl 53d FJ 4.55 R$ 2.595,24111ng Grªnts
Aúítdo Bar.—3:52 Genma IGG liº? R$ 3,59 R$ TOME?
Julina He nda: Ibn-Ju KG 1 . SGC" E 3,72 P.! é .6 9 5,03
kªli AcrímI—n Ba.—nm Frm KG 5.33 ?.! 4,8ó R$ 2.590,33

1“: egmgo Grªm-£:
iana: Saae-.e tel. 123222. “Ahªm KG 1.035 ! 400 R$ 354 “353,11.“ R$ Jiª-lªje f?.$1.244,£º3ª !LindnuBmszu 150 R$ 3.44 R$ 516,13? ='RJTAI.Têm R$ ? Icem
Cima-.e:— Fm,-zine Bram Prata RO 533 a; 4,85 E: 2.590,38

N anitos-f Grªnt:
Dlsíei Rodrigo Bs.-mu Tema A' KG ISO _ 1032: R$ 3 ,4-4 , R$ E.,?” F!. 516450 R$ "CS—70%?

Mehndi. hun—ão Fame—u

Devair He nkª Hipolito Bmw. KG SQC: seo R$ 2.38 FS #32 R$ M?aiârãi 236030
“tªx; em

A'z'al'mo Cydia Goiaba Vªstª-..?. KG 1.999 35 4,43 FS 4.4 50:61?
Bella.-a_n:

Era-.meu el Fuga Suze de Um LT 1 49 R$ “.E“? R$ AIWM
Mon ir: inn gn!

Reinaldo Barth tih-xm Dtgàrxov no 2.924: SEEC! R$ 2,34! FS 3539 R$ 4.õÉD=0D.'P5 1.545,90 =Rey:-lha Braco TOTAL R$ 532.530
ºfgmlm

Airtº.) Pm Gobbi Vermelha KG 500 "::.. R.“: 4,45 F.? 3:35 PLS-2.249,56 SFJ 615,09 'Chim“ Aipim mx. R$ 2.85%?)
TOTAL nomatter. 57.915,65

Rua Darly Natty Vervloet, 446 — Santa Teresa -— ES — CEP 29. 650—000
TeieFax: (27) 3259-3900 —- CNPJ: 27.167.444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL — Pregão Presencial 008/2018

ÓrgãolEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Processo nº 88202018.

Chamada Pública nº 00812018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar &
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, 2ª semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: s _ SIM N - NÃO NA - não APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO 3
LEGAL IF

19)Os pareceres técnicos ou iuridicos emiildos sobre a licitação constam do
processo?
Sim. Consta Parecer Jurídico sobre a Minuta do Edital do Chamamento
Público opinando pela legalidade nas fls. 87 a 90.
Consta Parecer Jurídico sobre os procedimentos adotados para atender
o Edital. oplnando pela legalidade dos mesmos, parecer na folha de
Informação de nº 293.
Consta Parecer Jurídico sobre as Minutas dos Contratos nº 05812018:
09202018: 10012018; 10112018: 1022018: 10312018: 10412018; 10512013:
10612018; 10712018 e 108I'2018 opinando pela legalidade dos mesmos de
acordo com folha de informação da nº 404.

Lei nº 8.666l93. art.
38. VI

20)OS atos de adiudicaçg'o do ohjeto da licitação constam do processo?
Consta Termo de Adjudicação anexada a folha 296 (2 dias úteis após a
publicação do resultado da licitação).

Lei nº 8.666193. art. )(
38, VII

21)0s atos de homologaªu do objeto da licitação constam do processo?
Consta Termo de Homologação anexado a folha 295 (2 dias úteis após a
publicação do resultado da licitação).

Lei nº 8586/93, art.! )(
38, VII

22)O comprovante da divulgação do resultado da licitação constam do
processo?
Sim. O resultado do Chamamento Público fol publicado no Diàrlo Oficial
dos Munlolplos - DGM no dia 2410802018 fls. 294.

Lei nº 8.666/93, art,
38. XI

23)0 termo de contrato ou ínslrumento equivalente (conforme o caso] consta
do processo?
Sim. Consta 11 (onze) Contratos de Fornecimento no processo:
* Contrato de Fornaclmento nº 098l2013 juntamente com o Anexo l a a
publicação ill-mado entre :) Municipio de Sama Teresa e o Sr. Adriano
Scaohettl nas folhas 427 a 437;
* Contrato de Fornecimento 099I201£i juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e a Sra. Andressa
Marla Trenago nas folhas 438 a 447:

Lei nº 8.666.393, ar!.
38, )(
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PREFEITURA MUNlClPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL - Pregão Presencial 00812018

Órgãoi'Entidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Processo nº 882112018.

Chamada Pública nº 00812018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na rede Municipalde Ensino, 2ª semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: S —- SIM N — NÃO NA— NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO ' S NLEGAL A
" Contrate de Fornecimento 10012018 juntamente com o anexo 1 e a
pubiicação firmado entre o Município de Santa Teresa e 3 Sr. Arilndo
Henker nas folhas 440 a 358;
" Contrato de Fornecimento 10112018 juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e o Sr. José
Acrlsio Tregnago nas folhas 459 a 469;
* Contrato de Fornecimento 10212018 juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e e Sr. Drmlndo
Francisco Nandorf nas folhas a 470 a 479:
* Contrato de Fornecimento 10312010 juntamente com o anexo 1 e a
publicação fin-nado entre o Municipio de Santa Teresa e o Sr. Daniel
Rodrigo Mattedl nas folhas 480 a 400;
" Contrato de Fornecimento 10412010 juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e a Srt Reinaldo
Pedro Barth nas folhas 491 a 501:
* Contrato de Fornecimento 10512018 juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e e Sr. Alceu
Pedro Chleté nas folhas 502 a 511;
* Contrato de Fornecimento 10612018 juntamente com o anexo 1 e a
pubticeção firmado entre o Município de Sente Teresa e e Sr. Devanir
Henker nas folhas 512 e 521;
* Contrato de Fomeoimento 10712018 juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e & Sr. Avelino
Gyrilo Bellumat nas folhas 522 a 531;
* Contrato de Fornecimento 10812010 juntamente com o anexo I e a
publicação firmado entre o Município de Santa Teresa e e Sr. Emanuel
Fraga Moreira nas folhas 532 a 541.

24le comprovantes de publicação do extrato do contrato consta do Lei nº 8.666/93. art,processo? 38, XI
Sim. Consta publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado, no dia
0111012018, do resumo dos Contratos de Fornecimento de nº 09812018;
09912018; 10012018; 10112018; 10212018; 10312018; 10412018; 10512018;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

ANÁLISE PROCESSUAL - Pregão Presencial 008l2018

ÓrgãolEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

Processo nº 852112018.

Chamada Pública nº 00812018 referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar &
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino. 2” semestre do ano letivo de 2018.

LEGENDA: s - SIM N «— NÃO NA ,. NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO S Nt:LEGAL

106l'2018: 10712018 e 108l2018 anexadas nas fls. 437; 4417; 458; 469; 479; X490; 501; 511: 521: 531 e 541 respectivamente. '
25)A publicação resumida do Instrumento de contrato ou de seus Lei nº 8566193. art.
aditamentos na imprensa oticial foi providenciada pete Administraçâo até o sº 51. parágrafo únlco.
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. para ocorrer no prazo de 20
dias daquela data?
Sim. Conta no processo a Publicação das 11 (onze) Contratos de
Fumecimento no Diário Oficial dos Poderes do Estado. que foram
assinados & no dia 04I09I2018 e sua publicações ocorreram no dia
omo/2013 (Primeiro dla útil no mês subsequente & 18“ dia Útll após a
assinatura do contrato). portanto fui publicado dentro do prazo
estabelecido.

26)Se for :: caeo. constam do processo recursos eventualmente Lei nº 8.6661'93. art.
apresentados pelos Ilcitantes «& respectivas manifestações e decisões? 38, VIII )(
Não houve recursos apresentados pelas licitantes.

273855 for e caso. consta do processo despacho de anulação ou de Lei nº B.BBBIQZS. art,.revogação da licitação? 38, |): 11
Não houve anulação e nem revogação da Licitação.

Anexo I do Chek List —— Documentos necessários à habilitação
me Descrição iªrªnª ªmªmi ªªª—"3? Joá emm: mnie: mmm .um Dwmi Aulin Emma.m sºª?“ "fªrª : “ª“ Anísio aniszo Roaigo Pedro Puke r o urlWil Trem; Nm dot! Mama" em: mist-i Hmku Cwiiu Fra ga» Brim Moteíret .1
CH Cópia e ºriginal de Inscrição an )( X, :( X x :: )( Fls. :: x x )(

Cammy de Pªgªn ngitª [Cpf-', FIS. fls. i'll I'll. Fil. 'ÍEZ "3. “HD "5. 229 151 FlmZZD fil. Fls- fls.' 190 210 200 240 251(12 Cópia da Baviera ão de Márião «a )( x X K » x ! Ji. : X :(
Programa “amami de Fonalucirmmm 12115— Íª-lgª 221: “sn;? "ºiii" "lagº “|. “3 Flª- 331 Zill: 221;- ;;:-da A rícultura Familiar PRONAF " ª ' ª ª ª ª ª ªum Em,—ipa. ou extratº dia DAP. de] "ªº ' “º ”ª “ª ªªª
cada Agricultºr Familiar participam.emitido nos último: 60 dias, “,.—_..—

03 Para prnduâu: da ºrigem animal Mªq le Naque Hao Hee se Náus- Naq se Nau se nao ee Nªque Riq se me se
apresentar duma mªçãº Ipira enim eu aplica aplica milan anima aplica aplica aplica BDIIDIcomprobaldnu de Sumiço de “umª
Inspeção, pautandº ser Municipal,
Estatua-L ou Fed ui ai.

0—1 Prol-la de Atendimento de Requeeilos Não m Nãº se Rio Não eu Não se Não :» Nãº se Não se Não se Não x:: Hinn
pre-,.,mg em Lei Especial. quando fm Aplica Mule.» se aplica aplica epilcn aplica aplica eplica aplica aplica
o caso [por exemplo. Vigilância , “Wºº
Sanitária. NNISA Sãº. ele]65 Deciaraçãu de compmrmssn da [imita K : x x ): [5.143 X :: Jt )( x xpor DAPFAno. Hs. R$. 133 Hs. Fls. 16! fls. 232 na. 155 ! ls. 222 na. tªl:. Hs.193 213 203 241! 255116 Declaração da que os géneros )( x x x x x x x x x )(
alimnlfcíns a seram emragnes Sãº “5. "5. H!. FIB. 158 fls. 1“ "5. 233 "E. 15 HI. 223 H!. “5. "S.194 184 214 204 , 245 280oriundos de produção própria.
Matarªcª no Projeto de Venda.Ol' Sudam—ção de que não criam )( )( x X )( x )( Fls. x )(
superumincia de luto impeditivº de FIS. "5485 Fis. Flsnlíª "5.145 “5.224 15? "5.224 Fls. Fls. Fls.eua habilitaçãº e que aceita todas as 195 215 205 246 261
armações eelsbulecela: no PLL-rente
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modulo Ano:/o Vil. ! i t
00 Dacnsraçao quo conª-prove em a : X )( xr : ;licitante nae otoretolrahalho nutwno. Flª- Fiª-Wª! Fls— "'I!- 1" Fil-“l“ *

pera,—eso ou irma/tro a menores de “ª ª“
m maos. ou qualquur truk/olho ::
menorca do 10 anos Mi*-'o na
candlção do apto/am a partir do 14
mm. em atenditrranla na disposto/1a
Lm 9.851.095, WIÍDIIWQ modelo fumam
VI.

na Piovani-.-:aguiaridagáháããí'iã'íaê' &) ,? 'x " x ' "x Hari-“r“
as fun.-nem Federal. Euladuat & Fl; Fls. “ Fls. FTi. 111 511519
Homem! da sede da proponente, 'ª“! ªª“ = ª'“ "773
relativamente & Fazenda Federal
devam ser Wesentada Cmidnu
Conjunta Negativa de DébitosRelato/os a Tutu/tos Fado-rats e a &Diuldn Miva da UMM. '-

).“ Fil. X Fla. & Flª. ! Fio. 1 Flu. x Fls.33! (5! 215 206 24? 262

A....
“fim“ ª,. ,no. . .“ K
Fls. 238 FII. 159 Fli. 216 Fiat. Fis. FII.

. I 233 I 161 l 22! 20?! 215! 25. E209 250 265.; IIº .; n ln N.; ID

Projeto da Venda

: 10 Projeto rlz: Vanda de Gêmeos Atmonlêm d:: X lt : x x ' x
ÃQYICUHUIB Farm/tar para Alimentação Escolar Fil. ºlªª Fu. 258 m.. F». zen . Fu. 253 Fli. Fa. m. FM, 25! Fu. Fm.
(Mom u) armando mpntamenle entre a ª ªº“: 8 m 268 ª m : 172 m a nª: nu : m zsa : m :Gmço Informal e a Entidade Mmuladora & ªº ”ª ”º 172 ”ª 272
ase/nado por todos as Agda/ªutores Famlllsres
participantes.

06) [N SFI — ADIANTAMENTO PARA VIAGENSCód Tipo Processo Órgão | Objeto Achado Situação
06 |N 03-2018 008550! Secretariaí Veriticaro cumprimento da Falta de solicitação de

— Versão 01 2019 Municipal Instrução Normativa nº 03/2018 adiantamento conforme modelo da
da versão 01 do Sistema de IN.

Procedimen Processos: Fazenda Finanças. - Falta de Parecer do setor
tos e rotinas 004244/19 responsável em relação à situação

para 004243/19 Setor: de regularidade ou não do servidor
concessão 005601/19 Contabiiid que irá usufruir do adiantamento
deAdiantam 004822119 ade/Finan para viagem, a tim de atender o art.ento para ças 8“ do Decreto Municipal nºViagens a 0211201 8.Servidor. - Prestação de Contas Fora do

Prazo estabelecido na IN.
- Falta de manifestação do seton
contábil em relação a aprovação ou
não da Prestação de Contas.
- Falta de documentação
comprobatória da viagem realizada.
- Comprovantes de Pagamento em
nome do servidor, e não em nme do
Municipio.

1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI). conforme solicitado no processo número 8550/2019 enviado a

Secretaria da Fazenda, visando atender ao disposto na Lei 4320/64 (arts. Sãº a 69“), na Instrução Normativa

Instrução Normativa nº 03/2018 Versão 01 do Sistema Financeiro com data de aprovação do dia 14 de junho de

2018 e no Decreto Municipal nº 021/2018 de 16 de janeiro de 2018 - procedimentos e rotinas relativas à

Adiantamento para Viagens, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, bem como

estabelecer critérios e normas para o Adiantamento e a Prestação de Contas aos servidores do Municipio
solicitou:

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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«/ O processo nº 004244i2019 referente à solicitação de Adiantamento para viagens e à Prestação de
Contas.

O processo se refere a adiantamento de viagem para realização de despesas para custear despesas com

alimentação (almoço e lanche) dos usuarios (crianças e adolescentes) do Serviço de Convivência e
Fortalecimento da Vinculos, num passeio ao Museu Da Vale. localizado no Municipio de Vila Velha — ES. em

cumprimento ao planejamento e as orientações técnicas do referido serviço — no valor de R$ 1.250,00 (hum mil,

duzentos e cinquenta reais).

1.1 OBJETIVOS:

Averiguar a regularidade da prestação de contas, conforme legislação vigente e normativos internos a respeito

das concessões de adiantamentos a servidores de diversas secretarias do município.

