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APRESENTAÇÃO



Determina a Constituição Federal, em seu artigo 31, que a fiscalização do

Município seja exercida pelo Poder Legislativo Local, mediante controle

externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo

Municipal, na forma da Lei. As competências e finalidades estabelecidas

nela, objetivam, portanto, fortalecer a gestão pública e preservar a

obediência aos princípios constitucionais.

A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 75,

destaca a importância da atividade do controle interno, particularmente

em relação à execução orçamentária, que compreende a legalidade dos

atos e a fidelidade funcional dos servidores designados.



A Lei Complementar nº101/2000 (L.R.F.) determina, em seu artigo 59, que o

Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas,

Ministério Público e com o sistema de controle interno de cada poder,

fiscalizarão o cumprimento das suas normas.

Já a Lei Orgânica do Município de Guarulhos estabelece, em seu artigo 334,

que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial da administração direta e indireta, será exercida pela Câmara

Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de

cada Poder.

Ressalta-se, ainda, o teor do Comunicado SDG nº 35/2015, do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos

municípios sob a sua jurisdição possuírem seus próprios sistemas de controle

interno.



O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e

todos os métodos e medidas adotadas, para salvaguardar os ativos,

desenvolver a eficiência nas operações, avaliar a eficácia quanto ao

cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e quanto a

efetividade das políticas públicas, mantendo a conformidade das normas,

o estrito cumprimento das leis e princípios constitucionais.

As atribuições e competências do Departamento de Controle

Interno/Controladoria estão definidas no artigo 156 da Lei Municipal nº

7.550/17 e pelo Decreto Municipal nº 35445/18.



O Departamento de Controle Interno é composto pelo conjunto coordenado

de métodos e práticas operacionais empregadas de forma a enfrentar os

riscos da organização e fornecer razoável segurança para que os

objetivos e metas do ente público sejam atingidos, observando-se os

princípios constitucionais e da Administração Pública.

Visa orientar os administradores públicos para a correta gestão dos

recursos no âmbito das unidades e entidades, preservando os

interesses do Município e prevenindo a ocorrência de

irregularidades, por intermédio do acompanhamento contábil, financeiro,

orçamentário, operacional e patrimonial, consubstanciado na aplicação das

técnicas de trabalho desenvolvidas.

FONTE: Decreto Municipal nº 35.445/18, que regulamentou o artigo 156,

da Lei Municipal nº 7.550/17.



REGULAMENTAÇÃO IPREF



REGULAMENTAÇÃO IPREF 

A Lei Municipal nº 7.023, de 03 de abril de 2012, criou a Unidade

Administrativa de Controle Interno – IPREF (artigos 18 à

21), tendo suas atribuições definidas por meio da Instrução

Normativa nº 01/2019 – IPREF, de 16 de janeiro de 2019.



PLANEJAMENTO



� Plano de Governo: estratégias, diretrizes, programas, objetivos

setoriais e/ou regionais, preocupações centrais e ênfases da ação do

governo. Baseia-se nos principais problemas do Setor Público e da

Sociedade.

� Plano Plurianual (4 anos): estabelecerá, de forma regionalizada,� Plano Plurianual (4 anos): estabelecerá, de forma regionalizada,

diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal, para as

despesas de capital e outras delas decorrentes e para programas de

duração continuada.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Maximiniano: “........é uma sequência de análises e decisões que

compreende as seguintes etapas :

� Análise da situação estratégica presente da organização. (Onde

estamos? Como chegamos aqui?)

� Análise do ambiente externo. (Quais são as ameaças e as

oportunidades do ambiente presente e futuro?oportunidades do ambiente presente e futuro?

� Análise interna. (Quais são nossos pontos fortes e fracos?)

� Definição do plano estratégico. (Para onde devemos ir? O que devemos

fazer para chegar até lá?)”.
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GESTÃO DE RISCOS



Definição:

Possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no

cumprimento dos objetivos de uma instituição. O risco é medido em

termos de impacto e de probabilidade.

Controles:

Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de

sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e

informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada,informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada,

destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável.

