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DECRETO Nº 1.736 DE 16 DE MARÇO DE 2021 

 

 

“APROVA O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DO 
MUNICÍPIO DE MIRACATU”. 

 

 

 
 VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIROZ, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 45.191.331-0 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.475.338-27, domiciliado e residente no Município de Miracatu, 

Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais; 

 
 

Considerando termos da Lei Municipal nº 1.796 de 1º de setembro de 2015; 

   

 
   DECRETA: 

 

 

Art.1º Fica aprovado o Plano Anual de Controle Interno na Prefeitura Municipal de Miracatu para 
o exercício de 2021, constante do Anexo I, parte integrante deste Decreto para todos os efeitos.  

 

Art.2º Fica determinado a todos os Departamentos viabilizarem atendimento ao Controle Interno, 

disponibilizando documentos necessários para realização das auditorias realizadas. 
 

Art.3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das dotações próprias, 

suplementadas se necessário.  

 
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Miracatu, 16 de março de 2021. 

 

 
 
 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

 
Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Superv. de Serv. Legislativo  

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal no site www.miracatu.sp.gov.br 
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ANEXO I 

 

Plano Anual de Controle Interno 

 

Município de Miracatu 

 

2021 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Controle  Interno  tem  como  função  estabelecer  as  atividades a serem realizadas 

pelo Controle  Interno  durante o exercício  de 2021, dispondo, principalmente,  sobre  as  prioridades  e  metas a 

serem alcançadas ao final do exercício. 

Os trabalhos a serem realizados propiciarão ações preventivas e de orientação às unidades 

administrativas com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, 

publicidade e transparência das gestões administrativas, orçamentária, financeira e patrimonial, 

proporcionando apoio à Administração na gestão dos recursos públicos e ao atendimento às legislações 

vigentes. 

Os exames previstos têm por objetivo primordial identificar e avaliar os resultados operacionais 

na gestão do ente e o seu desenrolar observará os aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas 

de gestão, seus alcances, resultados e eficiência, bem como visará identificar gargalos e pontos falhos que 

possam estar lesando o erário. 

Assim, por meio das ações previstas neste PACI (plano anual de controle interno), serão feitas 

verificações e avaliações das atividades realizadas no Município. A seleção das áreas e dos processos que 

serão examinados, auditados, fiscalizados, acompanhados e monitorados levará em consideração aspectos de 

materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco, apontamentos e recomendações do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, pontos críticos levantados nos relatórios pretérios do Controle Interno, 

eventuais instruções e/ou ações do Ministério Público – ou qualquer outro órgão de controle externo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

O Sistema de Controle Interno  do  Município  de  Miracatu  foi  instituído  através da Lei Municipal nº 

1.796 de  1º  de  setembro  de  2015,  sistema  este que  compreende o plano de organização e  todos  os métodos  

e medidas  adotadas pela  administração  para salvaguardar  os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar 

o  cumprimento  dos  programas,  objetivos, metas  e  orçamentos  das  políticas  administrativas  prescritas,  verificar  

a  exatidão  e  a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. 

Para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no âmbito do controle interno da 

administração pública, “Controlar” significa fiscalizar as atividades das pessoas, físicas e jurídicas, evitando 

que a objetivada entidade não se desvie das normas preestabelecidas ou das boas práticas recomendadas. E o 
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adjetivo “interno” quer dizer que, na Administração Pública, o controle será exercido por servidores da 

própria entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e procedimentos por ela própria determinada, 

em consonância, óbvio, com os preceitos gerais da Constituição e das leis que regem o setor público.  

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas 

Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal n. 4.320/64, na Lei Complementar n. 101/00, na Lei 

Orgânica do Município e demais normas pertinentes. 

A elaboração do Plano Anual de Controle Interno (PACI) encontra respaldo nas seguintes 

legislações: 

 Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; 

 Artigos 32, 35 e 150 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo; 

 Artigos 59 da Lei Complementar Federal n. 101/2000; 

 Artigos 75 a 80 da Lei Federal n. 4.320/1964 

 Artigo 113 da Lei Federal n. 8.666/93; 

 Artigos 61, 62, 66 e 67 das Instruções n° 01/2020 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

 

FUNÇÕES 

Controladoria: função do controle interno que tem por finalidade orientar e 

acompanhar a gestão governamental, para subsidiar a tomada de decisões a partir da 

geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do 

gasto público. 

Auditoria Interna: atividade de controle, realizada consoante normas e 
procedimentos de auditoria, compreendendo o exame detalhado, total, parcial ou 

pontual dos atos administrativos e fatos contábeis. 

