
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
  

 
 

 

      
 

Plano Anual de Trabalho Exercício 2019. 
 
 

  
 

Considerando a necessidade de atualização, monitoramento, 
acompanhamento,   fiscalização, capacitação e padronização dos atos e 
atividades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
 

A Controladoria Geral do Município, por meio de seu corpo técnico, 
apresenta seu Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2019. 
 
 

 

 

1. Critérios de Análise 

Os itens a serem analisados foram identificados pelo Corpo Técnico 

desta Controladoria, selecionados de acordo com as necessidades e 

prioridades identificadas no decorrer da realização dos trabalhos no exercício 

anterior. 

 

2. O acesso às informações, as dependências e aos documentos 

Os servidores lotados na Controladoria Geral do Munícipio, no exercício 

de suas funções, munidos de autorização específica terão livre acesso a todas 

as dependências, documentos e registros do órgão a ser auditado, que 

considerarem indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, devendo 

guardar sigilo das informações. 

 

 

3. A forma de realização dos trabalhos 

Para cada atividade realizada deverá ser elaborado o registro e/ou 

parecer, que apresente os resultados dos exames efetuados, de acordo com a 

forma ou tipo de atividade.  

O técnico ao elaborar a comunicação deve apresentar de forma objetiva e 

clara, numa sequência estruturada, permitindo o correto entendimento do 

trabalho realizado. 
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3.1 Subcontroladoria Administrativa 

 

3.2 Acompanhamento dos processos de admissão dos servidores 

efetivos, comissionados e temporários 

Objetivo: registrar e acompanhar através de relatórios emitidos pelo RH e 

Secretaria de Administração sobre a exatidão e a suficiência dos dados 

relativos ao processo seletivo e de admissão. 

 

3.3. Acompanhamento dos Registros de Frequência dos Servidores 

Públicos 

Objetivo: acompanhar através de relatórios emitidos pela  SMARH o resultado 

da análise documental realizada por amostragem nos registros de controle de 

frequência dos servidores, o efetivo desconto de faltas e atrasos, atestados 

médicos, abonos de faltas. 

 

3.4. Folha de Pagamento  

 

3.4.1. Hora Extra: Autorização, Necessidade e Registro 

Objetivo: acompanhar através de relatórios emitidos pela SMARH o resultado 

da análise documental realizada através de amostragem nos registros de 

autorização e da efetiva realização das horas extras pagas. 

 

 

3.5. Adiantamentos e Diárias 

 

 Aperfeiçoar, atualizar, fiscalizar o cumprimento do Decreto de 

concessão de Diárias, padronizar requerimento, capacitar responsáveis e 

verificar a viabilidade da aplicação e da prestação de contas dos recursos 

públicos pagos a título de adiantamentos e diárias. 
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3.6. Acompanhamento do Limite Prudencial 

 

Efetuar o acompanhamento de gastos com pessoal,  orientar sobre as 

medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites 

legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00; 

Emitir alertas em casos de extrapolação do limite prudencial 

  

3.7. Acompanhamento dos Processos Eletrônicos do TCE/Pr. 

 

Acompanhar os processos e prazos referentes às prestações de contas 

e demais processos eletrônicos  do município, junto ao Tribunal de Contas e à 

câmara municipal, as quais serão examinadas previamente pela controladoria, 

à vista das exigências dessas entidades; 

 

 

3.8.Acompanhar e Informar os Processos Administrativos 

 

 Orientar de forma escrita ou verbal, juntamente com as demais 

iretorias, os pedidos de informações e esclarecimentos de dúvidas gerais dos 

munícipes e órgãos da administração direta e indireta do município; 

 Dirigir, orientar e coordenar todos os serviços administrativos e 

atividades de competência do gabinete do Controlador Geral; 

 

3.9.  Assessorar a Administração 

  Assessorar a administração mediante a realização de orientações, bem 

como emissão de relatórios, e pareceres por escrito quando solicitados, ou 

ainda, quando identificadas irregularidades ou ineficiências 
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3.10. Despesas de Custeio 

 

3.10.1. Energia Elétrica,Telefonia Fixa e Móvel 

Objetivo: acompanhar e monitorar as despesas através de verificação de 

planilhas e faturas de  consumo. 