Segundo Instrução Normativa nº 003/2018 do Sistema Financeiro, a finalidade dessa Instrução e:

“Art. 1“ - Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e rotinas relativas a

Adiantamento para Viagens, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, bem como

estabelecer critérios e normas para o Adiantamento e a Prestação de Contas, no Municipio de Santa Teresa —

ES".

1.2 FUNDAMENTAQÃO:

O regime de adiantamento previsto no art. 68 da Lei 4320/64 é para cobrir apenas pequenas despesas

eventuais, urgentes e inadiáveis, que não possam subordinar-se ao processo normai de aplicação.

“Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em iai e

consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de

realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Anº. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. "

A Instrução Normativa 03i2018 (art. 21) cita ainda:

"Não fará jus ao adiantamento:

|, Responsável por dois adiantamentos;

II. Quem estiver em atraso com a prestação de contas de adiantamentos anteriores;

Ill. Servidor público municipal em gozo de férias ou de licença;

IV. Que tenha sido declarado em alcance em face de prestação de contas anteriores julgadas total ou

Rua Darly Nenªy Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES - CEP 29. 650-000 .
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parcialmente irregulares pelo setor de Contabilidade".

A Lei 4.320/64 veda a utilização de recursos de adiantamento para as seguintes despesas:

Material Permanente (mobiliário, aparelhos, instrumentais, etc);

Material de Consumo para estocagem;

Pagamentos parcelados de compra ou serviço;

Assinatura de Jornais, Revistas ou Periódicos;

Contratação de Serviços de terceiros em caráter permanente;

VVVVVV Utensílios para cozinha, toalhas. roupas de cama.

2. DOS PROCEDIMENTOS REFERENTE A SOLICITAQÃO SEGUNDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA:

2.1 — Os Secretários Municipais farão as solicitações de Adiantamento para Viagens ao Chefe do Poder

Executivo, e no caso do Fundo Municipal de Saúde, pelo Secretário (a) que é o Ordenador (a) de Despesas.

através de processo de requerimento de adiantamento conforme Anexo I do Decreto 021/2018 (Art. 8º da IN SFI

nº 03/2018);

2.2 - O Chefe do Poder Executivo encaminhará o processo para o Setor Contábil (SECON), para verificar a

regularidade do servidor em relação à prestação de Contas de adiantamento anteriormente concedido (Art. 8º

da IN SFI nº 03/2018);

2.3 — O SECON verifica a situação do servidor e encaminha o processo ao Ordenador de Despesa que autorizará

ou não a Adiantamento para Viagens dentro dos dispositivos legais (Art. 9º da IN SFI nº 03/2018);

/ — Art, 5º do Decreto 021/2018 — “Não se fará adiantamento a servidor que esteja em débito para com o

Municipio ou irregulares na Prestação de Contas de Adiantamentos anteriores”.

2.4 - Se deferida, o Ordenador de Despesa encaminha o processo ao SECON para verificar a disponibilidade

orçamentária e financeira dentro da cota de secretaria ou órgão (Art. 10 da IN SFl nº 03/2018);

2.5 -— A Tesouraria/SECOM analisa a cota da Secretaria para disponibilidade Hnanceira e orçamentária (Art. 11

da IN SFI nº 03/2018);

!. Caso não haja orçamento, a T'esouraria/SECO/tl| — Devo/verá o processo para a Secretaria de origem para

indicação de onde ocorrerá a despesa para o Adiantamento de viagens;

ii. Se houver disponibi/idade orçamentária e financeira, a Tesouraria/SECOM dará andamento ao processo e

efetuará empenho, liquidação e pagamento.

Rua Dar/y Nerty Vervioet, 446 —- Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
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2.6 — A Tesouraria realiza o pagamento ao servidor. preferencialmente mediante depósito na conta corrente a

ser indicada na solicitação (Art. 12 da IN SFI nº 03/2018).

PROCEDIMENTOS PARA A PRªTACÃO ªs CONTAS

2.7 — Depois de realizada a viagem e devidamente Prestado Contas no prazo estabeiecido (15 dias), o SECON

analisará & documentação apresentada, conforme Anexo II do Decreto Municipal nº 021/2018 de 12 de janeiro

de 2018 (Art. 13 da IN SFI nº 03/2018);

/. Se conforme iegis/ação emitirá parecer e envia-se ao Ordenador de Despesa para parecer defini/ivo.

//. Caso faltem documentos 0 SE CON solicitará a apresentação ao servidor responsável pe/a viagem;

2.8 — Se aprovada a prestação de contas pelo Ordenador de Despesas, este remeterá ao SECON para

arquivamento (Art. 14 da IN SFI nº 03/2018);

2.9 -— O SECON arquiva o processo de prestação de contas em sua ordem de pagamento (Art. 15 da W SFI nº

03/2018).

3. EXAME TÉCNICO:

Órgão analisado: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Processo: 004244/2019 — Adiantamento para Viagens

Rua Dar/y Nenfy Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000 ,
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[jogªsse Bºªdillª-liª _ _ - -
O processo foi Instruido de forma clara e objetiva, numerado e datado, respeitando as

1.1 ,iormoiidades da Instrução Normativa? Sim. O processo está formalizado de forma clara :: 01 a 15
e objetiva, estando datado e numerado das fls. 01 a 15.
A requisição do adiantamento para viagens foi feita pelo Secretário Municipal, mediante
oficio dirigido ao Prefeito Municipal? A requisição de Adiantamento foi feita através de

1.2 memorando do Secretario Municipal Assistência Social direcionado ao Prefeito, porém x 02
não foi utilizado o formulário de Requisição de Adiantamento -— Anexo I do Decreto '
021/2018,
Os dados funcionais do beneficiário foram corretamente informados?
Somente foi informado o nome ele servidora e a função que é e de Coordenação do
Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vinculos. Não houve informação do cargo,
lotação e CPF como solicitado no formulário de requisição de adiantamento.
Os Dados bancários do servidor foram Informados?

1.5 Não é solicitado no Formulário de Requisição de Adiantamento - Anexo i do Decreto :( —-
nai/2013.
O beneficiário do adiantamento & servidor da Administração Municipal?

1.5 Sim. & beneficiária é servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social na função lt 02 e 03
de Coordenadora do Serviço de Convivência o Fortªlecimento do Vínculos.
Foram informados os dados relativos à viagem? (localidade de destino, data, ...)
Sim. Fo] informado que e viagem seria para o Museu da Vale, no Municipio de Vila
Velha - ES, no dia 10/04/2019 em cumprimento ao planejamento anual e as
orientações técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
.Ajustificativa para viagem guarda relação com a atividade desempenhada pelo servidor?
A justificativa da viagem é para cumprir o planejamento anual e as orientações

“técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculos, oportunizando o
1.7 conhecimento de novas realidades sociais e territoriais desenvolvendo competências x anos

para ampliar o universo artistico & Intelectual dos participantes, o qual guarda relação
' com e atividade desempenhado pela servidora que é Coordenadora do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
O deslocamento se deu em caráter eventual, motivado por realização de serviços ou
participação em eventos ou cursos de capacitação profissionai?
(Poderão acompanhar a Solicitação do adiantamento: memorando, folders, Ordem de

1.8 Serviço, dentre outros documentos que demonstrem a necessidade da viagem). , ): na e 03
Trata-se de uma viagem eventual de lazer para crianças e adolescentes que participam

' do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e faz parte do planejamento
anual do referido serviço.
O valor aprovado para custear as despesas com adiantamento são compativeis com o '
periodo da viagem, cargo ocupado pelo servidor e localidade de destino?

1.9 Sim. Esse adiantamento para viagens visa cobrir custos com alimentação (almoço e x 02
lanches) para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos. O evento é compativel com o cargo ocupado da servidora.
O adiantamento respeitou as restrições previstas no artigo 21 da IN 03 2018 do Sistema
Financeiro?

Foi observado que a servidora solicitou no mesmo dia 2 [dois) adiantamentos para
1.10 viagens próximas com destinos diferentes, os quais foram autorizados no mesmo dia - - - -

pelo Sr. Prefeito Municipal. Sendo assim. a servidora possuia adiantamento anterior
em fase de Prestação de Contas. A servidora prestou contas do 1? adiantamento antes
da realização de eª viagem.
O servidor beneficiado estava em atraso na prestação de contas de adiantamento
anterior? Artigo 8ª da IN 03/2018.
Verificamos atraves do Sistema Contábil - Relação de Empenhos do periodo de 2015 a
2019 e constatamos que:
A servidora deu entrado em outro pedido de adiantamento para viagens no mesmª
data de adiantamento inspecionado, dia 18/03/2019. Por serem viagens próximas
foram protocolados na mesma data, bem como a autorização dos mesmos foi na data
de 18/03/2019. Portanto o outro adiantamento estava dentro do prazo de execução
não havendo necessidade no momento de prestação de contas.
Além deste, não houve mais adiantamento para viagem em nome da servidora no

Rua Darly Neriy Vervioet, 446 - Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72

1.3

1.5 x 02 e 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

periodo de 2015 & 2019.Porém, não consta em nenhum lugar do processo a declaração
, de que o servidor está com situaáo regular com prestação de contas anterior.
O servidor era responsável por dois (ou mais] adiantamentos? Sim. A servidora era
responsável por adiantamento para viagens anterior, a quai entregou os documentos

1.12 referentes à sua Prestação de Contas no setor responsável. A servidora entregou a x .
documentação no dia 04/04f2019 por tanto, antes de viagem do adiantamento
inspecionado que foi dia 10/04/2019“. , _ . _
No tópico "Autorização“ consta a assinatura e qualificação da chefla imediata?

Consta assinatura do Secretario da Pasta no memorando de solicitação do Aditamento ” nz & 04
para viagem (fls. 02), e consta a autorização do Senhor Prefeito Municipal na folha de
informação dentro do processo [fls. 04).
Os documentos Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Nota de Pagamento e Ordem

, Bancária foram devidamente preenchidos e anexados ao processo?

Consta nota de empenho de material de consumo com o número IBBIZDIS, consta “
Nota de liquidação de números 1300I2019 e nota de pagamento de número
2235/2019. Consta Ordem Bancária contendo e Transferência do valor entre contas

,, correntes
É Na hipótese do deslocamento se estender por tempo superior ao previsto e for

necessário a realização de novas despesas, consta autorização da autoridade )(
competente para reembolso de valores excedentes solicitados a comprovados pelo
servidor?

Na hipótese de ocorrência de pagamento de adiantamento apos o inicio da viagem do
servidor, em razão de emergência, consta justificativa do servidor e a autorização do1,16 responsável legal? :: DB
O pagamento foi efetuado antes da viagem -— dia ONM/2015 conforme ordem

' bancária de transferência anexada dentro do processo “fls. 08.A, ª " = ª '2 DAPRESTA DDECONTAS 5_ [Quª ª;_ MW - — ' — —
& Prestação de Contas foi apresentada pelo servidor no prazo máximo de 15 dias apos o
retorno? Artigo 28 da IN 03/2018
A servidora prestou contas do adiantamento concedido no mesmo processo de
solicitação. Pode-se constatar pelo despacho da servidora dotado de 09/05f2019
constante na folha de Informação ”Is, 04], que o mesmo apresentou a prestação de
contas, fora do prazo estabeiecido no Art. 25 da instrução Normativa. Segundo o

2.1 referido artigo o prazo de prestação de cantas e' de 15 (quinze: dias a contar do Iii 05e15
término do período de ep—llcação, neste caso a viagem que foi no dia 1010412019.
No entanto a devolução do saido remanescente por parte da servidora ocorreu no dia
25/04/2019, a exatos 15 (quinze] dias após a viagem, conforme consta o comprovante
de depósito no fls. 13.
Também consta no processo na fis. 15 uma justificativa da servidora sobre o atraso da
Prestação de Contas que foi encaminhada 29 (vinte e nove dias] após a viagem.

1.13

1.14 05 a 03
1.15

Todos os comprovantes foram emitidos em nome da prefeitura? Artigo 26 da IN 03/2018
2.2 Sim. Consta no processo 2 (duas) notas fiscais em nome da Prefeitura Municipal de x 11 a 1.2

Santa Teresa, uma de nº 000005289 e outra de nª 44.

A documentação comprobatória da prestação de contas dá suporte aos deslocamentos e
periodo informado? (Nessa oportunidade o auditor deve verificar se existe registro de
presença nos controles de frequência— do servidor no período correspondente ao da
viagem, por meio da análise da folha ponto ou espelho de ponto eletrônico).

2.3 Consta 1 (uma) Nota Fiscal de refeição na data da viagem que comprova a ida ao it uau
Municipio de Vila Velha - ES e outra nota fiscal de lanche no percurso de retorno da
viagem.
Porém não localizamos nenhum documento que comprove a visita ao Museu da Vale,
como Declaração, Lista de Presença ou Arquivo Fotográfico e ou outros.?
Os documentos comprobatórios da Prestação de Contas apresentam as informações
obrigatórias como: data, valores, identificação do servidor?
Os comprovantes da Despesa possuem a data, descrição dos produtos e valor. Foram
todos emitidas em nome do Município e forem atestados pelo servidora responsável.
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Foi apresentado o certificado ou atestado de frequência para fins de comprovação de
participação do servidor em curso, conferência, seminário, congresso. simpósio e outros2-5 eventos de interesse do Municipio? x
Não se trata de conferência. seminário. congresso. Em pesquisa ao site do Museu da '
Vale verificamos que a entrada é gratuita. '
A descrição das atividades realizadas guardo relação com os dados correspondentes. da
solicitação do adiantamento?
Os comprovantes das despesas do deslocamento anexados no processo de Preetação

2.6 de Contas. condizem com a solicitação da servidora sobre a finalidade da Viagem, que x ' 11 a 12
era custear despesa: com alimentação de crianças e adolescentes que frequentam a '
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Porém como citado no item 2.3 não consta nenhum comprovante de visita ao Museu.
Consta a data, assinatura e Identificação do ordenador de despesa aprovando a
prestação de contas?
Não consta na folha de Informação (fis. mil o parecer favorável pela aprovação emitido
pelo setor contábil e a aprovação do Ordenador de Despesa, senhor Prefeito
Municipal. Pelo que constatamos o proceeso foi finalizado pelos setores responsáveis,
sem que tenha havido o parecer pela Aprovação.
Também não verliicamos dentro do processo as notas de anulações do empenho,liquidação & pagamento. ,
Caso haja saldo não utilizado do adiantamento, foi recolhido à Prefeitura Municipal

' mediante depósito bancário comprovado por guia de depósito original?
2.8 Sim. Houve um saldo remanescente no valor de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) ): 13

que foi devolvido para o Municipio de Santa Teresa conforme consta no comprovante
de depãeioo na fls. 13.
Caso haja descumprimento de atguma obrigação que gere devolução aos cofres públicos, 2.9 consta comprovação do researcimento? Jt —

' Não houve necessidade, pois o recurso remanescente já foi devolvido.

2.7

S = SIM N: NÃO NA:—*NÃO SE APLICA Fls: FOLHAS

4. CONSTATAQÓES

Constatação: 1 Quanto a não utilização do modelo de requerimento de adiantamento para viagem de acordo

com o Decreto Municipal 021/2018

O adiantamento foi requerido pelo Secretário Municipal de Assistência Social diretamente ao Prefeito, porém o

pedido não foi realizado conforme modelo do Requerimento — Anexo I do Decreto Municipal 021/2018.