Ouvidoria: atividade do controle interno consistente em auxiliar o cidadão em suas 
relações com o Município, possibilitando que suas críticas e sugestões contribuam 

com a melhoria do serviço prestado. 

Corregedoria: atividade do controle interno para apurar os indícios de ilícitos 

praticados no Ambito da Administração Pública e promover a  responsabilização dos 
envolvidos por meio da instauração de processos e adoção de procedimentos, visando 

inclusive ao ressarcimento nos casos em que houver dano ao erário. 

 

OBJETIVOS GERAIS 
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O Plano Anual de Controle Interno tem por objetivos precípuos: 

 Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles 

que importem despesa para o erário; 

 Garantir com razoável segurança a regularidade dos atos de gestão; 

 Verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

traçadas pela Administração, buscando um maior grau de conformidade dos 

atos de gestão; 

 Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos 

recursos públicos, aperfeiçoando a gestão administrativa; 

 Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações emitidas pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo; 

 Apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos, visando à 

racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes e, 

em não havendo, implantá-los; 

 Aumentar a transparência da gestão cientificando aos auditados da importância 

em submeter-se às normas vigentes; 

Tem como escopo, ainda, atender o quanto estipulado no artigo 66, Livro III, das Instruções 

01/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

LIVRO III-DO CONTROLE INTERNO 

Art. 66. O(s) responsável(eis) pelos controles internos dos Poderes, Órgãos e 

Entidades mencionados no art. 1º destas Instruções, a mando dos artigos 31, 70 e 74 

da Constituição Federal, bem assim do art. 35 da Constituição Estadual, do artigo 54, 

parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do 

artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica desta Corte, manterão arquivados na 

origem todos os relatórios e pareceres exarados no cumprimento das funções 

constitucionais e legais atribuídas ao controle interno, quais sejam: 

I - avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, 

bem como a eficiência de seus resultados; 

II - comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;  

III - comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a 

eficácia e a eficiência dos resultados alcançados; 

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres do Município; 

V - apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional; e 
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VI - em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar 

o Relatório de Gestão Fiscal; 

VII - atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, 

recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. 

SELEÇÃO DE AMOSTRAS 

A seleção das amostras de processos administrativos, empenhos, prestações de contas do terceiro 

setor, processos licitatórios e outros elementos alvo de fiscalização, análise, auditoria, controle e 

acompanhamento levará em consideração os critérios da materialidade, relevância, criticidade e risco, sendo 

que: 

I) Materialidade: representa o montante de recursos orçamentários ou 

financeiros/materiais alocados e/ou o volume de bens e valores efetivamente geridos 

em um específico ponto de controle, (unidade administrativa, sistema, contrato, 

atividade, processo, procedimento ou ação); 

II) Relevância: significa a importância ou papel desempenhado por uma questão, 

situação ou unidade administrativa em relação à atividade desenvolvida pela 

municipalidade, ou ao processo e/ou procedimento realizado por órgão da 

administração direta do executivo municipal; 

III) Criticidade: representa as situações críticas efetivas ou potenciais a serem 

controladas, identificadas em uma unidade organizacional alvo de fiscalização. Trata-

se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos 

pontos de controle com riscos operacionais latentes etc., podendo ser estabelecidos 

por critério desta CGM e/ou por conta de apontamentos anteriores de controle interno 

e externo; 

IV) Risco: possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos de 

procedimentos, processos e ações do executivo, sendo medido em termos de 

consequências e probabilidades. 

A quantidade de amostras – ou a totalidade dos objetos de análise – serão definidas 

caso a caso, conforme o tipo de documento ou o tipo de exame a ser realizado. 

FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PACI 

O planejamento dos trabalhos foi pautado tendo como norte os pontos sensíveis indicados nos 

relatórios pretéritos formalizados pelo Controle Interno, bem como nos alertas e apontamentos efetuados pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial a série histórica de classificação no Índice de 
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Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M, carecendo, notadamente, de medidas mais apuradas nas áreas i-

Educ, i-Saúde; i-Planejamento e i-Amb, cujos índices indicam deficiência no Município. 

EXECUÇÃO DO TRABALHO 

A execução do trabalho ao longo do período será efetivada mediante requisição de documentos, 

inspeção in loco, esclarecimentos dos setores envolvidos, informações disponíveis em banco de dados 

(empenhos, liquidações, pagamentos, notas fiscais, entre outros), rede social, transparência/internet, entre 

outros. 