 

3.10.2. Veículos 

Objetivo: monitorar e orientar quanto ao controle da frota de veículos  e as 

despesas com manutenção e  consumo de combustíveis, por amostragem. 

 

 

3.11. Publicação de Orientações Instruções Normativas, Decisões do 

Tribunal de Contas do Paraná. 

Objetivo: Encaminhar ofícios as secretarias e posteriormente publicar no site 

da Prefeitura s no link da Controladoria Geral, cópia das manifestações, 

orientações, decisões e prejulgados publicados diariamente no Diário Oficial do 

Tribunal do Paraná. 

 

 

4 –SUB CONTROLADORIA DE AUDITORIA 

  

 Trata o presente expediente do Plano Anual de Trabalho – PAT, contendo seus 

principais objetivos e diretrizes de trabalhos, bem como programas e projetos a serem 

fiscalizados no exercício de 2019. 

 O PAT realça os valores que a Subcontroladoria de Auditoria deverá prezar nas 

atividades fiscalizatórias então previstas, quais sejam, auditorias, acompanhamentos, 

inspeções, levantamentos e monitoramentos, consolidando-se como principal 

instrumento de coordenação das atividades do controle interno, contribuindo para a 

efetividade da fiscalização e para a transparência das atividades fiscalizatórias 

previstas para 2019. 
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 O presente PAT foi elaborado observando os normativos vigentes, 

considerando também os seguintes fatores: 

a) Demanda interna de auditoria; 

b) Pessoal lotado na auditoria;  

c) Recomendações da CGE/TCE; 

d) Materialidade baseada na execução do exercício de 2018; 

e) Reincidências de inconformidades apontadas pela Auditoria Interna. 

 

4.1 - CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

 A elaboração do cronograma abrange a determinação dos objetivos, a data de 

realização, o alcance, os critérios e a metodologia a ser aplicada, além do prazo e dos 

recursos necessários para garantir a execução das atividades. 

 Os objetivos básicos do planejamento dos trabalhos de auditoria são os 

seguintes: 

a) Identificar os problemas potenciais da entidade;  

b) Definir, antecipadamente, os exames adequados para a consecução dos 

objetivos do trabalho, em espaço de tempo razoável e com meios disponíveis;  

c) Facilitar a administração do tempo durante a realização do trabalho;  

d) Estabelecer racionalmente a extensão dos procedimentos de auditoria a serem 

utilizados;  

e) Assegurar a uniformidade dos levantamentos, dos exames e das avaliações a 

serem realizados pelos diversos integrantes da equipe; e  

f) Evitar improvisações e sobrecarga de trabalho (divisão de tarefas). 

 

 Os elementos essenciais à programação dos trabalhos de auditoria são os 

seguintes: 

a) Constituição da equipe de trabalho com a adequada qualificação mediante 

designação expressa em Ordem de Serviço emitida pelo Controlador Geral;  
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b) Definição dos instrumentos a serem utilizados (programas de auditoria, roteiros, 

check list);  

c) Conhecimento da unidade auditável (organogramas, atribuições, fluxogramas, 

manuais de procedimentos, normas e legislação pertinente); 

d) Plano anual de auditoria interna (ordenar as atividades a serem desenvolvidas no 

citado exercício); e  

e) Monitoramento dos últimos trabalhos de auditoria realizados. 

 

 Tendo em vista que não há como auditar todas as áreas e os setores em um 

mesmo exercício, foram escolhidas as áreas por critério de hierarquização de riscos, 

uma vez que, pela dimensão da instituição, a alta demanda de processos a serem 

auditados é inversamente proporcional à capacidade da Auditoria Interna em atender. 

 

 Ressalta-se que o cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, 

podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado, em função de fatores 

externos ou internos que venham a influenciar a sua execução. 