No processo constatou-se que o adiantamento foi solicitado ao ordenador de despesa em 15 de março de 2019,

tendo sua autorização no dia 18 de março de 2019, porém não autorizou no proprio requerimento, mais sim na

folha de despacho (fls. 04) dentro do processo.
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ANEXO I — DECRETO Nº 021/2018
REQUISIÇAO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR:

CPF:
CARTÃO CORPORATIVO:

_CARGOIFUNÇÁO:
LOTAÇÃO: SECRETARIA/SETOR

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA:

PERÍODO DE UTI LIZAÇAO:

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

VALOR Do ADIANTAMENTO:

("Declaro conhecer o Inteiro teor do Decretdnª 021/2018 qúé estabelece normas para
a realização de despesas pelo regime de adiantamento.

NOME DO SERVIDOR W **
Declaro que o Servidor acima identificado encontra—se em situação regular com aprestação de contas de adiantamento

DATA:“! /
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Autorizo o adiantamento do valor acima, para prestação de contas conforme oDecreto nº 021/20 1 8.

DATA: ! /
Prefeito Municípal/Responsável pelo Fundo

Constatação: 2 Quanto a não manifestação do setor contábil sobre & reguiaridade do servidor em relação a

Prestação de Contas de recursos anteriores.

Quanto à situação de Regularidade em relação a Prestação de Contas anterior, não verificamos manifestação

do setor contábil sobre este item' conforme determina o artigo 8“ da IN 003/2018:

“Art. 8º — As solicitações de Adiantamento para Viagens serão feitas pelos Secretários Municipais, ao Chefe do

Poder Executivo, e no caso do Fundo Municipal de Saúde, pelo (o) Secretário (a) que é o Ordenador (a) de

Despesas, através de processo de requerimento de adiantamento conforme Anexo I do Decreto 021/2018, o qual

encaminhará o processo ao Setor Contábil (SE CON), para verificar a regularidade do servidor em relação à

prestação de Contos de adiantamento anteriormente concedido”.
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dia

Constªtação: 3 Prestação de Contasentregue fora do prazo

Constatamos no processo que há o despacho da servidora encaminhando os documentos da Prestação de

Contas para o Setor Contábil com data do dia 09/05/2019. sendo encaminhada assim 29 dias apos o termino da

viagem. Por tanto, fora do prazo estabelecido no Art. 28 da Instrução Normativa. Segundo o referido artigo o

prazo de prestação de contas é de 15 (quinze) dias a contar do término do periodo de aplicação, neste caso a

viagem que foi no dia 10i04/2019.

Já a devolução do saldo remanescente por parte da servidora ocorreu no dia 25/04/2019, a exatos 15 (quinze)

dias após a viagem, no limite do prazo de prestação, conforme consta o comprovante de depósito na fls. 13.

Constatamos também que no processo consta na fls. 15 uma justificativa da servidora sobre o atraso da

Prestação de Contas. Os motivos do atraso mencionados peta servidora na justificativa são a diminuição do

quadro de funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos devido à aposentadoria de uma

funcionária efetiva e a saída de um estagiário no mesmo período (abril de 2019), não havendo reposição imediata

desses funcionários. Além do fato da equipe do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vlnculcs terem

participado do evento Santa Teresa Gourmet 2019 fazendo um trabalho com a equipe de idosos.

Constatação: 4 Faltª de Aprovação da prestação de Cantªgalo Ordenador de Despesa

Constatamos no processo, na folha de informação que após o envio dos documentos da Prestação de Contas

para o Setor Contábil, o referido setor despachou solicitando atesto das notas fiscais constantes no processo e

justificativa em relação ao atraso no prazo de entrega da Prestação de Contas.

Consta também, despacho na folha de informação do Secretario Municipal de Assistência Social para o Setor

Contábit informando que as notas Escala foram devidamente atestadas pela servidora e que estava

encaminhando justificativa da servidora em relação ao atraso na Prestação de Contas.

Porém não há prosseguimento com a análise da Prestação de Contas, sendo assim não constatamos em

nenhuma parte do processo a recomendação de aprovação da prestação de contas pelo Setor competente e

nem a aprovação pelo Ordenador de Despesa.

Constatação 5: Falta de documento gue comprove o deslocamento ao destino da viag' em

Não constatamos no processo nenhum documento que comprovasse o destino da viagem ao Museu da Vale,

como por exemplo: Declaração de Visita ao Museu, Lista de Presença, Arquivo Fotográfico e outros.

Constªtação 6: Faltana solicita ão do adiantamento informa ões de dados funcionais do servidor
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Não constatamos no memorando de solicitação de adiantamento para viagem as informações funcionais que

são solicitados no modelo de requerimento. sendo eles: Cargo/Função, Lotação e CPF.

A Informação do Cargo/Função, Lotação e CPF do servidor são itens a serem preenchidos. constantes no Anexo

I do Decreto nº 021/2018.

5 - RECOMENDAQÓES:

O controle interno orienta que em todos os processos de solicitação de Adiantamento e de prestação de contas.

sejam respeitados as normas e procedimentos constantes da IN 003/2018 do Sistema Financeiro, que dispõe

sobre procedimentos e rotinas relativas à Adiantamento para Viagens.

5.1 Recomendamos que em próximas solicitações de adiantamento para viagens 0 Secretario Municipal de

Assistência Social solicite o recurso atraves do modelo de requisição de adiantamento disponibilizado no Anexo

I — Decreto nº 021/2018, com a finalidade de atender a legislação em vigor.

5.2 Recomendamos que o Setor Contábil sempre se manifeste no processo em relação à situação de

regularidade ou não do servidor que irá usufruir do adiantamento para viagem, a fÍITl de atender o art. 8“ do

Decreto Municipal nº 021/2018.

5.3 Recomendamos que em proximos adiantamentos para viagens os servidores se atentem ao prazo de

prestação de Contas estabelecido na Instrução Normativa do Sistema Financeiro de nº 03/2018. e que em caso

de motivo esporádica não atender o prazo estipulado, encaminhe a Prestação de Contas 0 mais rápido possivel

e com as devidas justificativas.

5.4 Solicitamos também que o Setor Contábil não deixe de se manifestar em relação a essa Prestaçâo de Contas

e que posteriormente encaminhe o processo para ao Prefeito, que é o ordenador de despesa. para que seja

aprovada ou não a referida Prestação de Contas. E que somente após terminado todas as tramitações ocorra o

arquivamento do processo.

5.5 Recomendamos que o servidor sempre anexe na Prestaçâo de Contas documento que comprove o Iocai da

viagem realizada. como por“ exemplo: Uma Declaração do local visitado, o comprovante de pagamento das

entradas ao local, a lista de presença do dia da visita ou até mesmo material fotográfico da visita no local.

5.6 Recomendamos também que o Secretario ao solicitar o adiantamento para algum servidor da sua Secretaria,

que o mesmo se atente ao fato de não deixar de informar na solicitação nenhum dado funcional do servidor.
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s - CONCLUSÃO:

A inspeção realizada no processo 004244I2019 referente adiantamentos para viagens teve por finalidade

principal expressar a opinião a tim de verificar se todos os requisitos necessários à eficácia dos atos
administrativos foram observados.

Em fase dos exames realizados, esta UCCI entende que a prestação de contas encontra—se em situação

pendente de aprovação, pois o_processo não está finalizado. Indicamos também alguns pontos específicos

do adiantamento para viagens que não foram atendidos. ou seja, os pontos evidenciados nas constatações 1, 2,

3 4, 5 e 6 devendo estes serem cientificados e tomadas as providências.

»” Constatação 01 e Recomendação 5.1: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Constatação 02 e Recomendação 5.2: Setor Contabil.

Constatação 03 e Recomendação 5.3: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Constatação 04 e Recomendação 5.4: Setor Contábil e Gabinete do Prefeito.

Constatação 05 e Recomendação 5.5: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Constatação 06 e Recomendação 5.6: Secretaria Municipal de Assistência Social. _'NRK'XK

Todas as avaliações e recomendações já foram descritas neste relatório. e encaminhamos o presente relatório

ao Setor Contábil para que se manifeste em relação as constatações 02 e 04, bem como as recomendações 5.2
e 5.4.

No que se refere a constatação 04 recomendamos, após manifestação do Setor Contabil, o envio do processo

nº 4244/2019 ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal para a aprovação ou não da Prestação de Contas.

Após os devidos tramites solicitamos o envio do presente Relatório a Secretaria Municipal de Assistência Social

e a servidora Karen Waleska Leppaus para ciência e manifestação em relação as constatações 01 e 03, 05 e 06

e as recomendações 5.1, 5.3, 5.5 e 5.6.

Santa Teresa-ES, 25 de Junho de 2019.

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral

Obs: Os comprovantes e Justificativas foram devidamente apresentados pela servidora.

«' O processo nº 00424312019 referente à solicitação de Adiantamento para viagens e à prestação de contas.
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O processo se refere a adiantamento de viagem para realização de despesas para custear despesas com

alimentação (almoço e lanche) dos usuarios (crianças e adolescentes) do Serviço de Convivência e
Fortalecimento da Vínculos, num passeio ao SESC de Praia Formosar no Municipio de Aracruz, em cumprimento

ao planejamento e as orientações técnicas do referido serviço — e-mail de solicitação do Serviço de Convivência

e Fortalecimento de Vínculos. no valor de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais).

3. EXAME TÉCNICO:

Órgão analisado: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Processo: 004243I2019 —— Adiantamento para Viagens

FORMULÁRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENQ

1. DA concessão oo ADIANTAMENTO PARA vmaeus: , ; Léiª gg. WW -
O processo foi Instruído de forma clara e objetiva, numerado e dotado, respeitando as

1.1 formalidades da instrução Normativa? Sim. O processo está formalizado de forma clara :( 01 320 1
e objetiva. estando datado e numerado das fls. 01 a 20.
A requisição do adiantamento para viagens foi feita pelo Secretário Municipal, mediante '
oficio dirigido ao Prefelto Municipal? A requisição do Adiantamento foi feita através de '

1.2 memorando do Secretario Municipal Assistencia Social direcionado ao Preieito, porém x 02
não foi utilizado o formulário de Requisição de Adiantamento - Anexo I do Decreto
021/2018.
Os dados funcionais do beneficiário foram corretamente informados?

Não. Somente foi Informado o nome da servidora. Não houve Informação do )( . oz
cargo/função, lotação & CPF como solicitado no formulário de requisição deadiantamento. , , ,
05 Dados bancários do servidor fo ram informados? )(
Não foi solicitado no Formulário
O beneficiário do adiantamento é servidor da Administração Municipal?

1.5 Sim. A beneficiária é servidora da Secretaria Municipal de Assietência Social na função )( 02 sua
ª de Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Foram informados os dados relativos à viagem? ( localidade de destino, data...].

' Sim. Foi Informado que a viagem seria para o SESC da Praia Formosa, no Municipio de )( oz & 03
Aracruz - ES, no dia 21/03f2015 em cumprimento ao planejamento anual e as
orientações técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

, Ajustificatlva para viagem guarda relação com a atividade desempenhado pelo servidor?
A íustifícativa da viagem é para cumprir o planejamento e as orientações técnicas do

1.7 Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculos. o qual guarda relação com e K na
atividade desempenhada pela servidora que é Coordenadora do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

1.3

1.4

1.6
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O deslocamento se deu em caráter eventuai, motivado por realização de serviços ou
participação em eventos ou cursos de capacitação profissional?
(Poderão acompanhar a Solicitação do adiantamento: memorando, folders, Ordem de

1.8 Serviço, dentre outros documentos que demonstrem a necessidade da viagemi. ii 02 eos
Trata-se de uma viagem eventual ele lazer para crianças e adolescentes que participam
do Serviço de Convivência e Fortalecimento da Vínculos o faz parte do planejamento

, anual do referido serviço.
O valor aprovado para custear as despesas com adiantamento são compativeis com o
período da viagem, cargo ocupado p—Eio servidor e iocaiidade de destino?

1.9 Sim. Esse adiantamento para viagens visa cobrir custos com alimentação [almoço e ii 02
lanches) para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento do
Vínculost 0 evento é compativel com o cargo ocupado da servidora.

() adiantamento respeitou as vedações previstas no artigo 21 da IN 03 2018 do Sistema ”
Financeiro? Sim

O servidor beneficiado estava em atraso na prestação de contas de adiantamento
anterior? Artigo 89 da iN 03/2018.
Verificamos através do Sistema Contábil - Relação de Empenhos do período de 2015 a1.11 2019 e constatamos que: x 04
Não houve adiantamento para viagem no periodo de 2015 a 2019.
Porém, não consta em nenhum lugar do processo a declaração de que o servidor está

, com situação reguiar com a prestação de contas anterior.
1.12 O servidor era responsávei por dois (ou mais) adiantamentos? Não it .

No tópico “Autorização" consta a assinatura requalificação da cheiia imediata ? ,
Consta assinatura do Seoretario da Pasta no memorando de solicitação do Aditamento “ 02 e 04
para viagem (fis. 02]. e consta a autorização do Senhor Prefeito Municipal na folha de
informação dentro do processo [fis. 04).
Os documentos Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Nota de Pagamento e Ordern
Bancária foram devidamente preenchidos e anexados ao processo?
Consta 2 (duas) notas de empenho. Uma de aquisição de material com o número

1.14 1236/2019 e outra de prestação de serviços de nª 1232/2019 —— Sendo assim consta 2 li os a 11
(duas) Notas de Liquidação de números 1301/2019 e 1302/2019 e 2 (duas) notas de
pagamento de números 199112019 e 199212019. Consta Drdern Bancária contendo a
Transferencia de valor entre contas correntes.

1,10

1.13

Na hipótese do deslocamento se estender por tempo superior ao previsto e for

115 necessário a realização de novas despesas, consta autorização da autoridade )(
' competente para reembolso de valores excedentes solicitados & comprovados pelo

servidor?

Na hipótese de ocorrência de pagamento de adiantamento após o inicio da viagem do
servidor. em razão de emergência, consta justificativa do servidor e a autorização do1.16 responsável legal? x 11
O pagamento foi efetuado antes da viagem - dia 25/03/2019 conforme comprovante
anexado dentro do processo fis. 11.2. DA "âmªgº DE CONTAS: 5Processo 0042431203 _ , _
A Prestação de Contas foi apresentada pelo servidor no prazo máximo de 15 dias após o
retorno? Artigo 28 da [N 03/2018

A servidora prestou contas do adiantamento concedido no mesmo processo de it a" “

12 E 'I!E'

2.1 solicitação do adiantamento. Pode-se constatar pelo despacho da servidora datado de
oarmfzota constante na folha de informação, que a mesma apresentou a prestação
de contas no prazo estabelecido na Norma.
Todos os comprovantes Foram emitidos em nome da prefeitura? Artigo 26 da IN 03/2018

“ Sim. Consta no processo uma Deciaração do SESC da Praia Formosa — Aracruz em nome ,( 17 ª 19
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e consta a nota fiscal nª 42 e nota fiscal nª
000000212 em nome da Prefeitura Municipal de Santa Teresa
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ou
wie-A "HERE-ªp“.

A documentação comprobatória da prestação de contas dá suporte aos deslocamentos &
periodo informado? (Nessa oportunidade o auditor deve verificar se existe registro de
presença nos controles de frequência do servidor no periodo correspondente ao da
viagem, por meio da análise da folha ponto ou espelho de ponto eletrônico].
Consta Retibo do Centro de Turismo de Praia Formosa e Notas fiscais que comprovam
a cidade do deslocamento do servidor.

Os documentos comprobatórios da Prestação de Contas apresentam as inicrrnaçoes
, obrigatórias como: data, valores, identificação do servidor?

2.4 f Os comprovantes da Despesa possuem a data, descrição dos produtos e valor. Foram x ' 17 a 19
* todas emitidas em nome do Município e não apresentam netas identificação do

servidor.

