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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO 

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório tem por objetivo abordar o desempenho e a conformidade 

da administração da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo no 

exercício de 2017, no tocante aos aspectos de natureza orçamentária, 

financeira, fiscal, operacional e patrimonial, em relação à legislação em vigor. 

 

Este documento está organizado de acordo com as disposições da Instrução 

Normativa TCE/ES n° 034, de 02 de junho de 2015, alterada pela IN 043 de 22 

de novembro de 2017, a qual dispõe sobre a composição e a forma de envio do 

relatório do Controle Interno que compõe a prestações de contas anuais ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES. 

 

As informações contábeis que integram o presente relatório foram extraídas do 

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - 

SIGEFES e contemplam os dados contábeis consolidados do Poder Legislativo 

Estadual referentes ao orçamento e da circularização de informação com os 

demais setores da Casa e por meio das demais auditorias realizadas, conforme 

explicita o presente relatório. 

 

As informações que seguem, bem como os procedimentos adotados para aferi-

las seguem os parâmetros e diretrizes da base normativa do Controle Interno 

da ALES, conforme organograma a seguir.  

 

Destaca-se, dentre as normas apontadas, o Ato nº 2.470/2016, que 

regulamenta o funcionamento do Controle Interno, o Ato nº 2.471/2016, que 

regulamenta a forma de produção das instruções normativas das Unidades 

Executoras de Controle Interno, o Ato nº 2.768/2016, que aprovou o Manual de 

Auditoria Interna, e o Manual de Rotinas e Procedimentos internos, publicado 

no DPL do dia 05/07/2016. 
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BASE NORMATIVA – CONTROLE INTERNO – ALES 

 
 
 
 
  

Constituição 
Federal 

Arts. 70 e 74. 

Constituição 
Estadual 

Arts. 70 e 76. 

Lei nº 4.320/64 
Arts. 76 a 80. 

LC 101/2000 
Arts. 54 e 59. 

Lei nº 9.938/2012 
Art. 10. 

Lei nº 10.383/15 
Resolução nº 3.998. 

Lei nº 10.276 
* + 24 meses. 

LC 621/2012 TCE 
Arts. 42 e 49. 

Regimento Interno - 
TCEES 

Resolução 227/2011 
Guia de Orientação. 

Implantação do 
Controle Interno 

ATO Nº 2.469 
DPL – 15/03/2016 

Regulamenta a 
aplicação da Lei nº 

10.383. 

ATO Nº 2.470 
DPL –15/03/2016 
Dispõe sobre o 

funcionamento do 
Sistema de Controle 

Interno. 

ATO Nº 2.471 
DPL –15/03/2016 
Regulamenta a 

forma de produção 
das instruções 
normativas das 

Unidades 
Executoras de 

Controle Interno. 

ATO Nº 2.768 
DPL – 19/05/2016 

Aprova o Manual de 
Auditoria Interna. 

Rotinas Internas 
DPL – 05/07/2016 

Manual de Rotinas e 
Procedimentos 

ALES 2016. 
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RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
 
Emitente: Diretoria de Controle Interno  
Diretor: André Gomes Giori 
Exercício: 2017 
 

O relatório dispõe sobre as atividades do Controle Interno desta Casa de Leis 

observando o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, e o disposto no artigo 

59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, e tem por finalidade, nesta fase 

exordial, realizar os procedimentos de controle, objetivando principalmente: 

 

I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 

à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, 

bem como da aplicação de recursos públicos. 

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

 

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados 

neste relatório, os procedimentos foram realizados com base na Técnica de 

Circularização, utilizando-se de solicitação via ofício à Diretoria Financeira, 

Secretaria de Gestão de Pessoas e à Direção Geral da Casa, e a conferência e 

recálculo dos dados do SIGEFES, para o levantamento das informações 

necessárias para cada caso. 

 

Os pontos de controle que procuramos aferir, considerando os itens aplicáveis 

a este Poder, bem como àqueles analisados, com limitação de escopo, foram 

os apontados no Anexo III, E, da IN 043 do TCE/ES, conforme a seguir 

demonstrado: 
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1. PONTOS DE CONTROLE 
 
1.1 Itens de abordagem prioritária 
1.1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

 
Código Ponto de Controle Base Legal Visto 

1.1.2 Despesa – realização sem prévio empenho. Lei 4.320/1964, art. 60. V 
 

1.1.2 Gestão Previdenciária 
1.2.1 Registro por competência – despesas previdenciárias 

patronais. 
CF/88, art. 40, LRF, art. 69, 
Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 
8.212/1991, Lei Local, 
Regime de competência. 

 

1.2.2 Pagamentos das obrigações previdenciárias – parte 
patronal. 

CF/88, art. 40, LRF, art. 69, 
Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 
8.212/1991, Lei Local, 
Regime de competência. 

 

1.2.3 Registro por competência – multas e juros por atraso de 
pagamento. 

CF/88, art. 40, LRF, art. 69, 
Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 
8.212/1991, Lei Local, 
Regime de competência. 