 

4.2 - OBJETIVOS  

 O Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna tem como objetivo: 

a) Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes e normativos internos 

definidos pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.  

b) Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos controles na gestão 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

4.3 - FUNDAMENTAÇÃO 

 O plano anual de auditoria está norteado de acordo com: 

 Constituição Federal; 

 Leis Federais nº 4.320/1964, que institui normas gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços; 
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 Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 

 Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos; 

 Lei 10.520/2002 – Lei do Pregão; 

 Lei 12.462/2011 – Lei do RDC 

 Lei12.232/2010 – Lei serviços de Publicidade 

 Lei nº 8.794/2006, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo do Município de Ponta Grossa;  

 Demais leis específicas de cada objeto auditado. 

 

4.4 – CONCEITUAÇÕES  

 

Controle da gestão: objetivos e procedimentos de auditoria a serem executados para a 

apresentação de informações e constatações sobre recomendações de relatórios 

anteriores de auditoria, deliberações constantes de atas de conselhos e 

recomendações contidas em relatórios de auditoria independente, em relação à 

entidade objeto de auditoria. 

 

Relatório preliminar de auditoria: é o documento que contém as ocorrências 

constatadas durante a realização de uma atividade de auditoria e que é encaminhado 

em formato preliminar para que a gestão do órgão ou entidade objeto de auditoria 

tome conhecimento e apresente as correspondentes manifestações, em prazo de até 

15 dias, prorrogável no máximo por igual período, por autorização do Controlador 

Geral, em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Relatório de auditoria: é o documento elaborado e emitido, de forma definitiva, 

contendo as ocorrências constatadas durante os trabalhos de auditoria, acrescido das 

correspondentes manifestações apresentadas pelo órgão ou entidade objeto de 

auditoria, da análise dessas manifestações e, quando necessário, das recomendações 
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de auditoria, que deverão ser implementadas pelos órgãos ou entidades objeto de 

auditoria, para correção ou prevenção de fragilidades. 

 

4.5 – FASES DA AUDITORIA 

 Planejamento da Auditoria (preparação prévia); 

 Auditoria in loco na Unidade (opcional conforme o objeto); 

 Relatório preliminar de auditoria; 

 Análise das contestações; 

 Relatório final de auditoria (com as recomendações); 

 Acompanhamento. 

 

4.6 – UNIVERSO AUDITÁVEL 

 O universo compreendido neste plano é a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e seus órgãos de administração direta e indireta. 

 

4.7 - CARGA HORÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA  

 Para elaboração do PAT/2019 foram consideradas as horas de trabalho de cada 

servidor considerando os respectivos períodos de férias.  

 

MÊS Dias úteis Horas Dia Total de Horas Servidores Mês 

Janeiro/2019 22 06 132 

Fevereiro/2019 20 

10 

06 

06 

120 

60 

Março/2019 20 12 240 

Abril/2019 22 12 264 

Maio/2019 22 12 264 

Junho/2019 19 12 228 

Julho/2019 22 

10 

06 

06 

132 

60 

Agosto/2019 22 12 264 

Setembro/2019 21 06 252 
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Outubro/2019 22 12 264 

Novembro/2019 20 12 240 

Dezembro/2019 21 12 252 

Total 252 132 2772 

 

 

4.8 –  ATUAÇÃO 

 

Atividade: Acompanhamento diário do Diário Oficial do Município, Diário eletrônico do 
Tribunal de Contas do Paraná e da Consulta de Inquérito Civil do Ministério 
Público do Paraná 

Objetivo: Conhecer os atos publicados pelo Município de Ponta Grossa, TCE/PR e MP/PR. 

 

Atividade: Relatório de Atividades de Auditoria Mensal 

Objetivo: Controlar todas as atividades realizadas pela Subcontroladoria de Auditoria, 
apurando seu quantitativo para elaboração do Relatório de Prestação de Contas 
Anual do setor. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 004/2018 

Objetivo: Verificar por amostragem prestação de contas do contrato 189/2008 - período 
01/12/2017 a 28/02/2018. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 006/2017 

Objetivo: Dar Continuidade ao Plano Anual de Trabalho 2018. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 008/2018 

Objetivo: Dar Continuidade ao Plano Anual de Trabalho 2018. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 010/2018 

Objetivo: Dar Continuidade ao Plano Anual de Trabalho 2018. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 011/2018 

Objetivo: Dar Continuidade ao Plano Anual de Trabalho 2018. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 014/2018 
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Objetivo: Dar Continuidade ao Plano Anual de Trabalho 2018. 