Foi apresentado o certificado ou atestado de frequência para fins de comprovação de
participação do servidor em curso, conferência, seminário. congresso, simposio e outros2.5 eventos de Interesse do Municipio? it 1?
Não se trata de conferência, seminário, congresso. Consta o Recibo do Pagamento das
Entradas do Centro de Turismo de Praia Formosa SESC de Aracruz — Es.

A descrição das atividades realizadas guarda relação com os dados correspondentes da
solicitação do adiantamento?
ºs comprovantes das atividades anexados no processo de Prestação de Contas
condizem com a solicitação da servidora sobre a finalidade da Viagem que era custear
despesas com alimentação de crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de
Convivência & Fortalecimento de Vínculos.

Consta a data. assinatura e identificação do ordenador de despesa aprovando a
prestação de contas?
Não consta na folha de informação o parecer favorável pela aprovação emitido pelo '
setor contábil e a aprovação do Ordenador de Despesa. senhor Prefeito Municipal. K
Pelo que constatamos o processo foi finalizado pelos setores responsáveis, sem que '
tenha havido o parecer pela Aprovação.
Também não verificamos dentro do processo as notas de anulações de empenho,
liquidação e pagamento.,
Caso haja saldo não utilizado do adiantamento, foi recolhido à Prefeitura Municipal
mediante depósito bancário comprovado por guia de depósito original?

2.8 Sim. Houve um saldo remanescente no valor do R$ 587,00 [quinhentos e oitenta e sete lt 15
reais] que foi devolvido para o Municipio de Santa Teresa conforme consta no
comprovante de depósito na fls. 15. ,
Caso haja descumprimento de alguma obrigação que gere devolução aos cofres públicos25 consta comprovação do ressarcimento? ' )(
Não houve necessidade, pois o recurso remanescente já foi devolvido.

2.3 K 17 a 19

2.6 )( 1? a 19
2,7

s = SIM N= NÃO NA= NÃO nmcn Fls = FOLHAS

Constatação: 1 Quanto a não utilização do modelo de requerimento de adiantamento para viagem de acordo
com o Decreto Municipal 021/2018

O adiantamento foi requerido pelo Secretário Municipal de Assistência Social diretamente ao Prefeito, porém o

pedido não foi realizado conforme modelo de Requerimento — Anexo I do Decreto Municipal 021/2018.

No processo constatou—se que o adiantamento foi solicitado ao ordenador de despesa em 15 de março de 2019,

tendo sua autorização no dia 18 de março de 2019, porém não autorizou no próprio requerimento, mais sim na

folha de despacho (fis. 04) dentro do processo.
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ANEXO ! — DECRETO Nº 021/2018
REQUISIÇKO DE ADIANTAMENTO

"ãÉRwDOR:

“CPF:
CARTAO CORPORATIVO:

VCARGOIFUNQÃD:
LOTAÇÃO: SECRETARIA/SETOR

IDENTIFICAÇAO DA DESPESA:

PERIODO DE UTILIZAÇÃO:

DOTAçAo DRÇAMENTARIA: '

VALOR DO ADIANTAMENTO:

Deciaro conhecer o inteiro teor do Decreto nº 021/2018 que estabelece normas para
a FBaÍIZaÇâO de despesas pelo regime de adiantamento,

NOME DO SERVIDOR
Declaro que o Servidor acima identificado encontra-se em situação regular com aprestação de contas de adiantamento.

DATA:—“__! !
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Autorizo :: adiantamento de valor acima. para prestação de contas conforme oDecreto nº“ 02 1 12018.

DATA: , l !,
Prefeito Municipai/Responsàvei pelo Fundo

Constatação: 2 Quanto a não manifestação do setor contábil sobre & reguiaridade do servidor em relação—a

Prestação de Contas de recursos anteriores

Quanto à situação de Regularidade em relação a Prestação de Contas anterior. não verificamos manifestação

do setor contábil sobre este item, conforme determina o artigo 8º da IN 0031201 8:

“A rt. Bº - As solicitações de Adiantamento para Viagens serão jeitos pelos Secretários Municipais, ao Chefe do

Poder Executivo, e no caso do Fundo Municipal de Saúde, pelo (0) Secretário (a) que e' o Ordenador (a) de

Despesas, através de processo de requerimento de adiantamento conforme Anexo I do Decreto 021/2018, o qual

encaminhará o processo ao Setor Contábil (SE C ON), para verificar a regularidade do servidor em relação à

prestação de Contas de adiantamento mrteriormente concedido ”.

gºnetatagão: 3 Fªlª de Aprovação dà prestação de Contas gelo Ordenador de Desga'sa
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Constatamos no processo, na folha de informação que após o envio dos documentos da Prestação de Contas

para o Setor Contábil, o referido setor despachou solicitando atesto das notas fiscais constantes no processo.

Consta também, despacho na folha de informação do Secretario Municipal de Assistência Social informando que

as notas fiscais foram devidamente atestadas pela servidora, o qual encaminhou o processo novamente ao setor

contabil para as providências.

Porém não ha prosseguimento com a análise da Prestação de Contas, sendo assim não constatamos em

nenhuma parte do processo a recomendação de aprovação da prestação de contas pelo Setor competente e
nem a aprovação pelo Ordenador de Despesa.

Constata ão 4: Falta na solicita ão do adiantamento informa ões de dados funcionais do servidor

Não constatamos no memorando de solicitação de adiantamento para viagem as informações funcionais que

são solicitadas no modelo de requerimento, sendo eles: Cargo/Função, Lotação e CPF.

A informação do CargolFunção, Lotação e CPF do servidor são itens constantes no Anexo i do Decreto nº
021/2018.

4 - RECOMENDAÇÃO:

O controle interno orienta que em todos os processos de solicitação de Adiantamento e de prestação de contas,

sejam respeitados as normas e procedimentos constantes da W 00312018 do Sistema Financeiro, que dispõe

sobre procedimentos e rotinas relativas a Adiantamento para Viagens.

4.1 Recomendamos que em próximas solicitações de adiantamento para viagens 0 Secretario Municipal de

Assistência Social solicite o recurso através do modelo de requisição de adiantamento disponibilizado no Anexo

1 — Decreto nº 021/2018, com a finalidade de atender a legislação em vigor.

4.2 Recomendamos que o Setor Contábil sempre se manifeste no processo em relação a situação de

regularidade ou não do servidor que ira subsidiar do adiantamento para viagem, a tim de atender o art. 8º do
Decreto Municipal nº 021/2018.

4.3 Solicitamos também que o Setor Contábil não deixe de se manifestar em relação a Prestação de Contas e

que posteriormente encaminhe o processo para ao Prefeito, para que seja aprovada ou não a referida Prestação

de Contas. Somente depois de terminado todas as tramitações ocorra o arquivamento do processo.

4.4 Recomendamos também que o Secretario ao solicitar o adiantamento para algum servidor da sua Secretaria.
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que o mesmo se atente ao fato de não deixar de informar na solicitação nenhum dado funcional do servidor.

5 - CONCLUSÃO:

A inspeção realizada no processo 004243I2019 referente adiantamentos para viagens teve por finalidade

principal expressar a opinião a fim de verificar se todos os requisitos necessários à eficácia dos atos
administrativos foram observados.

Em fase dos exames realizados. esta UCCI entende que a prestação de contas encontra-se em situação

pendente de aprovação| pois o processo não está finalizado. Indicamos também alguns pontos específicos

do adiantamento para viagens que não foram atendidos, ou seja, os pontos evidenciados nas constatações 1, 2.

3 e 4, devendo estes serem cíentifrcados e tomadas as providências.

«' Constatação 01: Secretaria Municipal de Assistência Social.

( Constatação 02: Setor Contábil.

«' Constatação 03: Setor Contábil e Gabinete do Prefeito.

! Constatação 04: Secretaria Municipal de Assistência Social. _

Todas as avaliações e recomendações já foram descritas neste relatório, e encaminhamos o presente relatório

ao Setor Contábil para que se manifeste em relação às constatações 02 e 03.

No que se refere a constatação 03 recomendamos, apos manifestação do Setor Contabil, o envio do processo

nº 4243/2019 ao Gabinete do Senhor Prefeito Municipal para à aprovação ou não da Prestação de Contas.

Após os devidos tramites solicitamos o envio do presente Relatorio a Secretaria Municipal de Assistência Social

e a servidora Karen Waleska Leppaus para ciência e manifestação em relação às constatações 01 e 04.

Santa Teresa-ES 19 de Junho de 2019.

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral Interno

Obs: Os comprovantes e Justificativas foram devidamente apresentados pela servidora.

./ O processo nº 00482212019 referente à solicitação de Adiantamento para viagens.

«ª O processo nº 00670912019 referente à prestação de contas.

Os processos se referem a adiantamento de viagens para realização de despesas para custear despesas com

alimentação para 19 atletas do Projeto "Educarte de Karatê", mais o treinador, no 33º Campeonato Estadual de

Karatê - 1ª Etapa - que aconteceu no periodo de 05 a O? de abril de 2019 em São Mateus - ES, no valor de R$

1,400,00.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 —— Santa Teresa — ES —- CEP 29. 650—000
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3. EXAME TÉCNICO:

Órgão analisado: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Processo: 00482212019 e 00670912019 — Adiantamento para Viagens

,, FORMULÁRIO DE ANÁHSE E CONTROLE DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

— 1. DA CONCESSÃO DDADIANTAMENTO PARA VIAGENS: ' & |! ªem nos 2 20 9 _ _
O proceso foi instruído de forma clara e objetiva. numerado e datado. respeitando as

1.1 formalidades da in strução Normativa? Sim, O processo está formalizado de forma clara K 01 a 12
e objetiva. estando datado e numerado das fls. 01 a 12.
A requisição do adiantamento para viagens foi feita pelo Secretário Municipal, mediante
ofício dirigido ao Prefeito Municipal? A requisição do Adiantamento foi feita através do
formulário de Requisição de Adiantamento — Anexo ! do Decreto 021/2018, pelo
SF,-cretaria Municipal.

Os dados funcionais do beneficiário foram corretamente informados? ” 02
Foi Informada Nome, CPF, e função e e lotação.

3.2 )( 02 a 03
1.3

1.4 Os Dados bancários do servidor foram Informados? K -
() beneficiário de adiantamento é servidor da Administração Municípal? “
Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
Foram informados os dados relativos à viagem?
(locaiidade de destino, data e horário previsto para partida. data e horário previsto parao retorno)? x O:
Referente despesa com alimentação para 19 atletas do Projeto "Educarte de Karatê".
mate o treinador. no 332 Campeonato Estadual de Karatê - 1ª Etapa - que aconteceu
no periodo de 05 a 07 de abrii de 2019 em São Mateus — ES, no valor de R$ 1.400,00.
A justificativa para viagem guarda relação com a atividade def—empenhada peio servidor?

O deslocamento foi para uma viagem à cidade de São Mateus — ES, aonde aconteceria “ 02
o 332 Campeonato Estadual de Karatê - Projeto ”Eduardo de Karatê” o servidor
requerente de adiantamento :! a Secretaria Municipal da Pasta de Esportes e Lazer.?
0 deslocamento se deu em caráter eventual, motivado por realização de serviços ou
participação em eventos ou cursos de capacitação proHssionaI?
(Poderão acompanhar a Solicitação do adiantamento: memorando, folders, Ordem de
Serviço, dentre outros documentos que demonstrem a necessidade da viagem).
Trata—se de um Campeonato Estadual de Karatê. Consta a programação do evento
encaminhada pela Federação Espírita Santense de Karatê.
o valor aprovado para custear as despesas com adiantamento são compatíveis com o
período da viagem, cargo ocupado pelo servidor e localidade de destino?

1.9 Esse evento visa cobrir custos com alimentação de 19 atletas e mais o treinador, : 02
sendo que os mesmos iriam arcar com o restante das despesas como Alojamento e
taxa de participação. Obs: 2 jantares, 2 almoços. lanches.

1,5

1.5

I.,?

1.8 K 04 a 07
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ªªn: ,, . *ª'
ª 71" tear-:=?“-

0 adiantamento respeltou as vedações previstas no artigo 21 da IN 03 2018 do Sistema
Financeiro? Sim

O servidor beneficlado estava em atraso na prestação de contas de adiantamento
anterior? Artigo 89 da IN 03/2018.
Verificamos através do Sistema Contábil - Relação de Empenhos do período de 2017 a
2018 e constatamos que: Houve adlantamento para viagem em 2017 ref.
adiantamento de recursos para arcar com despesas de aiimentação dos atletas do
clube "O Imigrante Esporte Clube de Santa Teresa". O valor adiantado foi de R$
1.500,00 e foi devolvido R$ 910,00.
Porém, na so—llcitação de Aditamento, não consta a assinatura da secretaria municipal
da fazenda declarando que o servidor está com situação regular com a prestação de
contas anterior.

1.12 , O servidor era responsável por dois (ou mais) adiantamentos? Não )( -
No tópico "Autorlzação" consta a assinatura e qualificação da chefla Imediata ?

1.13 No solicitação de Aditamento, não consta a assinatura do Senhor Prefeito Municipal, li &
porém o mesmo autorizou na folha de informação dentro do processo.
Os documentos Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Nota de Pagamento e Ordem

Bancária foram devidamente preenchidos e anexados ao processo? ti 09 ª 11
Consta nota de empenho número: 1439/2019 - Nota de llqulda—ção número 1451f2019
e nota de pagamento número 2189/2029.
Na hloótese do deslocamento se estender por tempo superior ao previsto e for
necessário a realização de novas despesas, consta autorização da autoridade :
competente para reembolso de valores excedentes solicitados e comprovados pelo
servidor?

1.10

1.11

1.15

Na hlpotese de ocorrência de pagamento de adiantamento após o início da viagem. do
servidor, em razão de emergência. consta justificativa do servidor e a autorização do1.16 responsável legal? ;( 12
O pagamento foi efetuado antes da viagem — dia 02f04l2019 conforme comprovante
anexado dentro do processo.teeemstrMssst—eea & n naProcesso 0057093019 ' _ '
aº. Prestação de Contas foi apresentada pelo servidor no prazo máximo de 15 dias após o
retorno? Artigo 28 da IN 0312018

2.1 Não. 0 servldor deveria ter prestado contas do adiantamento concedido até a data ' x 01
limite de 22/04/2019. O processo de Prestação de Contos somente foi protocolado em
07/05/2019.
Todos os comprovantes foram emitidos em nome da prefeitura? Artigo 26 da IN 03.12018
Não. Conforme verificado na documentação anexada na prestação de contas, as Notas

2.2 Fiscais: 35224 e 35225 foram emitidas em nome de Pessoa Física e CPF "lstanlev Tonini x 04 e BB
Alves" e o Cupom Fiscal nº 2775 série 002 foi descrito como "Consumidor não
identificado". Os demais recibos foram emltldos em nome do Município.
A documentação comprobatória da prestação de contas de suporte aos deslocamentos eperíodo informado?
(Nessa oportunidade o auditor deve verificar se existe registro de presença nos controles

2.3 de frequência do servidor no periodo correspondente ao da viagem, por meio da anállse :: os a os
da folha ponto ou espelho de ponto eletrônlco].
Consta Nota Fiscal, Cupom Fiscal e Recibos que comprovam a cidade do deslocamentodo servidor. '
Os documentos comprobatórios de Prestação de Contas apresentam as informações

obrigatórias como: data, valores, identificação do servidor? )( 04 ª 08
Os comprovantes da Despesa possuem a data, descrição, valor. Sendo que não foram
todos emitidas em nome do municipio.
Foi apresentado o certificado ou atestado de frequência para fins de comprovação de
participação do servidor em curso, conferência, seminário, congresso, slmpósio e outros2.5 eventos de interesse do Municipio? x —
Não foi anexado mais nenhum outro comprovante, :: não ser as Notas Fiscais. Cupom
Fiscal e recibos.

rs?