Gestão de Riscos – Objetivo:

Processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais

eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance

dos objetivos da organização.



A identificação de riscos requer:

� A identificação de eventos indesejados;

� Suas causas;

� Seus efeitos nos impactos nos objetivos da instituição

(Metas/indicadores);

� Ferramenta administrativa a ser utilizada: análise SWOT - Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats - (Forças, Fraquezas,

Oportunidades e Ameaças (Fase de Planejamento).

Fontes e Vulnerabilidades:

� Pessoal: baixa capacitação, desmotivação, negligência.

� Sistemas: obsoleto, incompatível, baixa segurança.

� Eventos Externos: meio ambiente, crise econômica, influência política.

� Processos: ineficiente, mal estruturado, redundante.

� Infraestrutura: inadequada, inacessível, precária.

� Tecnologia: ultrapassada, baixa acessibilidade, alta complexidade.
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Atividades de controle - Exemplos

� Normatização interna;

� Atribuição de autoridade e limites de alçada;

� Procedimentos de autorização e aprovação;

� Segregação de funções ou atividades;

� Revisões independentes, verificações e conciliações;

� Controles de acesso a recursos e registros;� Controles de acesso a recursos e registros;

� Monitoramento permanente;

� Melhorar comunicação em todos os níveis;

� Atualizações constantes de normas gerais e procedimentos.



Etapas: Plano de Ação (5W2H)

� O que será feito (What) – descrever claramente a ação que será 

realizada;

� Porque será feito (Why) – indicar objetivo da ação e justificar 

necessidade de sua realização;

� Quem fará (Who) – nominar e individualizar responsabilidades para 

cada ação do plano;cada ação do plano;

� Quando fará (When) – estabelecer as datas previstas de início e fim 

de execução de cada ação;

� Onde fará (Where) – local, unidade, processo, sistema, etc.;

� Como fará (How) – maneira, método ou solução adotada;

� Quanto custará (How much) – custo das ações;

� Monitoramento.
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GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS



GESTOR E FISCAL DE  CONTRATOS

O objetivo deste tópico é contribuir para que as Áreas

Requisitantes, por meio de seus Gestores e Fiscais dos Contratos

exerçam de forma minimamente parametrizada e de maneira

transparente, o controle e fiscalização dos contratos, tendo em

vista o disposto no Art. 67, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nºvista o disposto no Art. 67, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº

33.912 de 16 de janeiro de 2017.



DISTINÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS

O gestor tem a função de administrar todo o contrato desde a sua
assinatura até o encerramento com a entrega do Bem e devido
pagamento.

O fiscal faz a fiscalização técnica do escopo contratual, ou seja, é
aquele que acompanha a execução do contrato.

Fiscalização e gestão de contratos são dois institutos distintos,Fiscalização e gestão de contratos são dois institutos distintos,
porém complementares, essenciais para que a administração
obtenha os resultados esperados das contratações realizadas.

Na indicação de gestor e fiscal devem ser considerados a
compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da
fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a sua
capacidade para o desempenho das atividades.



GESTOR DE CONTRATO

O gestor cuida de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-

financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões ligadas

à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, da

prorrogação etc. É um serviço interno, administrativo.

O trabalho mensal básico do gestor é o acompanhamento da

manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. Omanutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. O

calcanhar de Aquiles é a regularidade fiscal. Se a empresa não

mantiver tais condições poderá ter seu contrato rescindido.

É importante que o gestor conheça todo o processo licitatório e a

contratação do qual será gestor, desde as justificativas da

necessidade da contratação até as cláusulas do edital e do contrato.



ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DO GESTOR/FISCAL

Abrir processo ou pasta própria para acompanhar todos os procedimentos da

execução contratual quando da gestão e fiscalização do contrato e instruir

com os documentos necessários ao correto acompanhamento de execução

contratual: cópia do termo de contrato, cópia do empenho, termo de

referência, cópia da proposta da contratada etc. Ou seja, toda documentação

necessária à correta fiscalização da execução contratual

RECEBER E JUNTAR AO PROCESSO, ou pasta própria, os registros de

ocorrências efetuados pelo fiscal do contrato e informações quanto às

providências necessárias em caso de haver proposta de penalização por

inadimplemento total ou parcial de cláusulas contratuais.



ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DO GESTOR/FISCAL

RECEBER E VERIFICAR a regularidade da documentação

apresentada pela contratada para fins de liquidação e pagamento

(data de validade das certidões, inexistência de débitos fiscais junto

aos órgãos federais e municipais). Atentar para a possibilidade de

inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da contratada.inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da contratada.



ATRIBUIÇÕES DO GESTOR

•Conhecer todo o processo relativo à contratação, bem como as

normas aplicáveis;

•promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer o

objeto contratual e apresentar, formalmente, o fiscal do contrato;

•Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade e

minimização de riscos;

•Acompanhar o saldo do contrato e tomar providências para

aditivos, penalizações e rescisões.

•Propor alterações de cláusulas dos contratos (quando possível);



FISCAL DE CONTRATO

É função do fiscal acompanhar e fiscalizar toda a execução do

contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências

observadas durante a fiscalização, como por exemplo falhas,

atrasos, inadimplemento ou descumprimento contratual.

Ele deve verificar se o objeto do contrato cumpre ou está sendo

cumprido de acordo com os detalhes estabelecidos no Projeto Básico

ou Termo de Referência. É um serviço externo, pontual, de ver o

que a empresa entregou ou está fazendo.



FISCAL DE CONTRATO

Cabe a ele determinar as medidas que deverão ser adotadas pelo

contratado para regularizar as faltas eventualmente constatadas na

execução do contrato de modo assegurar a sua perfeita execução

nos moldes ajustados, sendo que as decisões e providências que

ultrapassem sua competência deverão ser solicitadas aos seusultrapassem sua competência deverão ser solicitadas aos seus

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas

convenientes.

Ao fiscal compete contatar o gestor para sugerir a imposição de

penalidades ou a determinação de rescisão contratual, mas sua

imposição cabe à autoridade competente.



INSTRUMENTOS BÁSICOS DE TRABALHO DO FISCAL

•Projeto Básico ou Termo de Referência;

•Proposta de preço; ou planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro ou Planilha de Custos e Formação de Preços;

•Livro de Ocorrências.•Livro de Ocorrências.

No Projeto Básico ou Termo de Referência consta tudo o que deve

ser observado pelo fiscal. Por exemplo, mesmo que o fiscal de

serviços continuados de limpeza não entenda nada do assunto,

todos os procedimentos de limpeza devem constar de forma clara e

explicada no T.R.



ATRIBUIÇÕES DO FISCAL

•Manter-se informado sobre as condições de execução contratual de

modo a fomentar o cumprimento do contrato;

•Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento

ou informando ao gestor do contrato sobre infrações ou

discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para tomada de

providências (quando o objeto não for cumprido ou não suprir a

necessidade tendo como diapasão o Termo de Referência ou Projeto

Básico);



ATRIBUIÇÕES DO FISCAL

•Acompanhar a execução e registrar todas as ocorrências.

•Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de

execução com a contratada;



Basicamente, o fiscal é aquele que avaliará se:

•As medições das obras estão de acordo com o cronograma físico-financeiro

e planilha orçamentária;

•Os objetos estão de acordo com as especificações solicitadas; e

•Os serviços continuados, de escopo ou fornecimento estão de acordo com

contrato.



FISCALIZAÇÃO COMPARTILHADA

A fiscalização do contrato poderá ser compartilhada,

devendo ser definida, no ato que designar os respectivos

fiscais, a parcela do objeto contratual que será atribuídafiscais, a parcela do objeto contratual que será atribuída

a cada um.