 

Atividade: Análise do Contraditório da Solicitação de Atividades Específicas nº 023/2018 

Objetivo: Analisar após conclusão do processo administrativo. 

 

Atividade: Análise do convênio 678/2011 e 590/2016 firmado entre a PMPG e a CPS 

Objetivo: Realizar auditoria operacional para apuração da devida regularidade dos 
repasses efetuados pelo município para a CPS, bem como, a origem das mútuas 
obrigações e os créditos e débitos, referente ao período de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2018. 

 

Atividade: Análise das Diárias Concedidas  

Objetivo: Analisar Diárias concedidas no exercício de 2018, comparando com o exercício 
de 2017. 

 

Atividade: Análise dos cursos pagos com recurso livre da Prefeitura  

Objetivo: Verificar cursos pagos com recurso livre da Prefeitura, apurando qual foi o curso, 
período, quem participou, se teve diária ou adiantamentos pagos no mesmo 
período ao servidor. 

 

Atividade: Análise da conciliação da conta bancária nº 54000-5 – BB S/A CONTA 
MOVIMENTO  

Objetivo: Verificar valores pendentes de conciliação da conta citada. 

 

Atividade: Análise da conciliação da conta bancária nº 2-0 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL  

Objetivo: Verificar valores pendentes de conciliação da conta citada. 

 

Atividade: Monitoramento Acórdão 2360/2018 - Medicamentos  

Objetivo: Acompanhar junto a SMS as ações realizadas para cumprimento do Acórdão 
2360/2018 do TCE/PR. 

Atividade: Plan 
o Anual de Auditoria 2020  

Objetivo: Elaborar Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2020. 

 

Atividade: Análise o sítio eletrônico da PMPG 

Objetivo: Analisar o sítio eletrônico da Prefeitura com o objetivo de verificar se o 
município vem atendendo aos requisitos mínimos elencados pela Lei de Acesso 
à Informação (Lei nº 12.527/11) 
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Atividade: Capacitação dos servidores integrantes do Órgão de Controle Interno 

Objetivo: Participar de cursos promovidos pelo TCE/PR de forma a desenvolver 
competências e aprimorar os conhecimentos acerca dos trabalhos de auditoria 
sob a ótica governamental. 
 

 

Atividade: Orientações, acompanhamento e correção de procedimentos e rotinas 

Objetivo: Orientar, acompanhar e corrigir rotinas de controle interno existentes, 
conforme forem identificadas na realização do trabalho da Subcontroladoria de 
Auditoria. 

 

Atividade: Inspecionar folha de pagamento 

Objetivo: Inspecionar a folha de pagamento dos servidores da SMS.  

 

Atividade: Contrato Manutenção de Frota 

Objetivo: Analisar Controles realizados com referência aos contratos firmados entre o 
Município de Ponta Grossa, e suas indiretas com a empresa Retimaq Retífica de 
Máquinas Ltda. no período de 2016 a 2018. 

 

Atividade: Verificação e Análise do Cumprimento do  
Índice Legal para a Educação e os repasses realizados 

Objetivo: Identificar, analisar e monitorar o cumprimento dos repasses constitucionais 
para a Educação (25%). 

 

Atividade: Auxiliar na Implantação de Unidades de Gestão e Compliance - UGC 

Objetivo: Pesquisar e preparar material para reuniões/cursos junto as Secretarias 
Municipais no processo de implantação de unidades de Gestão e Compliance.  

 

Atividade: Acompanhar a Implantação de Unidades de Gestão e Compliance - UGC 

Objetivo: Acompanhar a implantação de unidades de Gestão e Compliance, referente 
contratos, patrimônio e pessoal, em 03 (três) secretarias a serem determinadas 
pelo Controlador Geral.  

 

 

 

Atividade: Pesquisar modelos de contratos administrativos por objetos  

Objetivo: Pesquisar em diversos municípios o formato utilizado nos contratos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
  

 
 

 

administrativos com a finalidade de sugerir implantações ao município de Ponta 
Grossa. 