V 

1.2.4 Retenção/Repasse e das contribuições previdenciárias – 
parte servidor. 

CF/88, art. 40, LRF, art. 69, 
Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 
8.212/1991, Lei Local. 

V 

1.2.5 Parcelamento de débitos previdenciários. CF/88, art. 40, LRF, art. 69, 
Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 
8.212/1991, Lei Local, 
Regime de competência. 

 

1.2.8 Medidas de Cobrança – Créditos Previdenciários a 
Receber e Parcelamentos a Receber. 

LRF  

 

1.1.3 Gestão Patrimonial 
1.3.1 Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – 

registro contábil compatibilidade com inventário.  
CRFB/88, art.37 caput c/c 
Lei 4.320/64, arts. 94  a 96. 

 

1.3.2 Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle. Lei 4.320/1964, art. 94. V 

1.3.3 Disponibilidades Financeiras – depósito e aplicação LC 101/2000, art.43 c/c §3º, 
do art.164 da CRFB/88. 

V 

1.3.4 Disponibilidades Financeiras – depósito e aplicação Lei 4.320/1964, art. 94 a 96.  

1.3.7 Obrigações contraídas no último ano de mandato. LC 101/2000, art. 42. V 
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1.1.4 Limites constitucionais e legais 
1.4.6 Despesas com pessoal – Abrangência. LC 101/2000, art. 18 V 

1.4.7 Despesas com Pessoal – Limite LC 101/2000, art. 19 e 20 V 

1.4.8 Despesas com Pessoal – descumprimento de limites - 
nulidade do ato 

LC 101/2000, art. 21 V 

1.4.9 Despesas com Pessoal-aumento de despesas nos 
últimos 180 dias do fim do mandato – nulidade do ato 

LC101/2000, art. 21, 
parágrafo único. 

V 

1.4.10 Despesas com Pessoal- limite prudencial – vedações LC101/2000, art. 22, 
parágrafo único. 

V 

1.4.11 Despesas com pessoal – extrapolação do limite – 
providências / medidas de contenção. 

LC 101/2000, art. 23 c/c 
CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º 

V 

1.4.12 Despesas com Pessoal – expansão de despesas – 
existência de dotação orçamentária – autorização na 
LDO. 

CRFB/88, art. 169, § 1º V 

 
1.1.5 Demais atos de gestão 
1.5.1 Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com 

o normativo do TCE. 
IN regulamentadora da 
remessa de prestação de 
contas. 

V 

1.5.2 Segregação de funções. CRFB/88, art. 37. V 

 
1.2 Itens de abordagem complementar 
1.2.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 
2.2.8 Despesa pública – criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa – estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro. 

LC 101/2000, art. 16. V 

2.2.9 Despesa pública – criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de acao governamental que acarrete 
aumento da despesa – afetação das metas fiscais. 

LC 101/2000, art. 17, § 3º. V 

2.2.10 Execução de programas e projetos. CRFB/88, art. 167, I.  

2.2.11 Execução de despesas – créditos orçamentários. CRFB/88, art. 167, II. V 

2.2.13 Créditos adicionais – autorização legislativa para 
abertura. 

CRFB/88, art. 167, inciso V, 
c/c art. 43 da Lei nº 
4.320/64. 

V 

2.2.18 Realização de investimentos plurianuais. CRFB/88, art. 167, § 1º. V 

2.2.24 Escrituração e consolidação das contas públicas. LC 101/2000, art. 50 / Norma 
Brasileira de Contabilidade 
NBC TSP-EC c/c /NBC-T 16. 

 

2.2.28 Pagamento de passivos – ordem cronológica das 
exigibilidades. 

Lei nº 8.666/1993, arts. 5º e 
92, c/c CRFB/88, art. 37. 

 

2.2.29 Déficit orçamentário – medidas de contenção. LC 101/2000, art. 9º. V 

2.2.30 Despesa – realização de despesas – irregularidades. LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 
nº 4.320/1964, art. 4º. 

V 

2.2.31 Despesa – liquidação. Lei nº 4.320/1964, art. 63. V 

2.2.32 Pagamento de despesas sem regular liquidação. Lei nº 4.320/1964, art. 62. V 
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2.2.33 Despesa – desvio de finalidade. LC 101/2000, art. 8º, 

parágrafo único. 
 

2.2.34 Despesa – auxílios, contribuições e subvenções. Legislação específica. V 

2.2.35 Despesa – subvenção social. Lei 4.320/1964, art. 16.  

 
1.2.2 Gestão patrimonial 
2.3.1 Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios 

judiciais. 
CRFB/88, art. 100. / Lei nº 
4.320/1964, arts. 67 e 105 
c/c Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC-TSP 03. 

 

2.3.2 Dívida pública – precatórios – pagamento. CRFB/88, art. 100 c/c Lai nº 
4.320/1964, art. 67. 

 

2.3.5 Cancelamento de passivos. CRFB/88, art. 37, caput. c/c 
Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC-TSP e 
NBC T16. 

