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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Estabelecer procedimentos a serem observados por toda a administração

quando do atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de Contas do

Estado do Espírito Santo por ocasião das auditorias e inspeções.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do

Poder Executivo contemplando a Administração Direta e Indireta da Municipalidade, no

que couber, quando no atendimento às equipes de controle externo.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º Para fins desta instrução normativa considera-se:

I - Controle Interno: compreende o plano da organização e todos os métodos e medidas

adotadas pela entidade para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão dos dados



contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das

políticas executivas prescritas, auxiliando as ações do controle externo.

II - Controle Externo: responsável por preservar o patrimônio público, fiscalizar a

aplicação dos recursos, priorizando a legalidade, legitimidade e economicidade das

despesas públicas.

CAPÍTULO IV

BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º Instrumentos legais e regulamentares:

I - Artigos 31,70, 71 e 74 da Constituição Federal de 1988;

II - Artigo 59 da Lei complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000;

III - Lei orgânica do Tribunal de Contas/ES;

IV - Lei Municipal nº 3.495/2013 e alterações posteriores;

V - Decreto Municipal nº 4.789/2013;

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art.5º Da Controladoria Municipal (Unidade Central de Controle Interno):

I - Cumprir as determinações da Instrução Normativa, em especial, quanto às condições

e procedimentos a serem adotados para a qualidade e excelência no atendimento;

II - Manter a Instrução Normativa devidamente atualizada;

III - Promover a divulgação da Instrução Normativa junto a todas as Unidades da

estrutura organizacional das administrações diretas, indiretas e fundos, sujeitos à

fiscalização interna e externa;



IV - Receber a equipe técnica do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado –

TCE/ES, quando necessário;

V - Encaminhar ofício solicitando das unidades providências quanto a documentação

solicitada pelo TCE-ES, quando for necessário;

VI - Encaminhar a equipe técnica do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado

– TCE/ES, documentações solicitadas para auditoria, quando necessário;

VII - Providenciar espaço físico adequado para o cumprimento desta Instrução

Normativa;

Art. 6º Das unidades Executoras do Sistema de Controle Interno:

I - Atender as demais solicitações feitas pela equipe no Controle Externo do Tribunal de

Contas do Estado do Espírito Santo – TCE;

II - Providenciar as documentações necessárias para análise do controle dentro do

prazo estabelecido no ofício da Controladoria Geral do Município – CGM.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMENTOS

Art. 7º A unidade Central de Controle Interno ao receber a visita das equipes fiscais
externas deverá:

I- Apresentar as equipes fiscais ao Gestor Municipal;

II- Direcionar as unidades a serem auditadas;

III- Disponibilizar as informações, espaço físico, recursos disponíveis e
tecnológicos;

IV- Organizar toda documentação em um único ambiente onde a equipe
possa trabalhar sem ser interrompida;



V- Colocar a disposição da equipe de controle externo um servidor no intuito
de atender eventuais solicitações de imediato a serem realizadas pela equipe de
controle externo;

Art. 8º As diversas Unidades do Sistema Administrativo sujeito ao Controle Externo:

I- Os documentos e/ou informações serão fornecidos segundo solicitado,

sendo adotadas todas as medidas cabíveis para o pleno atendimento das

solicitações;

II- Além dos documentos previamente solicitados, poderão ser requeridos

pelos agentes de fiscalização e pela Controladoria Municipal durante a atuação,

quantos outros forem desejados, sendo fixado prazo razoável para atendimento;

III- Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos

agentes de controle externo e a Controladoria Municipal durante inspeções ou

auditorias, sob pena das sanções e medidas cabíveis;

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 9º A instrução normativa tem o intuito de facilitar o relacionamento do controle

externo com o controle interno, priorizando e melhorando o atendimento ao Tribunal de

Contas do Estado do Espírito Santo, objetivando que os trabalhos sejam desenvolvidos

com eficiência e eficácia.

Art. 10º Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de

melhoria.

Art. 11 A inobservância das tramitações e procedimentos estabelecidos nessa

Normativa, sem nenhum prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relacionadas

ao assunto, sujeitará os responsáveis sanções legais cabíveis.



Art. 12 O servidor ou o grupo de servidores responderão pelas sanções a que der

causa em virtude de obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias e/ou

sonegação de informações ou documentos da mesma.

Art. 13 A administração direta e indireta se sujeitarão à observância da Instrução

Normativa, sendo responsável por promover eventuais adequações, após ser

submetidas à aprovação da Controladoria Municipal.

Art. 14 Compõe também a esta Instrução Normativa o fluxograma no anexo I.

Art. 15 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Ibiraçu 11 de Maio de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal de Ibiraçu

MYRELA BARBARIOLI SIQUEIRA
Controlador Geral

.



ANEXO I

ATENDIMENTO À EQUIPE DE CONTROLE EXTERNO

GABINETE CONTROLADORIA SECRETARIAS

INÍCIO VERIFICAR
DOCUMENTAÇÃO

A SER
PROVIDENCIADA.

DISPONIBILIZAR
INFORMAÇÕES,
ESPAÇO FÍSICO
E RECURSOS.

PROVIDENCIAR
DOCUMENTAÇÃO E

ENCAMINHAR A EQUIPE
DE CONTROLE

EXTERNO.

ACOMPANHAR
O ANDAMENTO

DOS
TRABALHOS.

REUNIÃO FINAL
CONTROLADORI

A/GABINETE

FIM