 

4.9 – CRONOGRAMA 

 

Atividades 
1º 

Bim 

2º 

Bim 

3º 

Bim 

4º 

Bim 

5º 

Bim 

6º 

Bim 

Acompanhamento diário do Diário Oficial do Município, Diário 

eletrônico do Tribunal de Contas do Paraná e da Consulta de 

Inquérito Civil do Ministério Público do Paraná. 

X X X X X X 

Relatório de Atividades de Auditoria Mensal X X X X X X 

Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 006/2017 X      

Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 008/2018 X      

Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 010/2018 X      

Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 011/2018 X      

Análise do Contraditório da Instauração de Verificação nº 014/2018 X      

Análise do Contraditório da Solicitação de Atividades Específicas nº 

023/2018 (analisar após conclusão do processo administrativo) 

    X  

Análise do convênio 678/2011 e 590/2016 firmado entre a PMPG e a 

CPS 

X      

Análise das Diárias Concedidas  X     

Análise dos cursos pagos com recurso livre da Prefeitura       

Análise da conciliação da conta bancária nº 54000-5 - BB S/A Conta 

Movimento 

 X     

Análise da conciliação da conta bancária nº 2-0 – Caixa Econômica 

Federal 

   X   

Monitoramento Acórdão 2360/2018 - Medicamentos X  X  X  

Plano Anual de Auditoria 2020      X 

Análise o sítio eletrônico da PMPG  X  X  X 

Capacitação dos servidores integrantes do Órgão de Controle 

Interno 

X X X X X X 

Orientações, acompanhamento e correção de procedimentos e 

rotinas 

X X X X X X 

Inspecionar folha de pagamento SMS  X X    

Contrato Manutenção de Frota   X X   

Verificação e Análise do Cumprimento do Índice Legal para a 

Educação e os repasses realizados 

 X     



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
  

 
 

 

Implantação de Unidades de Gestão e Compliance X X X X X X 

Pesquisar modelos de contratos administrativos por objetos    X   

 

5 – Subcontroladoria de Contratos e Convênios 

 

 

Assunto Atividades 

P
a

tr
im

ô
n

io
 

Acompanhamento ao sistema de patrimônio com ênfase ao 
registro de veículos  

Implantação do sistema de gestão de patrimônio para melhor 
controle pela administração direta e indireta 

Elaboração de manual do sistema de gestão de patrimônio 

Conclusão do manual de gestão de patrimônio 

Buscar parcerias para capacitação aos responsáveis pelo registro 
e controle de bens patrimoniais 

C
o

n
tr

a
to

s
 

Aprimorar o sistema interno de alertas de contratos para efetiva 
gestão dos contratos pela administração direta e indireta 

Elaboração de manual do sistema de gestão de contratos 

Atualização do manual de gestão de contratos  

Buscar parcerias para capacitação aos responsáveis pela gestão e 
fiscalização dos contratos  

Elaborar cronograma de fiscalização aos contratos referentes a 
prestação de serviços  
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T
ra

n
s
fe

rê
n
c
ia

s
 V

o
lu

n
tá

ri
a
s
 M

u
n

ic
ip

a
is

 

Monitorar e orientar as atividades desenvolvidas pela Unidade 
Gestora de Transferências (UGT)  

Aprimorar o Sistema de Transferências Voluntárias Municipais 
(STVM) quanto as especificidades dos projetos apresentados e 
parcerias aprovadas   

Conclusão do manual de gestão de transferências voluntárias 
municipais  

Monitorar as prestações de contas referentes as parcerias por 
meio do Relatório Bimestral emitido pelas UGTs, via Sistema de 
Transferências Voluntárias Municipais (STVM),  

Realizar treinamento específico as UGTs e demais técnicos 
responsáveis pelo acompanhamento as transferências voluntárias, 
quanto a emissão do relatório bimestral e parecer técnico, via 
STVM 

Buscar parcerias para capacitação aos responsáveis pela 
execução e prestação de contas das entidades tomadoras de 
recursos e demais responsáveis pela fiscalização as parcerias 

Realizar atendimento tempestivo aos usuários do Sistema de 
Transferências Voluntárias Municipais  