ZA
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%% tenes—JV "

A descrição das atividades realizadas guarda relação com os dados correspondentes de
solicitação do adiantamento?

ºs comprovantes das atividades anexados no processo de Prestação de Contas
condizem com a sollcitação das servidoras sobre a finalidade da Viagem que era
custear despesas com alimentação de 19 atletas do Projeto "Eduarte de Karatê", mais
o treinador, no 339 Campeonato Estadual de Karatê -— lª Etapa.
Consta a data, assinatura e identificação do ordenador de despesa aprovando aprestação de contas? ao
Consta na folha de Informação o parecer favorável pela aprovação emitido pelo setor *
contábil e a aprovação do Ordenador de Despesa. senhor Prefeito Municipal.
Caso haja saldo não utilizado do adiantamento, foi recolhido à Prefeitura Municipal
mediante depósito bancário comprovado por guia de depósito original?
Não houve valor a ser devolvido para o Municipio. Ao contrário, houve um gasta a
maior no valor de R$ 14.29.

Caso haja descumprimento de alguma obrigação que gere devolução aos cofres públicos2.9 consta comprovação do ressarcimento? * “
Não houve necessidade de ressarcimento.

2.5 )( DE a 08
2.7

2.8

s=am
N = não
NA : NÃO se APLICA
r—is = FOLHS

Constatação: 1

O adiantamento foi requerido pelo Secretário Municipal de Esporte conforme modelo de Requerimento — Anexo
I do Decreto 021/2018.

No processo constatou—se que foi o adiantamento foi solicitado ao ordenador de despesa em 28 de março de

2019 o qual não autorizou no próprio requerimento, mais sim na folha de despacho (tis. 08) dentro do processo.

Quanto à situação de Regularidade em relação a Prestação de Contas anterior, não verificamos manifestação

do setor contábil sobre este item, conforme determina o artigo aº da IN 003/2018:

“Arti &“ - As solicitações de Adiantamento para Viagens serão feitas pelos Secretários Municipais, ao Chefe

do Poder Executivo, e no caso do Fundo Municipal de Saúde, pelo (a) Secretário (a) que e o Ordenador (a) de

Despesas, através de processo de requerimento de adiantamento conforme Anexo ! do Decreto 021/2018, o

qual encaminhará o processo ao Setor Contábil (SECOM), para verificar a regularidade do servidor em
relação à prestação de Contas de adiantamento anteriormente concedido".

Constatação: 2

A Prestação de Contas do adiantamento concedido não respeitou o prazo legalmente estabelecido na Instrução
Normativa 003/2018:

“Art. 28 - No prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do término do periodo de aplicação, o servidor

público ou o agente politico municipal responsável pelo adiantamento prestará contas da aplicação do
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recurso recebido.

5 1ª— No dia útil imediato ao vencimento do prazo para prestação de contas, sem que o responsável as tenha

apresentado, o SECOM oficiara diretamente ao responsável, concedendo-lhe o prazo final e improrrogável de

03 (três) dias úteis para fazê-lo.

5 2º— Na copia do ofício, ou outro documento, o responsável assinará o recebimento da via original colocando a
data do recebimento.

5 3ª— Não sendo cumprida a obrigação da prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido

no parágrafo primeiro, o SECON remeterá, no dia imediato, a cópia do oficio referido no ê :?0 e 5 1 ª a Procuradoria

Juridica, devidamente informada, para abertura de sindicância nos termos da legislação vigente.

à“ 4º- O descumprimento do previsto nos procedimentos definidos será objeto de instauração de Processo

Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas.

Ficou claramente evidenciado que a Prestação de Contas deveria ter sido protocolizado até o dia 22l04l2019,
mais foi realizada somente em 07/05i2019.

Constatação: 3

Os comprovantes de Pagamento não foram emitidos em nome do Municipio, conforme determina o artigo 26 da

IN 003/2018:

"Art. 26 -— Os comprovantes de pagamento deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municrpal de Santa

Teresa, com indicação do CNPJ e:”

Conforme verificado na documentação anexada na prestação de contas. as Notas Fiscais: 35224 e 35223 foram

emitidas em nome de Pessoa Fisica e CPF "]stanley Tonini Alves” e o Cupom Fiscal nº 2775 série 002 foi descrito

como "Consumidor não identificado". Os demais recibos foram emitidos em nome do Municipio.

4 - RECOMENDAÇÃO:

O controle interno orienta que em todos os processos de solicitação de Adiantamento e de prestação de contas,

sejam respeitados as normas e procedimentos constantes da IN 003/2018 do Sistema Financeiro, que dispõe

sobre procedimentos e rotinas relativas à Adiantamento para Viagens.

O servidor que receber adiantamento para viagens e obrigado a prestar contas da aplicação do recurso Se não

o Hzer no prazo estipulado pelo ordenador de despesa, ou se esta for impugnada, estará sujeito à sindicância,
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sem prejuízo de outras providências administrativas para apuração de responsabilidades e imposição das

penalidades cabíveis.

No momento do recebimento dos comprovantes, o servidor deve verificar se os dados estão completos. e na

falta de alguma informação ou quesito exigido na lei, seja feita as devidasjustiticativas, e deforma alguma rasure,

pois, qualquer aIteraçâo com intuito de burlar ou emascarar documentos públicos pode caracterizar crime de

falsificação de documento público.

5 - CONCLUSÃO:

A inspeção realizada nos processos 00482212019 e 0670912019 referente adiantamentos para viagens teve por

finalidade principal expressar“ a opinião a fim de verificar se todos os requisitos necessários a eficácia dos atos

administrativos foram observados.

Em fase dos exames realizados, esta UCCI entende que na prestação de contas encontra-se em situação

pendente de iustíficativas, pois alguns hns específicos do adiantamento não foram atendidos, ou seja. os

pontos evidenciados nas constatações 1, 2 e 3 ainda devem ser cientificados e justificados.

( Constatação 01: Setor Contábil;

( Constatação 02 e 03: Servidor Responsável peio Adiantamento.

Todas as avaliações e recomendações ja foram descritas neste relatório, e encaminhamos o presente relatório

a Secretaria Municipal da Fazenda ! SECON para conhecimento do item evidenciado na constatação 01 e

encaminhamento ao Servidor para as justificativas apontadas nas Constatações 02 e 03.

Santa Teresa—ES 17 de Junho de 2019,

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral Interno

Obs: As Justincativas foram devidamente apresentadas pelo servidor.

O processo nº 005601!2019 referente à solicitação de Adiantamento para viagens e prestação de contas.

O processo se refere a adiantamento de viagens para custear despesas com alimentação e Hospedagem para

participação da servidora no evento gratuito “Boas praticas e novas normas para envio do cidades em 2019 sem

inconsistênciaª— que aconteceu no periodo de 25 a 26 de abril de 2019 em Domingos Martins — ES, no valor de

R$ 300.00.
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O mesmo tem o objetivo de fornecer informações de caráter contábil para envio ao sistema CIDADES do Tribunal

de Contas do Estado do ES.

3. EXAME TÉCNICO:

Órgão analisado: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Processo: 0056002019 — Adiantamento para Viagens

FORMULÁRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

1. DA CONCESSÃO DE) ADiANTAMENTO PARA VIAGENS: & !!gracesso 0056011203 . _ _ .
O processo foi instruído de forma Ciara & objetiva, numerado & datado, respeitando as

formalidades cia Instrução Normativa? ” 01 ª 20
O processo está formalizado de forma clara e objetiva, estando datado e numerado
das fls, 01 a 20.

A requisição do adiantamento para viagens foi feita pelo Secretário Municipai, mediante
oficio dirigido ao Prefeito Municipal?

1.2 Não foi feita &: Requisição de Adiantamento através do formulário -— Anexo Ido Decreto :: 02
021/2018. O adiantamento foi solicitado através de Memorando SMFMGF! Nº
03212019 pela servidora diretamente ao Prefeito Municipal.
Os dados fu ncionais do beneflclárla furam corretamente informados?
Não foram informados os dados funcionais de acordo com o Modelo de Requerimento

Í? Éa'B:

1.1

ª'ª —— Anexo ! do Derreta 02112915. Foi informada Nome e função da servidora " ªº
requerente.

1.45 ºs Dados bancários do servidor foram informados? Não foi solicitado no Formuláriº. ' x -

1 5 O beneficiário do adiantamento é servidor da Administração Municipal? ,: .
' Contadora do Municipio.
Foram informados os dados relativos à viagem? (localidade de destino, data e horário
previsto para partida, data & horária prevista para e returno]?
Referente despesa com alimentação e Hospedagem para participação da servidora no

1.5 evento gratuito "Boas praticas e novas numas para envio do cidades em 2019 sem II 02
Inmnsistância"- que acnnteceu no periodo de 25 a 26 de abril de 2019 em Domingos
Martins — ES no valor de R$ 300,00, sendo R$ 150,00 para alimentação e R$ 150,00
para hospedagem. ,
Ajustiflcativa para viagem guarda relação com a atividade desempenhada pelo servidor?

O deslocamento foi para uma viagem à cidade de Domingos Martins - ES. 0 mesmo )( 02
tem o objetivo de fornecer informações de caráter contábil para envio ao sistema
CIDADES do Tribunal de Contas do Estado do ES.

l.?
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o deslocamento se deu em caráter eventual, motivado por realização de serviços ou
participação em eventos ou cursos de capacitação profissional?
(Poderão acompanhar a Solicitação do adiantamento: memorando, folders, Ordem de x 02
Serviço, dentre outros documentos que demonstrem a necessidade da viagem)—.
Trata-se do evento "Boas praticas & novas normas para envio de cidades em 2019 sem
inconsistência", para capacitação profissional. ,
O vaiar aprovado para custear as despesas com adiantamento são compatíveis com o
periodo da viagem. cargo ocupado pelo servidor e localidade de destino?

1.9 Esse evento visa cobrir custos com alimentação e Hospedagem da servidora na cidade ii 02
de Domingos Martins-ES oferecido pela empresa fornocedora do Software contábii
utilizado no município. O evento é compativel com o cargo ocupado da servidora.

O adiantamento respeitou as vedações previstas no artigo 21 da IN 03 2018 do Sistema xFinanceiro? Sim ,
O servidor beneficiado estava em atraso na prestação de contas de adiantamento ,
anterior? Artigo 84? da o: 033'2018.
Verificamos através do Sistema Contábil - Relação de Empenhos do periodo de 1015 a

' 2019 e constatamos que:
-Houve adiantamento para viagem em 2015 ref. a adiantamento de viagem, relativo 3
Treinamento de Encerramento do Exercício, realizado pela Empresa E&L Produções de
Software na cidade de Domingos Martins/ES - SMT-'A. O vaior adiantado foi de R$1.11 somou e foi devoivldo R$ 486.64. :: «
-Houve um adiantamento para viagem em 2017 rei. a adiantamento de recursos para
custear viagem da servidora, no município de Domingos MartinsjES, para participar de
curso de Capacitação da Empresa E&L, nos dias DTIUZ a usina/zon. conforme Lei
Municipal nº 1.607 de 12 de julho de 2005. O valor adiantado foi de R$ 500,00 e foi
devoivido R$ 93.66.
Porém, não consta em nenhum lugar do processo a declaração de que o servidor está
com situação regular com a prestação de contas anterior.

1.12 O servidor era responsável por dois (ou mais] adiantamentos? Não K

1.3

No tópico "Autorização" consta a assinatura e qualificação da chefia imediata?
1.13 Consta a assinatura do Senhor Prefeito Municipal na folha de informação dentro do X 04

processo autorizando o adianta mento. _
Os documentos Nota de Empenho. Nota de Liquidação, Nota de Pagamento e Ordem
Bancária foram devidamente preenchidos & anexados ao processo?

1.14 Consta nota de empenho número: 1569 o 1670/2019 - Nota de liquidação número & 053 11
1861 e 1862/2019 e nota de pagamento número 1853 e 2854/2019,

, Consta Ordem Bancária contendo a Transferência do valor entre contas correntes.
'Na hipótese do deslocamento se estender por tempo superior ao previsto e for

1.15 ; necessário a realização de novas despesas, consta autorização da autoridade x
competente para reembolso de valores excedentes solicitados a comprovados peloservidor? ,
Na hipótese de ocorrência de pagamento de adiantamento após o inicio da viagem do
servidor, em razão de emergência, conSta justificativa do servidor e a autorização do1.16 responsávei legal? it 11
O pagamento foi efetuado antes da viagem - dia tsfoafzots conforme comprovante
anexado dentro do processo.

2. Dª PRESI-““ªº DE CONTAS: & N rg.— Flá- mmm _ _ - .
A Prestação de Contas loi apresentada pelo servidor no prazo máximo de 15 dias após o
retorno? Artigo 28 da IN 032013

2.1 A servidora prestou contas do adiantamento concedido no mesmo processo sie lt 04
solicitação do adiantamento. Porém pode-se constatar peio despacho de aprovação da
Prestação de Contas que a mesmo foi feita em 29/04/2019, portanto, dentro do prazo
estabelecido na Norma.
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Todos os comprovantes foram emitidos em nome da prefeitura? Artigo 26 da IN 0332018“
Conforme verificado na documentação anexada na prestação de contas, a Nota Fiscal:
1808 referente à Hospedagem foi emitida em nome da Prefeitura Municipal de Santa
Teresa-ES.

Não houve outro tipo de despesa. o vaiar adiantado para Alimentação foi
devidamente devolvido por não ter sido utilizado.
e documentação comprobatória da prestação de contas dá suporte aos deslocamentos e
periodo informado?(Nessa oportunidade o auditor deve verificar se existe registro de
presença nos controles de frequência do servidor no periodo correspondente ao da
viagem, por meio da análise da folha ponto ou espelho de ponto eletrônico).

] Consta Nota Fiscal emitida pelo Municipio de Domingos Martins que comprovam a
' cidade do deslocamento da servidora.

Os documentos comprobatórios de Prestação de Contas apresentam as informações
obrigatórias como: data, valoresf identificação do servidor?
O comprovante da Despesa possui a data, demição do serviço identificando a

' servidora e valor.

2.2

2.3

2.4

Foi apresentado o certificado ou atestado de frequência para fins de comprovação de
participação do servidor em curso, conferência, seminário, congresso, simpósio e outros
eventos de Interesse do Municipio?
Foi anexado certificado de participação no evento, com carga totat de 11 horas.

2.5

e descrição das atividades realizadas guarda relação com os dedos correspondentes de
solicitação do adiantamento?
O comprovante da atividade anexado no processo de Prestação de Contas condiz com
a solicitação da servidora sobre a finalidade de Viagem que era custear despesas com
alimentação e Hospedagem pira participar do evento "Boas eroticas e novas normas
para envio do cidades em 2019 sem inconsistência”.
Consta a data, assinatura e identificação do ordenador de despesa aprovando a
prestação de contas?

2.7 Consta na folha de Informação o parecer favorável pela aprovação emitido pela )( 04
Secretaria da Fazenda e a aprovação do Ordenador de Despesa, senhor Prefeito
Municipal.