Importante salientar que a execução dos trabalhos poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, 

inclusive para que não ocorra engessamento dos trabalhos. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO I 

ATIVIDADE MENSAL DE 

MONITORAMENTO 

1) Acompanhar inserção dos dados no sistema AUDESP – Comunicado 

57/2020; 

2) Acompanhar publicações de justificativas para quebra de ordem cronológica; 

3) Acompanhar repasse do duodécimo da Câmara Municipal; 

4) Acompanhar pagamento dos encargos sociais; 

5) Acompanhar pagamento dos parcelamentos e acordos firmados; 

6) Acompanhar índice de pessoal (folha de pagamento); 

7) Acompanhar repasses ao Terceiro Setor; 

8) Verificar eventual admissão de pessoal, suas despesas e legalidade; 

9) Acompanhar evolução quanto ao pagamento de horas extras; 

10) Demais atividades não relacionadas anteriormente, em razão de 

provocações, denúncias e achados. 

 

MESES MONITORADOS 
JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

ATIVIDADE BIMESTRAL 

1) Acompanhamento da publicação bimestral dos demonstrativos relativos 

ao RREO; 

2) Acompanhamento da execução orçamentária e suas alterações; 

3) Acompanhar índice de aplicação na Saúde; 

4) Acompanhar índice de aplicação na Educação; 
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5) Análise de procedimentos licitatórios (por amostragem); 

6) Acompanhamento das ações COVID-19 e dos contratos decorrentes; 

7) Verificação da aplicação da Lei de Acesso à Informação; 

8) Verificação da Transparência Municipal; 

MESES MONITORADOS JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

ATIVIDADE TRIMESTRAL 

1) Acompanhar a efetiva utilização do controle de bordo dos veículos da 

frota municipal; 

2) Acompanhamento das multas de trânsito; 

3) Monitorar consumo de combustível. 

MESES MONITORADOS JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

ATIVIDADE 

QUADRIMESTRAL 

1) Analisar prestação de contas de adiantamento e diária; 

2) Analisar prestação de contas do Terceiro Setor; 

3) Analisar prestação de contas de convênios; 

4) Monitorar pagamento de Precatórios; 

5) Monitorar pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor – RPV; 

6) Monitorar gastos com água, luz e telefone; 

7) Monitorar execução de obras públicas (amostragem) 

8) Monitorar arrecadação tributária. 

MESES MONITORADOS JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO II 

 

ATIVIDADE JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Realizar inspeção 
patrimonial             

Realizar inspeção quanto 
ao cadastro de cemitério             

Realizar vistoria nas 
instituições do Terceiro 
Setor (amostragem) 
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Realizar vistoria nas 
dependências da 
Unidade Hospitalar 
Miyoji Kayó 

            

Realizar vistoria nas 
dependências da 
Unidade Básica de Saúde 
“Manoel Peres Bazan” e 
unidades da atenção 
básica (amostragem) 

            

Realizar inspeção em 
creches do Município 
(amostragem) 

            

Verificar aplicação da Lei 
Federal n° 13.460/2017             

Verificar condições do 
depósito da merenda 
escolar  

            

Acompanhar audiências 
públicas             

Verificar AVCB prédios 
escolares e saúde             

Verificar a existência de 
procedimentos 
administrativos relativos 
a desvio, roubo ou 
desaparecimento de bens 
patrimoniais 

            

Acompanhar a entrega e 
atualização anual de bens 
e valores dos servidores, 
empregados e agentes 
políticos - § 2º do artigo 
13 da Lei Federal nº 
8.429/92 

            

Avaliar as condições dos 
veículos utilizados para 
prestação de serviço no 
transporte escolar e 
documentação 
decorrente 

            

Avaliar efetividade do 
Conselho de Alimentação 
Escolar 

            

Avaliar efetividade do             
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Conselho Municipal de 
Saúde 

Avaliar Índice de 
Efetividade da Gestão 
Municipal – IEGM (de 
acordo com o apurado no 
relatório 2019 – TCESP) 

            

Elaboração do Plano 
Anual de Controle 
Interno para o exercício 
2022 

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Anual de Controle Interno terá vigência durante todo o exercício de 2021 e as atividades 

terão início a partir da publicação do referido PACI. 

O Controle Interno Municipal atualmente conta com apenas um servidor, portanto o cronograma 

poderá sofrer, ao longo do exercício, alterações em suas atividades em função de algum fato que inviabilize a 

sua realização, tais como: férias, trabalhos especiais, treinamentos, cursos, congressos e capacitações, 

atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou outro órgão de controle externo, assim como 

atividades não previstas. 

Os resultados das atividades serão levados ao conhecimento do chefe do Poder Executivo e aos 

Diretores das pastas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências necessárias. 

Miracatu, 15 de fevereiro de 2021. 

 

SAULO SILVA VIEIRA 

RG: 42.353.106-2 

Controlador Interno 
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