Elaborar mecanismos que possibilitem melhor transparência 
quanto as informações referentes as transferências voluntárias 
municipais 

Realizar visitas técnicas pontuais, de acordo com a demanda, nas 
entidades assistidas pelos recursos públicos municipais 

Analisar e encaminhar contraditórios às entidades referentes as 
parcerias encerradas no exercício de 2017 e 2018 

Realizar o registro das avaliações e relatórios circunstanciados no 
Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (SIT/TCE) 

Encaminhar as prestações de contas finais ao TCE, via SIT 

Analisar e elaborar respostas de contraditórios ao TCE pertinentes 
as prestações de contas autuadas pelo respectivo órgão 

Encaminhar demandas emitidas pelo TCE aos tomadores e 
concedentes e orientar quanto a devida regularização  

 

Assunto Atividades 
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Assunto Atividades 

C
o

n
v
ê

n
io

s
 e

 T
ra

n
s
fe

rê
n
c
ia

s
 

D
ir

e
ta

s
 

Conclusão do sistema de gestão de convênios 

Elaboração do manual do sistema de gestão de convênios 

Realizar treinamento, em ação conjunta com a Divisão de 
Convênios/SMF para os técnicos responsáveis pela execução das 
parcerias, quanto ao sistema de gestão de convênios  

Buscar parcerias para capacitação aos responsáveis pela 
execução, prestação de contas demais responsáveis pela 
fiscalização as parcerias 

Realizar atendimento tempestivo aos técnicos responsáveis pela 
execução e fiscalização das parcerias 

 

 

    

   

 

6- SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE  

 

6.1 – FINALIDADE 

 Este Plano Anual de Trabalho se destina acompanhar a eficiência e eficácia dos procedimentos 

de gestão, adotados pelas unidades responsáveis e executoras dos processos administrativos, tendo por 

objetivo estabelecer as áreas de atuação, elencar as prioridades e direcionar a execução das atividades a 

serem desenvolvidas no exercício de 2019. 

 

6.2 – DA ABRANGÊNCIA 

 O Plano Anual de Trabalho contempla os órgãos ou departamentos que serão acompanhados, a 

finalidade, o tipo de, o período estimado, e demais informações que se fizerem necessárias. 

6.3 – TÉCNICA A SER UTILIZADA  
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 O Plano Anual de Trabalho contempla, entre outros pontos, o objetivo geral a ser alcançado, 

uma lista de atividades a serem realizadas, os responsáveis pela execução de cada ação, os períodos de 

cada atividade relacionada, os métodos empregados para realizar atividades. 

6.4 – PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 

 As atividades planejadas para o exercício de 2019 serão realizadas pela equipe da 

Subcontroladoria de Contabilidade. 

6.4.1 – Critérios de Análise: 

 Os itens a serem acompanhados, analisados foram identificados e selecionados de acordo com 

as necessidades e prioridades ocorridas  durante os trabalhos realizados no exercício de 2018, bem 

como, no Art. 17 e 18 do Decreto Municipal 2051 de 28/03/2008. 

6.4.2 – Acessos às informações, as dependências e aos documentos: 

 A equipe da Subcontroladoria de Contabilidade, no exercício de suas funções, munidos de 

autorização específica terão livre acesso a todas as dependências, documentos e registros que 

considerem indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. 

 Negado o acesso ou criado qualquer obstáculo ao desempenho de suas funções, o fato deverá 

ser comunicado imediatamente ao Controlador Geral do Município, que tomará as providências 

necessárias. 

6.4.3 – A forma de comunicação dos trabalhos realizados: 

A equipe de Contabilidade, ao elaborar a comunicação deve apresentar de forma objetiva e 

clara, numa sequência estruturada, permitindo o correto entendimento do trabalho realizado. 

Para cada atividade realizada deverá ser elaborado o registro/relatório, que apresente os 

resultados dos exames efetuados, de acordo com a forma ou o tipo de atividade desenvolvida. 

6.4.4 – Período: 

 Os trabalhos devem ser realizados no período de janeiro a dezembro de 2019. 