Caso haja saido não utilizado do adiantamento, foi recolhido à Prefeitura Municipal
mediante depósito bancário comprovado por guia de depósito original? 13
Houve dois valores devolvidos para o Município. 15 e 20
Referente a Serviços de Hospedagem foi devolvido o valor de R$ 30,00. Referente à '

2.5 li 12 e 14
2.8

alimentação foi devolvido o valor total (não utilizado] no valor de R$ 150,00.
Consta comprovante de depósito na conta do município no valor de R$ 180.00.
Consta ainda as notas de anulação de empenho 49 e 50/2039; notas de anulação de
liquidação 13 e 14/2019 e notas de anulação de pagamento 12 & 131'2019.
Caso haja descumprimento de etguma obrigação que gere devolução aos cofres públicos2.9 consta comprovação do ressarcimento? :: -
Não houve necessidade de reosercirnento.

S = SIM

N = NÃO

NA: NÃO SE APLICA

FIS : FOLHS

Constatação: 1_

O adiantamento não foi requerido pelo Secretário Municipal conforme modelo do Requerimento — Anexo 1 do

Decreto 0211201 8.

No processo constatou-se que o adiantamento foi solicitado pela servidora diretamente ao ordenador de despesa
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em 10 de abril de 2019, o quai autorizou na folha de despacho (fls. 04) dentro do processo.

ANEÁQ | — DEQEE! 0 ªº 021i201ª
REQUISIÇ O DE ADIANTAMENTO

SERVIDGÉÍ "*"fpp: "'ªCARTAO CDRPORATDLQ: ' , , , 'EAÃQQI'FM; 0: _ ; ._,____._; ,,______ , ' 'LDTAÇÃ'O: SECRETARIÃiáê'iõí'

IDENTIFICAÇAO DA DESPESA:

PERÍODO DE T_lªriLIZAÇÃ'o;

DOTAçAõõhçAMENTARIA: '

WÉõR—ÉETÃÉÍÃ NT'Á'M É Nªrª—““““" '“ "

Deciaro éBÉi'i-é'cer'o untêiro teor do Decréió nº 021/201'8 que estabelece. normas paraa reanimação de despesas ;;!an regime de adiantamento.

MQQEEWKÚPQBW _
Declarº que :: Sarvidor agitªda identificada anoãantra-se em sim-açâo regular com apreetação de contas de adiantamento.

DATA __ __] !_SECRETARIO DA FAZENDA _
Autorizo a adiantar-nente do valºr acirha. para prestação de contas conforme oDecreto nº 021/2018.

DATA: / !

Quanto à situação de Reguiaridade em relação a Prestação de Contas anterior, não verificamos manifestação

do setor contábii sobre este item, conforme determina o artigo 8º da IN 003/2018:

“Art. 8º - As solicitações de Adiantamento para Viagens serão jeitos pelos Secretários Municipais, ao Chefe do

Poder Executivo, e no caso do Fundo Municipal de Saúde, pela (o) Secretário (a) que e' o Ordenador (a) de

Despesas, através de processo de requerimento de adiantamento conforme Anexo Ido Decreto 021/2018, o qual

encaminhará o processo ao Setor Contábil (SE COM, para verificar a regularidade do servidor em relação à

prestação de Contas de adiantamento anteriormente concedido ”.

Em relação aos demais itens, foi possível verificar que A Prestação de Contas do adiantamento

concedido respeitou as exigências contidas na Instrução Normativa nº 003/2018.

4 - RECOMENDAÇÃO:

O controle interno orienta que em todos os processos de solicitação de Adiantamento e de prestação de contas,

sejam respeitados as normas e procedimentos constantes da IN 003/2018 do Sistema Financeiro, que dispõe

sobre procedimentos e rotinas relativas à Adiantamento para Viagens.
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s - CONCLUSÃO:

A inspeção realizada no processo 00560112019 referente adiantamento para Viagens teve por finalidade principal

expressar a opinião a fim de veriHcar se todos os requisitos necessários à eficácia dos atos administrativos foram

observados.

Em fase dos exames realizados, esta UCCI entende que na prestação de contas encontra-se em situação

REGULAR, excetuando-se os pontos evidenciados na constatação 01.

Todas as avaliações e recomendações já foram descritas neste relatório, e encaminhamos o presente relatório

a Secretaria Municipal da Fazenda I SECON para conhecimento do item evidenciado na constatação 01.

Santa Teresa-ES 18 de Junho de 2019.

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral Interno

Obs: As Justificativas foram devidamente apresentaas pela servidora.

07) IN SJU -— Sindicâncias InternasCód Tipo “Processo Orgão Objeto Achado Situação
0? |N DS-g014— 014.702] Prºcªlrªdº verificarº -Elabºrªr Nºva Versãº dª Instruçãº Emºººººº “W“”?

implementa Normativa nº |Constatamos que há EIO Municipio outra providência
ção de 03/2014 versãº nstruçao _Normativa de n 012f2014 — Versão &

procediment 02 dº Sistema O_ªl, do Sistema de Recursos Humanos, queos de Jurídicº dispõem sobre _Sindicànma e Processo
controle Administrativo piseiplinar — PAD.
para Porem ewdencramos que nenhuma das duas

realização Instruções Normativasque tratam do assuntode estabelecem com clareza e segurança, a relação
Sin dicàncias dos prazos dos procedimentos de _Sindlcànma e

Internas do Processo Administrativo DISCIpIIHaI' — PAD.
- Respeitar prazos para finalização de
processos;
Recomendamos que os Processos
Administrativos Disciplinares e Síndicâncias
sejam devidamente finalizados conforme os
Relatórios da Comissão. respeitando os prazos
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e as providências descritos. Um processo nã
pode simplesmente ticar parado sem os devidos
râmites legais.

- Formalizar acordo indenizatório entre a
Municipalidade e o indenizado;
Recomendamos que, no caso de acordo entre
as partes, este seja sempre feito por escrito,
assinado e incluido dentro do Processo par
assim, resguardar a Municipalidade.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 003i2014 VERSÃO 02 DO SISTEMA

JURÍDICO

1. INTRODUÇÃO

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercicio de 2019, desenvolvemos inspeções nas Instruções

Normativas das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal.

Atendendo ao cronograma apresentamos O Relatório de Inspeção da Instrução Normativa nº 03/2014 - Versão

02 do Sistema Juridico, que dispõe sobre as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas Unidades

da Estrutura Organizacional. objetivando a implementação de procedimentos, conjunto de ações de controle

para realização de Sindicâncias Internas, no Municipio de Santa Teresa - ES.

0 trabaiho foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2019. junto ao Setor Juridico e aos demais
envolvidos atraves do método de questionario / entrevista desenvolvido de acordo com as responsabilidades e

procedimentos elencados na Instrução Normativa acima mencionada e pontos de controle sobre os
procedimentos que são adotados.

O objetivo através do levantamento e analisaro desempenho do controle das atividades dos Setores diretamente

envolvidos no assunto da referida Instrução Normativa, inspecionando—a, atraves da análise de suas atividades

e funções gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela

iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-Ios, evitando demandas desnecessárias

e infrações administrativas.

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão dos trabalhos. Os procedimentos para execução

do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade das Unidades

inspecionadas. As informações foram coletadas atraves de entrevista no Setor da Procuradoria Municipal, bem

como anaiise dos procedimentos de alguns processos de assuntos correlacionados.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa —— ES — CEP 29. 650—000 ATeieFax: (27) 3259-3900 —— CNPJ: 27.167,444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

ue

“%*? “P'Riãªª'

O inicio do trabalho de inspeção foi realizado através de entrevista de um Ghek List no Setor da Procuradoria

Juridica Municipal, baseado nos artigos da instrução Normativa de nª 03/2014 — Versão 02 do Sistema Juridico,

que dispõe sobre as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas Unidades da Estrutura
Organizacional, objetivando a implementação de procedimentos, conjunto de ações de controle para realização

de Sindicâncias internas, no Municipio de Santa Teresa - ES.

Posteriormente a entrevista, solicitamos junto ao Setor de Recursos Humanos os processos referentes a

Sindicâncias internas e Processos Administrativos Disciplinares (PAD). para averiguação dos procedimentos

adotados e possíveis recomendações de melhorias.

2. BASE LEGAL

A Lei Municipal 1300/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos do Municipio de Santa Teresa;

A Lei Municipal 2.113l2010 » instituiu a Comissão Permanente de Processos Disciplinares;

A Instrução Normativa de nº 030.014 - Versão 02 do Sistema Jurídico - Dispõe sobre as rotinas de trabalho

a serem observadas pelas diversas Unidades da Estrutura Organizacional, objetivando a implementação de

procedimentos, conjunto de ações de controle para realização de Sindicâncias Internas;

A instrução Normativa de nª 1212014 — Versão 01 do Sistema de Recursos Humanos — Dispõe sobre as

rotinas e procedimentos para sindicância administrativa e processos administrativos disciplinares (PAD) desta

Municipalidade.

3. ANÁLISE Dos PROCESSOS

3.1 — Processo de nº 13.814i'2018 — Sobre Suposto Acidente de Trabalho com Material Explosive nas

Dependências do Pátio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

1.1.1 Introdução

O processo se refere à Sindicância instaurada para apurar sobre um suposto acidente de trabalho, ocorrido nas

dependências do Pátio da Prefeitura Municipal, onde ocorreu uma pequena explosão de um artefato que

continha material explosivo.

1.1.2 Achados

Diante dos fatos ocorridos. o Setor Técnico em Segurança do Trabalho protocolou o processo de nº 13.814/2018
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no dia 09/10/2018, para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. onde o servidor está lotado, para

conhecimento e providências necessárias quanto ao fato ocorrido.

A referida Secretaria por sua vez se manifestou e encaminhou o processo para a Procuradoria Juridica Municipal

A Procuradoria Jurídica Municipal diante dos fatos relatados no processo despachou o mesmo para o Gabinete

do Prefeito, sugerindo a abertura de Sindicância Administrativa para apuração da responsabilidade dos
envolvidos.

O Gabinete do Prefeito com base no Parecer Juridico encaminhou o processo a Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, autorizando a editar a Portaria e instaurar a Sindicância.

A Assessoria Administrativa editou a Portaria de nº 351/2018 (fls. 08) no dia 29/11/2018, nomeando os membros

para constituir a Comissão encarregada da apuração das irregularidades contidas no processo, estabelecendo

o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do processo pela Comissão, para apresentação do Retatorio,

com possibilidade de prorrogação por igual prazo, se necessário.

A Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municipios DOM/ES no dia 301112018 (fls. 10) e no Diário Oficial

dos Poderes do Estado (fls. 11).

Identificamos que no processo consta o Termo de Recebimento (fls. 12), o Termo de Instalação (fls. 14) e o

Termo de Compromisso de Secretária (fls. 15), ambos com data do dia 04 de dezembro de 2018.

Depois de formada a Comissão estabelecida na Portaria, foi realizada a primeira reunião no dia 04 de dezembro

de 2018, quatro dias após a Publicação.

Constatamos que na Ata da Terceira Reunião da Comissão (fls. 17), ficou resolvido que através de Ofício ao

Gabinete seria solicitado à prorrogação de prazo para mais 30 (trinta) dias.

Foram solicitados através de Oficios (fls. 21 a 26) alguns servidores da Secretaria Municipal de Obras para

servirem como testemunhas do fato ocorrido para uma oitiva.

Identificamos no processo os Termos de Declaração de Testemunhas, assinados por todos os servidores

ouvidos pela Comissão, conforme (fls. 29 a 38).

Conforme constam nas Atas do processo foram realizadas 15 (quinze) reuniões da Comissão para apuração dos

fatos contidos no processo (fls.13, 16, 17“, 19, 20, 27, 28, 39, 40, 48, 49, 51, 52, 53 s 61).

Constatamos que há no processo o Parecer Final da Comissão nas fls. 54 a 58, concluindo que a propria vítima
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foi quem causou o acidente, sem a mesma ter noção de que poderia culminar numa explosão.

A Comissão ressaltou que não chegou à conclusão de quem entrou nas dependências do Pátio da Prefeitura

Municipal com pólvora. que acarretou na explosão.

A Comissão orientou a Municipaiidade, quanto a um maior controle ao acesso de pessoas no Pátio da Prefeitura

Municipal, e também orientou que os servidores devem saber que no local de trabalho não e local de lazer,

sendo importante que os superiores monitoram e orientem os servidores para evitar acidentes desta natureza.

ldentiticamos no processo que a Comissão assinou o Termo de Encerramento e o Termo de Remessa dos Autos

da Sindicância Disciplinar, no dia 25 de janeiro de 2019.

1.1.3 Constatações sobre o Processo de nº 1331412018

Constatamos que o Processo nº 13.814/2018 tramitou regularmente nos prazos estabelecidos na Instrução

Normativa e não foi passivei de irregularidades quanto aos procedimentos da Norma.

Por tim. recomendamos que a Prefeitura Municipalde Santa Teresa tenha maior controle no acesso das pessoas

no Pátio. conforme Parecer da Comissão.

3.1.4 Comparação dos prazos descritos na Instrução Normativa em relação aos executados no Processo
de nº 13.81412018.

Procedimento descrito

na Instrução Normativa

Prazo estabelecido na Instrução
Normativa

Prazo do procedimento realizado

no processo

Instauração de
Sindicância

Art. 8º - Prazo máximo de 10 dias

do encaminhamento da denúncia

até a abertura da Sindicância
dosatravés da nomeação

membros.

A nomeação dos membros foi feita

pelo Prefeito Municipal 06 (seis) dias

apos a análise a sugestão do Setor
Jurídico.

0 Prazo para o inicio das
Reuniões da Comissão.

Art. 11 - No prazo máximo de 05

(cinco) dias da Publicação da
Portaria de
Comissão,

nomeação de

A primeira Reunião de acordo com a

Ata da fls. 13 foi no dia 04/12/2018, ou

04 (quatro)

publicação da Portaria que foi no dia

3011112018.

seja, dias apos a
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Composição da Art. 16 — A Sindicância será A Portaria nº 351/2018 fls. 08
Comissão processada por 04 (quatro) designou 03 servidores titulareseum

servidores, sendo. três titulares e

um suplente.

01 suplente de acordo com a
Instrução Normativa.

O prazo de conclusão de
Sindicância

Art. 20 Inciso III —- O prazo para
conciusão de Sindicância não

excederã 60 (sessenta) dias,
podendo ser prorrogado por igual

periodo. a critério da autoridade

data da
Publicação da Portaria de nomeação

da Comissão foi no dia 30/11/2018, e

a Sindicância foi concluida no dia

25/01/2019, conforme Parecer Final

Considerando que a

(fis. 54 a 58) e o Termo de
Encerramento (fls. 59). Portanto, a

supenon

Sindicância foi concluida com 56

(cinquenta e seis) dias, dentro do
prazo legal.

3.2 — Processo nº 11.039/2017 — Sobre irregularidade no Horário de Trabalho de Servidor.

3.2.1 Introdução

O processo de nº 11.039/2017 se refere à abertura de um PAD - Processo Administrativo Disciplinar, com a

Hnalidade de apurar supostas irregularidades no horário de trabalho de um servidor da Secretaria Municipal de
Saúde.