IMPORTÂNCIA DO CONTROLE 
INTERNO / CONTROLADORIA



IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO/CONTROLADORIA E 

UNIDADES 

�Atua na prevenção (ênfase), detectiva e corretiva;

�Controla e avalia os resultados obtidos, compara-os com o 

que foi planejado/previsto;

�Busca da qualidade dos serviços (melhoria da Gestão);�Busca da qualidade dos serviços (melhoria da Gestão);

�Apoio na elaboração de planos de ação para atingimento de 

metas;

�Busca de cultura de redução de desperdícios;



IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO/CONTROLADORIA E 

UNIDADES 

�Revisão e elaboração contínua dos processos, através da 

utilização de fluxogramas;

�Valioso instrumento para o processo decisório;

�Direcionamento das ações (via planejamento);

�Mecanismo de promoção da defesa do patrimônio Público;

�Sinergia entre DCI / Controladoria e áreas envolvidas;

�Observar o artigo 1º, inciso V; artigo 4º, Caput; artigo 6º, 

incisos I, II, III e parágrafo único, da Instrução Normativa nº 

01/2019 – IPREF.



ANÁLISE DAS CONTAS
IPREF 



Normativo

Conforme Instruções TCESP nº 02, de 2016, conforme artigo 1º:

Dispõem sobre o exercício do controle externo, compreendendo a

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial e, ainda, quanto à legalidade, legitimidade e

economicidade, no âmbito municipal, de todos os órgãos e

pessoas sujeitas a sua jurisdição.

A análise das Contas é anual e deverá ser encaminhada no

prazo e em conformidade com as exigências do TCE.



Comunicado SDG nº 037/2018

Calendário de obrigações para 2019 das providências a cargo dos

órgãos estaduais e municipais, dependentes ou não, necessárias

ao atendimento das exigências das instruções nº 02/2016.

PRÓXIMA OBRIGAÇÃO:

Até 28/02

Prefeituras, Câmaras, Autarquias, Fundações, Fundos e UnidadesPrefeituras, Câmaras, Autarquias, Fundações, Fundos e Unidades

Gestoras de Previdência, Entidades de Previdência, Sociedades de

Economia Mista e Empresas Públicas consideradas Dependentes nos

termos da Portaria MF/STN 589 de 27/12/01: enviar dados relativos ao

relatório de atividades de 2018.



RESPOSTAS  AO TCE



Ocorrências

respostas encaminhadas pelo IPREF que geraram questionamentos

(recorrentes em muitos casos) pelo TCE, devido a:

� Ausência de resposta;

� Resposta incompleta e/ou fora do prazo estabelecido; 

� Sem identificação do responsável/autoridade;

� Não atendimento à norma vigente ou sem fundamentação legal;

� Resposta difusa (de forma genérica, abrangente);� Resposta difusa (de forma genérica, abrangente);

� Resposta individualizada ao invés de ser feita em conjunto.

Providências

Instrução Normativa nº 002/2018-CGM01, que estabeleceu as normas e 

diretrizes para atendimento das demandas oriundas do TCE. 

A aprovação da instrução veio por meio do Decreto Municipal 34719/2018.



Cuidados (Agente responsável)

� Distribuir de forma padronizada (comunicação ao titular da unidade);

� Considerar os fluxos internos;

� Realizar efetivamente o monitoramento das demandas até o limite do

prazo (manter margem de segurança);

� Comunicar o Titular ou a Direção, em havendo quaisquer dificuldades� Comunicar o Titular ou a Direção, em havendo quaisquer dificuldades

internas, encontradas durante o processo sob sua responsabilidade;

� Comunicar as autoridades através dos canais competentes, quanto a

ocorrências que possam impedir o seu pleno atendimento;



Cuidados (Agente responsável)

� Solicitar apoio quando necessário;

� Manter estreito e bom relacionamento com todos os agentes e

autoridades envolvidas no processo;

� Manter documentos sob a guarda e arquivos digitalizados para

eventuais consultas;

� Fazer contatos / propor soluções mútuas junto às outras unidades,

quando se fizer presente uma resposta conjunta;

� Manter-se atualizado quanto às normas relacionadas com o assunto.



Observações

� Fazer referência ao documento que o deu causa (demanda);

� Redação clara e objetiva;

� Contemplar, em sua plenitude, o que foi solicitado, observando a 

referência às normas (legal e técnica) inerentes ao assunto;referência às normas (legal e técnica) inerentes ao assunto;

� Obedecer efetivamente aos prazos;

� Conter a data, a assinatura dos técnicos responsáveis pelas 

informações.
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