  

 

6.5 – ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Atividade: Monitorar o Índice aplicado à Educação 

Objetivo: Verificação da aplicação Constitucional (mínima) de 25% dos recursos arrecadados com 
impostos e demais transferências legais, em despesas com ações e serviços públicos realizados 
com Educação, em caso do não cumprimento será emitido um alerta as Secretarias de Educação 
e da Fazenda. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Acompanhar bimestralmente a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25%, 
através dos relatórios disponibilizados pelo TCE PR oriundos do SIM AM. 

Abrangência: Secretaria Municipal de Educação 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 
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Atividade: Monitorar o Índice aplicado à Saúde 

Objetivo: Verificação da aplicação Constitucional (mínima) de 15% dos recursos arrecadados com 
impostos e demais transferências legais, em despesas com ações e serviços públicos realizados 
com Saúde, em caso do não cumprimento será emitido um alerta as Secretarias de Saúde (FMS- 
Fundo Municipal de Saúde) e  da Fazenda. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Acompanhar bimestralmente a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 
15%,através dos relatórios disponibilizados pelo TCE PR oriundos do SIM AM. 

Abrangência: Secretaria Municipal de Saúde (FMS - Fundo Municipal de Saúde) 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

 

Atividade: Acompanhar as Publicações Legais 

Objetivo: Acompanhar a publicação de relatórios (RREO, RGF) e atos exigidos pela lei conforme a Agenda 
de Obrigações Municipais para o exercício de 2019 – TCE PR. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Acompanhar os atos/relatórios através do Diário oficial do Município  

Abrangência: Administração Direta e Indireta 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

 

Atividade: Participar dos Processos LDO – LOA 

Objetivo: Participar das atividades relacionadas ao processo que antecipa a confecção da LDO e da LOA 
para o exercício de 2020. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Acompanhar o processo junto ao Departamento de Orçamento e Programação do Município 

Abrangência: Administração Direta e Indireta 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

  

 

Atividade: Supervisionar o SIM AM - Município e Indiretas 

Objetivo: Acompanhar mensalmente a entrega do SIM AM ao TCE, do Município e das Indiretas, 
observando os prazos conforme Instrução Normativa da Agenda de Obrigações para 2019, no 
caso de alguma dificuldade dos responsáveis pelo preenchimento, buscar soluções fazendo, 
quando necessário, recomendações para que mantenham resolvidos, sanados ou diminuídos e, 
EM DIA, os “erros e avisos do Sistema de Informações”, colaborando assim com as atividades do 
Contador Geral do Município. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Relatórios do Sistema Elotech – site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Abrangência: Administração Direta e Indireta 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

 

Atividade: Realizar Atualizações e Recomendações 

Objetivo: Trazer atualizações e informações com respeito às Instruções Normativas expedidas pelo TCE PR, 
Agenda de Obrigações e legislações pertinentes aos responsáveis pelas áreas financeira, 
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orçamentária e contábil, e posteriormente verificar o seu cumprimento. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Site oficial do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o informativo através de e-mail 

Abrangência: Administração Direta e Indireta 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

 

Atividade: SGA – Sistema Gerenciador de Acompanhamento  

Objetivo: Acompanhar e responder ao TCE os questionamentos realizados, no APA – Apontamento 
Preliminar de Acompanhamento, na Advertência e no Alerta. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Consultando o site do TCE, no SGA – Sistema Gerenciador de Acompanhamentos se houver 
pendência, enviar aos órgãos envolvidos os questionamentos daquela Corte e dentro do prazo 
estipulado responder o APA e a ADVERTÊNCIA, em questão; já o ALERTA enviar 
correspondências à Administração Direta e Indireta, demonstrando a situação e solicitando 
providências quanto equilíbrio nos gastos com pessoal.             

Abrangência: Administração Direta e Indireta 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

 

Atividade: Acompanhar  a Receita e a Despesa do Município 

Objetivo: Acompanhar a evolução da Receita e a execução da Despesa da Administração Direta e Indireta. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Relatórios do Sistema Elotech e realizando visitas periódicas nos Setores envolvidos da 
Administração Direta e Indireta 

Abrangência: Secretaria Municipal da Fazenda e Indiretas 

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

 

 

Atividade: Acompanhar e orientar sobre Restos a Pagar do Município e das Indiretas 

Objetivo: Acompanhar por amostragem a relação dos restos a pagar da Administração direta. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Relatórios do Sistema Elotech, orientando sobre as baixas por pagamento, cancelamentos por 
prescrição, os restos não processados, os saldos de empenhos e etc conforme Leis vigentes e 
indicações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Abrangência: Administração Direta  

Executado por: Equipe de Contabilidade. 