3.2.2 Dos Processos Apensados ao Original de nº 11.039/2017

No Processo de Origem do PAD constam outros processos que se encontram apensados. Abaixo a Relação dos
mesmos:

Processo 7.797/2017 de 06/06/2017 — A Gerência de Ações Integradas à Saúde encaminha informações

referentes ao horário aleatório do enfermeiro;

Processo 8.665/2017 de 23/06/2017 — O servidor inspecionado requer informações referentes ao processo nº

7797/2017;

Processo 8704/2017 de 27/06/2017 - O servidor inspecionado requer documentos junto a Instituição de Ensino

UNESC;

Processo 13.737/2017 de 17/10/2017 — A Comissão do PAD solicita Cópias de Ficha Funcional e de toda

documentação referente à contratação de servidor;
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Processo 1336812017 de 1811012017 — O Servidor requer Cópia do Processo Original;

Processo 14.77112017 de 0911112017 — O advogado do servidor requer que todas as intimações/notificações

sejam encaminhadas a ele;

Processo 14.95212017 de 1411112017 — A Comissão solicita as Cópias das Avaliações funcionais do servidor;

Processo 1598912017 de 0511212017 -— A Comissão solicita a prorrogação do prazo de entrega do Parecer Final

em mais 60 (sessenta) dias;

Processo 466512018 de 2810312018 — A Comissão do PAD solicita Relatório de Produção do servidor;

Processo 466612018 de 2810312018 — A Comissão solicita a Cópia das Fichas de Frequência em nome do

servidor;

Processo 504212018 de 0510412018 — O Servidor inspecionado solicita providências quanto ao descontos

indevidos do seu salário;

Processo 532212018 de 1210412018 — O Advogado requer a redesignação da audiência para oitivas das

testemunhas;

Processo 557112018 de 1710412018 —— A Comissão do PAD solicita a Cópia Integral dos Autos do Processo nº

1404512017;

Processo 629312018 de 0410512018 — O advogado apresentou defesa prévia;

Processo 985612018 de 2010712018 — O Servidor inspecionado requer resposta formal do Processo nº
1103912017.

3.2.3 Achados

0 Processo de nº 11.03912017 de origem da Secretaria Municipai de Saúde conforme o MEMOISMSAINº

21512017 de 14 de agosto de 2017, junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,

solicitando análise e providências quanto à documentação comprobatória de horas não trabalhadas pelo servidor

em regime de Designação Temporária, e justificado pelo fato do impacto negativo causado pela ausência do

servidor no seu trabalho técnico na Policlínica Municipal.

Constatamos no processo documentos emitidos pela Gerência de Ações Integradas a Saúde, sobre faltas não

abonadas e faltas não justificadas do servidor, além do Relatório de Horas Mensais do mes de junho de 2017.

Constam ainda documentos como, Declarações e Cronograma de Atividades da Faculdade UNESC, onde o

mesmo estudava (fls. 03 a 19) (*).

A Secretaria Municipal de Administração através do Setor de Recursos Humanos, encaminhou à Procuradoria

Jurídica Municipal a Ficha Financeira do servidor (fls. 21) (*) e Cópia do Contrato Administrativo (tis. 22 a 24) (*).

A Procuradoria Jurídica Municipal por sua vez encaminhou o processo para a Secretaria Municipal de Saúde,

solicitando informações se o servidor está "compensando as horas não trabalhadas".
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Constatamos que há o despacho da Gerência de Ações Integradas a Saúde (fls. 27) (*) respondendo a

solicitação da Procuradoria, relatando as compensações de horas não trabalhadas, executadas pelo servidor

nos últimos meses. Foi citado que o servidor compensou apenas algumas horas trabalhando em 02 (dois)

sábados, sendo informado que não houve mais tipo algum de compensação de horas por parte do servidor.

(*) Processo 11.039/2017

De acordo com despacho da Gerência de Ações Integradas a Saúde e demais informações contidas no

Processo, a Procuradoria Juridica Municipal sugeriu a abertura de Sindicância ou PAD em desfavor do servidor,

devido o mesmo não cumprir com sua Carga Horária, e encaminhou o processo a Secretaria Municipal de Saúde

para providências.

A Secretaria Municipal de Saúde por sua vez encaminhou o processo no dia 21 de setembro de 2017 à Secretaria

Municipal de Administração - SMAR solicitando abertura de PAD.

A SMAR encaminhou o processo para o Gabinete do Prefeito que autorizou a abertura do PAD e nomeou os
membros da Comissão no dia 02 de outubro de 2017.

Foi criada a Portaria de nº 324/2017 no dia 10 de outubro de 2017, instaurando o PAD e nomeando os membros

da Comissão, e estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Relatório Final com

possibilidade de prorrogação por igual prazo, conforme (fls. 31) (*) e publicada no DOM/ES — Diário Oficial dos

Municipios do Estado do Espirito Santo e no Diário Oficial dos Poderes do Estado — ES, ambos no dia 11 de

outubro de 2017 (fls. 32 a 34) (*).

Foi constatado no processo o Termo de Recebimento assinado pela Presidente da Comissão do PAD no dia 11

de outubro de 2017, (fls. 36) (*), Termo de Instalação (fls. 37) (*) no dia 17 de outubro de 2017 e Termo de

Compromisso de Secretária (fls. 36) no dia 17 de outubro de 2017.

Constatamos através da Ata (fls. 39) (*) que a Primeira Reunião da Comissão foi realizada no dia 17 de outubro

de 2017, decidindo nomear a Secretária da Comissão, e que as primeiras ações seriam: Lavrar o Termo de

Instalação, o Termo de Recebimento e o Termo de Compromisso de Secretária.

No processo foram enumeradas 26 (vinte e seis) Atas, porém constatamos 25 (vinte e cinco) Atas de reuniões

anexadas, acontece que não localizamos & Ata da 23ª (Vigésima Terceira) reunião da Comissão do PAD.

Identificamos na fls.202 (*) a Ata da 22ª (Vigésima Segunda) reunião no dia 24/04/2018, e na folha seguinte, que

por equívoco também de nº 202 (*), constatamos a Ata da 24ª (Vigésima Quarta) reunião da Comissão no dia

25/04/2018, portanto, não foi encontrada no processo, a Ata da 23ª (vigésima terceira) Reunião.
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Todas as Atas das Reuniões da Comissão constam nas fis. 39; 44; 45; 48; 125; 132; 136; 137; 138; 139; 140;

144; 145; 148; 149; 152; 155; 159; 162; 188; 201; 202; 202; 216; 217.

Após a Quarta Reunião da Comissão realizada no dia 04 de dezembro de 2017 (fls, 48) (*) constatamos um

Oficio da Comissão do Processo Administrativo, solicitando ao Prefeito Municipal, a prorrogação de prazo por

mais 60 (sessenta) dias, devido a complexidade do assunto.

Constatamos no processo de nº 15.989/2017 fis. 06; apensado ao Processo do PAD, a Portaria CGAB nD

368/2017 prorrogando o prazo da Comissão para mais 60 (sessenta) dias. Também se encontra no processo de

nº 15.989/2017 as publicações da referida Portaria no DOM/ES — Diario Oficial dos Municipios e no Diário Oficial

dos Poderes do Estado com data do dia 06 de dezembro de 2017.

Verificamos um despacho na (fis. 30) (*) do Setor de Recursos Humanos com data do dia 0671272017, relatando

que o servidor inspecionado no PAD encontra-se em beneficio do INSS a partir do dia 05/1272017 conforme

cópias dos atestados fis. 52 a 55 (*).

Consta no processo, na folha de nº 30 (*) verso, um despacho da Procuradoria Juridica Municipal, datado de 07

de dezembro de 2017, solicitando que o PAD em desfavor do servidor seja suspenso, até que o mesmo retorne

de licença para tratamento de saúde.

(*) Processo 11.039/2017

ldentiticamos no processo (*) a Portaria CGAB nº 371/2017 (fls. 57), de 07 de dezembro de 2017, que suspende

o prazo do referido PAD, publicada no DOM/ES (fls. 58); no dia 11 de dezembro de 2017 retroagindo os seus

efeitos para o dia 05 de dezembro de 2017.

A Portaria supracitada chegou ao conhecimento da Comissão na Quinta Reunião no dia 12 de dezembro de

2017, ficando o PAD suspenso da referida data até o dia 06 de março de 2018; quando foi Publicada da Portaria

CGAB de nº 075/2018, restabelecendo o prazo do Processo Administrativo Disciplinar (fls. 129 a 131) (*)

Foram realizadas 3 (três) oitivas para apurar os fatos conforme Atas das Oitivas (fls. 168, 178 e 190) (*).

Foi realizado pela Comissão um Relatório Parcial para Apuração dos Fatos Contidos no processo (fls. 207 a

215) (*).

3.2.3.1 Do Relatório Final da Comissão do Processo de nº 11.03912017 -— Sobre irregularidade no Horário

de Trabalho de Servidor.
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Constatamos no Processo 0 Relatório Finai da Comissão nas fls. 218 a 232 (*) de 09 de maio de 2018.

Consta no Relatório que após os relatos das testemunhas arroladas, o servidor infringiu o Inciso X do Art.

147 da Lei Municipal nº 1 .80012007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa — ES)

e a Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº 33112017 celebrado entre o Município de Santa
Teresa e o Servidor.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Municipio de Santa Teresa — ES são deveres
do Servidor:

"Art. 147 da Lei Municipal nº 1800/2007.

X — Ser assíduo e pontual ao serviço. "

(*) Processo 11.039/201 7

Sendo assim a Comissão recomendou que a Secretaria Municipal de Saúde, elaborasse juntamente com o

servidor um novo cronograma de trabalho, e que o mesmo apresente de forma sistemática as possiveis faltas
devidamente justificadas.

Caso o servidor não apresentar documentos que justifique as feitas do novo cronograma sugerido, a Comissão

entende que a Administração deve proceder com a Exoneração do mesmo. por quebra da cláusula primeira do

contrato administrativo, e por infringir o Inciso X do Art. 14? da Lei Municipal nº 1.800/2007.

Constatamos na fls. 241(*) uma Decisão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de um pedido de

benefício de AuxIIio Doença apresentado pelo servidor no dia 08 de outubro de 2018. O pedido foi deferido até

o dia 19 de fevereiro de 2019, por constatação de incapacidade para o trabalho.

Constatamos na fls. 242(*) um despacho da Secretária Municipal de Saúde para a Procuradoria Juridica

Municipal, soiicitando um Parecer quanto à prescrição contratual, alegando que o servidor não apresentou os

documentos comprobatórios solicitados pela Comissão do PAD.

Diante dos fatos a Procuradoria Jurídica Municipal no seu despacho de fls. 242 verso (*) revelando ser cabível

a Rescisão Contratual mediante a respectiva indenização prevista em contrato.

A Secretária Municipal de Saúde - SMSA autorizou ao Setor de Recursos Humanos a efetuar a rescisão
contratual do servidor no dia 05 de abril de 2019.

Identiticamos na fls. 247 (*) um Ofício ao servidor, de nº 172/2019/SMSA, solicitando ao mesmo para apor a sua
assinatura no Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 331/2017.

(*) Processo 11.039/2017
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O servidor não foi encontrado conforme Parecer da Secretaria Municipal de Saúde na fls. 246 (*), e diante da

Procuradoria Jurídica Municipal de não se opor quanto a Rescisão Contratual, a mesma foi realizada de forma

Unilateral, assinada pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 23 de julho de 2019, retroativa ao dia 01 de abril

de 2019, de acordo com as fls. 252 e 253 (*).

3.2.5 Constatações em relação ao Processo de nº 11.03912017.

Constatamos que o Processo nº 1103912017 tramitou regularmente nos prazos estabelecidos na Instrução

Normativa e não foi passível de irregularidades quanto aos procedimentos da Norma.

3.3 - Processo nº 1420012016 — Sobre Prejuízo Causado por Veículo da Prefeitura Municipal a um

Agricultor.

3.3.1 Introdução

O Processo de nº 1420012016 protocolado junto a Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES, se refere à

abertura de uma Sindicância Administrativa, com a finalidade de apurar os fatos contidos no mesmo, que trata

do relato da morte de um animal bovino de um determinado Agricultor, ocorrido no dia 08 de dezembro de 2016,

supostamente causado por um Veiculo Basculante da referida Prefeitura Municipal.

O Agricultor formalizou requerimento junto ao Município solicitando a instauração de um processo administrativo

para apurar a responsabilidade do servidor causador dos danos.

O Prefeito Municipal com fundamento no Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, determinou a abertura de

uma Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no referido processo.

Junto ao Processo de Origem da Sindicância de nº 1420012016, há outros processos que o acompanham,

encontrando-se os mesmos apensados, conforme segue abaixo:

3.3.2 Dos Processos Apensados:

Processo nº 14.12'112016 de 1411212016 — Proprietário do animal morto fez um requerimento informando o

prejuízo causado por veículo da Prefeitura Municipal em sua propriedade;

Processo nº 65012017 de 1610112017 — A Comissão da Sindicância Administrativa solicita prorrogação de prazo

por mais 30 (trinta) dias da Portaria de Comissão para apresentação de Parecer Final;

Processo nº 169912017 de 0210212017 — O Agricultor encaminha resposta ao Oficio de nº 091201 ? da Comissão
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do Processo Administrativo e solicita copia do Processo Original de nº 1420012016;

Processo nº 895512017 de 0310712017 - O Servidor Gerente da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

solicitou uma cópia do Processo Original de nº 1420012016, junto a Comissão;

Processo nº 959412017 de 1310712017 — Outro Servidor (motorista) requereu também uma copia na íntegra do

Processo Administrativo Disciplinar nº 1420012016;

Processo nº 967412017 de 1710712017 - A Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2017 solicita

a prorrogação por 60 (sessenta) dias para apresentação do Parecer Final.

Processo nº 986812017 de 2010712017 — O Servidor Gerente da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

apresentou defesa prévia em 19 dejulho de 2017;

Processo nº 99001201 7 de 2110712017 — O Servidor (motorista) protocolou junto a Comissão uma relação com

os nomes de outros 3 (três) servidores para maiores informações sobre o Processo conforme solicitado;

3.3.3 Achados

Como relatado anteriormente o Processo Original de nº 1420012016 iniciou-se com a solicitação de um Agricultor

através de Requerimento do dia 14 de dezembro de 2016, ao Prefeito Municipal relatando o que ocorreu na sua

propriedade no dia 08 de dezembro do mesmo ano, quando um veiculo Basculante da Prefeitura Municipal de

Santa Teresa, em serviço próximo de sua propriedade, atingiu os fios de alta tensão, derrubando os mesmos,

que levava energia elétrica para a residência do referido agricultor. A fiação elétrica permaneceu ligada no solo

da propriedade sem conhecimento do mesmo, local este usado como pasto para os seus animais, e quando ali

se alimentava, um desses animais (bezerro) morreu eletrocutado.

Diante disso o Agricultor requereu a instauração de um Processo Administrativo para apurar a responsabilidade

do servidor causador do dano, e que após a apuração o mesmo seja indenizado pelos prejuízos causados
referentes ao animal morto e demais despesas.

O processo tramitou pelo Setor Jurídico Municipal, que emitiu parecer recomendatório para a instauração de

uma Sindicância Administrativa e fim de que os fatos fossem devidamente apurados.

3.3.3.1 Da Sindicância

O Prefeito Municipal com fundamento no Parecer Jurídico determinou a abertura de Sindicância Administrativa

no dia 28 de dezembro de 2016, para apurar os fatos narrados no referido processo.
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Foi criada a Portaria/CGAB nº 317/2016 com data de 29 de dezembro de 2016. instaurando a Sindicância

Administrativa e nomeando a Comissão encarregada da apuração dos fatos contidos no Processo 14.200/2016

(fis. 16), com prazo de 30 (trinta) dias contados do Recebimento do mesmo. sendo publicada no DOM — Diario

Oficial dos Municipios conforme (fis. 17) no dia 30 de dezembro de 2016.

A Comissão solicitou pedido de prorrogação de prazo no dia 16 de janeiro de 2017 através do processo de nº

650/2017, sendo o mesmo concedido pelo Prefeito Municipal, que autorizou atraves da Portaria/CGAB nº

027/2017 de 19 dejaneiro de 2017. publicada no DOM no dia 23 de janeiro de 2017.