 

Atividade: Verificação da Situação das Certidões 

Objetivo: Verificar semanalmente, junto aos Órgãos responsáveis, Sistemas e sites as informações sobre a 
situação das certidões do Município (CAUC, Transferências Voluntárias, TCE etc.).  Caso ocorra 
de surgir pendências, acionar imediatamente o funcionário ou a Secretaria, para as devidas 
providências. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Análise e levantamos junto as órgão responsáveis pelas Certidões (STN, TCE, SFE etc.) 

Abrangência: Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta 

Executado por: Subcontroladoria de Contabilidade. 
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Atividade: Acompanhamento dos trabalhos de Conciliação Bancária 

Objetivo: Acompanhar por amostragem os trabalhos de conciliação bancária da Administração Direta e 
Indireta, buscando deixar o menor número possível de valores a conciliar. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Levantamentos por amostragem no Setor de Conciliação da Administração Direta e Indireta. 

Abrangência: Administração Direta e Indireta 

Executado por: Subcontroladoria de Contabilidade. 

 

Atividade: Elaboração do Plano de Trabalho para 2020 

Objetivo: Elaborar o planejamento das atividades da Subcontroladoria de Contabilidade para 2020. 

Metodologia e 
Ferramentas: 

Análise preventiva de atos e fatos relevantes na administração pública 

Abrangência: Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta 

Executado por: Subcontroladoria de Contabilidade. 

 

6.6 – CALENDÁRIO 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Monitorar o Índice aplicado à Educação  x  x  x  x  x  x 

Monitorar o Índice aplicado à Saúde  x  x  x  x  x  x 

Acompanhar as Publicações Legais x    x    x    

Participar dos Processos LDO - LOA     x   x    x 

Supervisionar o SIM AM - Município e Indiretas  x x x x x x x x x x x x 

Realizar Atualizações e Recomendações  x x x x x x x x x x x x 

SGA – Sistema Gerenciador de Acompanhamento x x x x x x x x x x x x 

Acompanhar a Receita e Despesa do Município x x x x x x x x x x x x 

Acompanhar e orientar sobre Restos a Pagar do 
Município e Indiretas 

    x   x   x  

Verificação da Situação das Certidões x x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento dos trabalhos de Conciliação 
Bancária 

x   x   x   x   

Elaboração do Plano de Trabalho para 2020            x 

 

7. CONSIDERAÇÕES 

As demandas de novas ações que, eventualmente, ocorram ao longo do exercício e 

não estejam contempladas no Plano Anual de Trabalho, denominadas Extraordinárias, 

poderão ser permutadas com os trabalhos previstos, no limite máximo de 30%, consoante 

avaliação da Subcontroladoria de Auditoria e a concordância do Controlador Geral do 

Município. As ações decorrentes de Normativos do Poder Executivo e para Atendimento de 

Normativos do TCE/PR não poderão ser permutadas. 

As ações previstas no Plano Anual de Trabalho devem ser executadas em observância 

às técnicas, ferramentas e metodologias de auditorias, seguindo, sempre que couberem, 

modelos e roteiros disponibilizados pela Controladoria-Geral, em especial quanto à seleção de 

amostras para avaliações, ressaltando-se não tratar da totalidade do universo. 
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Ponta Grossa, 15 de Janeiro de 2019 
 
 

 

   Maria Margarida Wenzel    Maria de Lurdes Costa Pelissari 

Subcontroladoria Contabilidade     Subcontroladoria de Auditoria 

 

 

 

Joana Dara de Oliveira Maior   Mauricio Cesar Souza Lara 

Subcontroladoria de Convênios       Supervisor de Controle  

    

 

 

 

 

    Lauro Rodrigues da Costa Neto 

     Controlador Geral 