Foram realizadas 06 (seis) Reuniões da Comissão de Sindicância para apurar os fatos, conforme demonstrado

nas Atas de fls. 22; 23; 32; 48; 50 e 54 do Processo 14.200f2016.

ConstatamOS também nas fls. 26 e 39 do mesmo processo, que foram realizadas as oitivas de acordo com a

elaboração das Atas da Primeira e da Segunda Oitiva, convocando as testemunhas para prestar esclarecimentos

referentes ao Processo.

Evidenciamos no Relatório Final da Comissão de Sindicância nas fls. 55 a 63, relatando que o agricultor sofreu

evidentes prejuizos pela Municipalidade conforme descrito no processo.

Após ouvir as testemunhas e a apuração dos fatos, a Comissão sugeriu no Relatório Final, a abertura de

Processo Administrativo Disciplinar contra 02 (dois) servidores, o Gerente de Obras (por não avisar ao agricultor

do ocorrido) e o Motorista causador do acidente. e uma advertência ao Operador de Maquinas por perceber que

o Gerente não tomou providências, e o mesmo não se manifestou.

O Setor Juridico Municipal concordou parcialmente com o relato sugerido pela Comissão no Relatório Final,

excluindo a sugestão da Comissão de se aplicar a penalidade ao Operador de Máquina. ainda que a pena de
advertência.

Constatamos na fls. 66 verso do processo 14.200/2016, através de despacho do Prefeito Municipal no dia 04 de

abril de 2017, que o mesmo acolhe parcialmente o Parecer Final da Comissão Disciplinar. determinando a

abertura de PAD em desfavor de Gerente de Obras (por não avisar ao agricultor do ocorrido) e ao Motorista

(causador do acidente), e deixar de aplicar a pena de advertência ao Operador de Máquina seguindo a orientação

do Setor Juridico Municipal.

3.3.3.2 Do PAD « Processo Administrativo Disciplinar

Foi criada no dia 29 de maio de 2017 a Portaria/CGAB nº 204/2017 (fls. 76), instaurando o PAD - Processo

Administrativo Disciplinar e nomeando a Comissão encarregada da apuração dos fatos contidos no Processo nº

14.200I2016, sendo a Portaria publicada no Diário Oficial dos Municipios no dia 31 de maio de 2017 (fls. 77).
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O Termo de Recebimento, Termo de Instalação e o Termo de Compromisso de Secretária foram emitidos pela

Comissão do PAD na data de 1ª dejunho de 2017 conforme fls. 78 a 80.

A Comissão solicitou um pedido de prorrogação de prazo no dia 17 de julho de 2017 através do processo de nº

9674/2017, sendo o mesmo concedido pelo Prefeito Municipal que autorizou através da Portaria/CGAB nº

25972017 de 21 dejulho de 2017, sendo esta também publicada no DOM no dia 24 de julho de 2017,

Foram realizadas 10 (dez) Reuniões da Comissão do PAD para apurar os fatos, conforme demonstrado nas Atas

de fls. 81; 82; 85; 89; 100; 101; 133; 136; 138 e 165.

Foi constatado no Processo 1420012016 conforme fls. 103; 110 e 129 que houve Atas de 3 (três) Oitivas

objetivando ouvir as declarações das testemunhas arroladas, e as testemunhas indicadas pelos indiciados e
também o testemunho dos mesmos.

Constatamos nas fls. 154 a 163 o Relatório Final emitido pela Comissão do Processo Disciplinar, opinando que

os danos causados ao agricultor devem ser ressarcidos pela Municipalidade, e que os servidores indiciados

neste PAD deverão ressarcir aos cofres públicos os seguintes valores:

De acordo com o Parecer Final da Comissão o motorista causador do dano terá que ressarcir ao Municipio o

valor de R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos), referente a 05 (cinco) metros de fio quebrado pelo veículo
no acidente.

Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Fio nu de 16 mm, alumínio com alma de aço. 05 metros R$ 1,65 R$ 8,25Valor Total R$ 8,25

Já o Gerente de Obras, por não avisar ao agricultor do ocorrido terá de ressarcir ao Município o vetor de R$

4.304,75 (quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a aquisição de fio, ao valor

do bezerro e ao leite que deixou de ser produzido pelo fato da morte do animal.

Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Fio nu de 16 mm, aluminio com alma de aço. 295 metros R$ 1,65 R$ 486,75
Bezerro com 01 ano 07 arrobas R$ 134,00 R$ 938,00Leite 1.440 litros R$ 2,00 R$ 2.880,00Valor Total R$ 4.304,75

Constatamos o Termo de Encerramento e o Termo de Remessa da Comissão nas fls. 164 e 166 respectivamente
com data do dia 27 de setembro de 2017.

Consta Parecer do Setor Juridico Municipal nas fls. 167 a 173 do dia 17 de Julho de 2019, opinando pelo

ressarcimento no valor de R$ 4.313,00 (Quatro mil, trezentos e treze reais) da Municipalidade para o Agricultor

requerente, e que esse valor seja convertido em VRTE para melhor aplicação dos juros e correção.
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Constatamos que houve o pagamento pela Municipalidade ao agricultor, do valor de R$ 4.313,00 (Quatro Mii,

aªª

Trezentos e Treze Reais) sem a devida correção, conforme evidewnciamos nos documentos que comprovam o

pagamento:

Documentos Nª Valor Fls.
Nota de Empenho 372512019 R$ 4.313,00 175
FILP — Formulario de Integração entre Liquidação e — R$ 4.313,00 1715
PagamentoNota de Liquidação 495412019 R$ 4.313,00 177
Nota de Pagamento 740612019 R$ 4.313,00 178
Não identificamos no processo nenhum acordo formal entre as partes em relação ao valor indenizado

como sugerido no Parecer Jurídico (fis. 172) em que o agricuitor "seia notificado para concordância

com o valor e a forma de pagamento".

Entendemos ser de suma importância à ciência e concordância do requerente em relação ao valor
definido a ser indenizado.

Foi recomendada também pela Procuradoria Juridica Municipal no seu Parecer (fis. 173), que após o

pagamento ao requerente, “fosse autorizada a abertura de Ação de Regresso em face do Gerente de

Obras no montante pago de R$ 4.304,75 (Quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco

centavos) por sua responsabilidade, e que fosse descontado em folha de pagamento o valor pago de

R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) de responsabilidade do motorista.

Nao foi localizado no processo nenhum documento que comprove a Ação de Regresso e o desconto

em folha de pagamento acima mencionado, recomendada pela Procuradoria Jurídica Municipal.

Em consulta ao Sistema Tributário do Municipio foi verificado que não houve Inscrição em Dívida Ativa

no valor de R$ 4.304,75 (Quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) em nome do

Gerente de Obras da epoca do incidente.

Em relação ao Motorista do incidente foi veriHcado no Setor de Recursos Humanos que não houve

nenhum desconto do valor de R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) em folha de pagamento

como recomendado no Parecer Jurídico.

3.3.4 Comparação dos prazos descritos na Instrução Normativa em relação aos executados no
Processo de nº 1420012016.

Quadro Comparativo entre os procedimentos constatados no processo com o estabelecido na
instrução Normativa de nº 0312014 Versão: 02

Do Sistema Jurídico - Sindicância.
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Procedimento descrito na
Instrução Normativa do
Sistema Juridico nº
03/2014 — Versão: 02

Prazo estabelecido na
referida Instrução
Normativa.

Procedimento realizado no processo

Prazo para Instauração de
Sindicância

De acordo com o Art. Bº o
prazo máximo do
encaminhamento da
denúncia até a abertura da
Sindicância é de 10 dias.

O Prefeito Municipal nomeou os
membros 01 dia após a recomendação
do Setor Juridico de abertura de
Sindicância e 13 (treze) dias após a
Denúncia do Agricultorjunto a Prefeitura,
pelo fato de que o Prefeito Municipal
solicitou Parecer Jurídico sobre o pedido
do requerente.

0 Prazo para o inlcio das
Reuniões da Comissão.

De acordo com o Art. 11, o
prazo máximo de inicio das
reuniões e de 05 (cinco)
dias da Publicação da
Portaria de nomeação da
Comissão.

A primeira Reunião de acordo com a Ata
de fls. 22 aconteceu no dia 02/01/2017,
ou seja 03 (três) dias após a Publicação
da Portaria que foi no dia 30/12/2016
conforme fls. 17.

Da Composição da
Comissão

De acordo com o Art. 16, a
Sindicância será
processada por 04 (quatro)
servidores, sendo, três
titulares e um suplente,

A Portaria nº 317/2016 designou 03
servidores titulares e um 01 suplente
conforme fls. 16.

O prazo de conclusão da
Sindicância

De acordo com Art. 20,
Inciso III — O prazo para
conclusão da Sindicância
não excederá 60 (sessenta)
dias, podendo ser
prorrogado por igual
período, a critério da
autoridade superior.

Considerando que a data da Publicação
da Portaria de nomeação de Comissão
foi no dia 30/12/2016. Foi solicitada a
prorrogação do prazo no dia 16/01/2017
e no dia 23/01/2017 foi publicada a
Portaria prorrogando o prazo da
Sindicância para mais 30 dias. A
Sindicância foi finalizada no dia
23/02/2017 de acordo com o Termo de
Encerramento fls. 64. Portanto 25 dias
após a prorrogação do prazo.

3.3.5 Das Constatações do Processo de nº 14.200/2016.

Foi verificado que houve 29 (vinte e nove) dias entre o Parecer do Setor Juridico sugerindo a abertura do PAD,

(06/03/2017) até a determinação de abertura do mesmo, autorizada pelo Prefeito Municipal, no dia 04/04/2017.

Outra constatação foi que a Secretaria Municipal de Administração demorou 13 (treze) dias para providenciar a

Portaria de abertura do PAD (04/04/2017 até 17/04/2017).

Constatamos também que após o Parecer Final da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar e do Termo

de Encerramento, datados no dia 27 de setembro de 2017, o Processo foi encaminhado ao Gabinete do Prefeito

conforme constam no verso da folha de informação nº 74 do Processo 14.200/2016.
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Identificamos que o Processo ficou no Gabinete do Prefeito, sem tramitação por um longo período de (2? de

setembro de 2017 até o dia 19 de março de 2019), quando o Gabinete do Prefeito despachou para o Setor

Juridico Municipal para Análise e Parecer quanto ao ressarcimento do valor ao Agricultor requerente.

Através do processo 13.083/2019 esta Unidade Central de Controle Interno solicitou ao Gabinete do Prefeito, o

motivo da demora do pagamento ao Agricultor que ocorreu somente no dia 03 de setembro de 2019, sendo que

o Parecer Final da Comissão sobre o Processo Administrativo Disciplinar foi concluido em 17 de setembro de

2017.

Em resposta a solicitação do Parágrafo anterior, a Chefia de Gabinete da Prefeitura Municipal se manifestou em

despacho de fls. 03 (três) do referido Processo de nº 13.083i2019 alegando que:

“O processo que (originou o PAD) de nº 14.200/2016, por um

equívoco do Gabinete, ficou alocado junto a processos já
resolvidos até o momento que o requerente veio ao setor pedir

informações. Após verificado que o processo se encontrava no
Setor, foi dado andamento imediato ao mesmo”.

Ainda, através do processo nº 13.083i2019 esta Unidade Central de Controle Interno solicitou explicações do

fato que após o pagamento da indenização, a Municipalidade ainda não efetuou a Ação de Regresso ao Gerente

de Obras da época no valor de R$ 4.304,75 (Quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) e

por que não foi descontado em folha de pagamento o valor de R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) do
motorista conforme o Parecer Jurídico das fis. 167 a 173 do Processo 14.200l2016.

Em resposta a solicitação acima mencionada, o Prefeito Municipal informou em despacho na fls. 03 do processo

de nº 1308612019 de 18 de outubro de 2019, que estará ajuizando Ação de Regresso em face do Gerente de

Obras e descontando o valor devido pelo motorista.

4. RECOMENDAÇÓES

1.1 Elaborar Nova Versão da Instrução Normativa

Constatamos que há no Municipio outra Instrução Normativa de nº 012/2014 —— Versão 01, do Sistema de

Recursos Humanos, que dispõem sobre Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar — PAD.

Porém evidenciamos que nenhuma das duas Instruções Normativas, a de nº 0312014 — Versão 02 do Sistema

Jurídico (inspecionada) e a IN 012/2014 - Versão 01 do Sistema de Recursos Humanos, que tratam do assunto

estabelecem com clareza e segurança a relação dos prazos dos procedimentos de Sindicância e do Processo

Administrativo Disciplinar —— PAD.
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Desta forma recomendamos que seja elaborada uma nova versão unificando as mesmas, e que a nova Instrução

Normativa seja clara no que se refere e prazos de procedimentos e tramitações nas Unidades Administrativas
da Prefeitura Municipal.

Que seja definido entre a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a Procuradoria Jurídica

Municipal quem será o responsável pela elaboração e responsabilidade perante a Instrução Normativa.
1.2 Respeitar prazos para finalização de processos

Recomendamos que os Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias sejam devidamente ãnalizados

conforme os Relatórios da Comissão, respeitando os prazos e as providências descritos. Um processo não pode
simplesmente ficar parado sem os devidos trâmites legais.

1.3 Formalizaracordo indenizatório entre a Municipalidade e o indenizado

Recomendamos que, no caso de acordo entre as partes, este seja sempre feito por escrito, assinado e incluído

dentro do Processo para assim, resguardar a Municipalidade.

5. CONCLUSÃO

A inspeção foi realizada nos Processos 13.814/2018, 1103912017, 14.200l2016, que dispõem sobre
Sindicâncias Internas e Processos Administrativos Disciplinares PAD, visando apurar se os mesmos estão em

conformidade com a Instrução Normativa de nº 03/2014 — Versão 02 do Sistema Jurídico do Municipio de Santa
Teresa - ES.

As constatações e recomendações da inspeção foram descritas neste relatório, e diante de todos os pontos

evidenciados, veriãcamos a necessidade de que seja elaborada uma nova versão da Instrução Normativa, de

forma a normatizar e disciplinar os procedimentos de trabalho' destinados à apuração de Sindicâncias Internas

e Processos Administrativos Disciplinares — PAD no Municipio de Santa Teresa — ES.

Concluímos também que todos os envolvidos nos PAD - Processos Administrativos Disciplinares e de
Sindicâncias adotem providências em relação aos itens 4.2 e 4.3.

Encaminhamos este Relatorio de Inspeção para a Procuradoria Juridica Municipal. para ciência e providências
necessárias.

Posteriormente que o mesmo seja encaminhado para o Setor de Recursos Humanos para conhecimento, e por
fim que seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para ciência.
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Após todos os encaminhamentos, solicitamos a devolução do Processo à Unidade Centrai de Controle Interno

que orientará e acompanhará a elaboração de uma nova versão junto a Unidade Administrativa responsável pela

mesma.

Recomendamos que depois de elaborada a nova versão da Instrução Normativa, a mesma seja divulgada para

os envolvidos para que tenham conhecimento dos procedimentos a serem utilizados.

Santa Teresa, 25 de outubro de 2019.

Roque Bras Luchl Douglas Luiz NovelliAnalista Público Interno Analista Público Interno

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controladora Geral Municipal

CHEK LIST — INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU 0312014 - Versão: 02

Da Finalidade: Realização de Sindicâncias Internas

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º — Da Procuradoria Jurídica:

II. Promover discussões técnicas com as unidades executores e com a unidade responsável pela

coordenação do 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;

'Sim(X) Nâo( ) Nãose aplica( )
|||, Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submete—fa à apreciação da Unidade Central de

Controle Interno e promover sua divulgação e implementação;

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
IV. Manter atualizada, orientar as areas executores e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa.
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