V 

 
1.2.3 Limites constitucionais e legais 
2.4.1 Transferências voluntárias – exigências. LC 101/2000, art. 25, § 1º.  

2.4.3 Dívida pública – originalmente superior ao limite – 
redução do valor excedente. 

Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal, art. 4º, 
inciso I. 

 

 
1.2.4 Gestão previdenciária 
2.5.1 Retenção de impostos, contribuições sociais e 

previdenciárias. 
LC 116/2003, art. 6º/ 
Decreto Federal nº 
3.000/1999. Lei nº 
8.212/1991. Lei local. 

V 

2.5.2 Base de cálculo de contribuições – RPPS. CF/88, art. 40. LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, art. 1º. 

V 

2.5.4 Aliquota de contribuição – Recolhimento. CF/88, art. 40. LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, arts. 1º e 3º. 

 

2.5.5 Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias. CF/88, art. 40. LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, art. 1º. 

 

2.5.7 Servidores cedidos. CF/88, art. 40. LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, art. 1º. ON 
MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, 
II e III. 

 

2.5.10 Parcelamentos de débitos previdenciários – Autorização 
Legal. 

CF/88, art. 40. LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, art. 1º. ON 
MPS-SPS 02/2009, art. 36, 
§1º. 

 

2.5.26 Censo Atuarial. Lei Federal nº 10.887/2004, 
art. 3º, Portaria MPS 
403/2008, art. 12. 

 

2.5.37 Registro de admissões. CF/88, art. 71, III e IN TC nº 
38/2016. 

V 
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1.2.5 Demais atos de gestão 
 
2.6.1 Pessoal – função de confiança e cargos em comissão . CRFB/88, art. 37, inciso V. V 

2.6.2 Pessoal – função de confiança e cargos em comissão . Legislação específica do 
órgão. 

V 

2.6.3 Pessoal – contratação por tempo determinado. CRFB/88, art. 37, inciso IX. V 

2.6.4 Pessoal – teto. CRFB/88, art. 37, inciso XI. V 

2.6.5 Realização de despesas sem previsão em lei específica. CRFB/88, art. 37, caput. V 

2.6.6 Dispensa e inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93, arts. 24, 25 
e 26. 

V 

 
Os pontos não marcados com “V” não foram vistos e avaliados pelo Controle 

Interno. 

 

 

2. AUDITORIAS REALIZADAS 
 
Cumprindo determinação contida no Plano de Auditoria Anual para o exercício 

de 2017 – PAAI 2017, incialmente foi realizada a auditoria das Vantagens 

Pecuniárias, das quais foram selecionadas, o Adicional por Tempo de Serviço, 

o Incentivo Educacional e a Função Gratificada. 

 

Já no Setor de Contratos, seguindo também o Plano de Auditoria, e, tendo em 

vista a quantidade de processos que tramitam anualmente nesta Casa de Leis, 

foram auditados todos os processos independente da modalidade e do valor. A 

auditoria foi desmembrada em dois blocos quais sejam: Análise Jurídica e 

Análise Contábil, cada uma com 1 (uma) questão. 

 

Maiores informações sobre as auditorias realizadas no exercício de 2017 serão 

prestadas no relatório RELACI - Relatório de Atividades do Órgão Central de 

Controle Interno, apresentado em conjunto com o presente. 
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3. PARECER CONCLUSIVO 
 

Conforme relatórios encaminhados pelas respectivas Diretorias, seguem 

respondidos individualmente alguns dos pontos de controle e objetos passíveis 

de integrarem as análises e auditorias a serem realizadas anualmente pela 

Unidade de Controle Interno, elencados na Tabela Referencial 1 do Anexo III 

da Instrução Normativa 43/2017 do TCE/ES, que se aplicam à Assembleia 

Legislativa, identificados pelos códigos trazidos na referida normatização, que 

seguem especificados abaixo: 

 
4. PONTOS DE CONTROLE RESPONDIDOS 
 
4.1. (código 2.2.8) Informar se foi realizada despesa resultante de criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental.  
4.1.1 Em caso afirmativo informar se foi realizada estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva a despesa entrar em 
vigor e nos dois subsequentes e se houve declaração do ordenador da 
despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a 
lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, I e II, LRF). 
 
Há um entendimento da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa que 

todas as contratações devem obedecer aos preceitos do artigo 16 da LRF e 

não apenas as despesas novas que efetivamente forem criadas ou 

aperfeiçoadas.  

 

De acordo com esses preceitos jurídicos estabelecidos pela ALES, em todas as 

contratações declaramos atendimento ao inciso I, do artigo 16, conforme 

valores estabelecidos em cada contratação que em regra geral é realizada por 

um período de 12 meses.  
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Quanto ao inciso II do artigo 16, é verificado na Diretoria de Finanças e 

atendido em momento posterior, concomitante à autorização para abertura do 

procedimento licitatório.  

 

A única exceção refere-se às contratações consideradas irrelevantes nos 

termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estão dispensadas do 

atendimento desses artigos, conforme estabelecido na LRF. 

 
 
4.2. (código 2.2.9) Houve despesa obrigatória de caráter continuado? Em 
caso pisitivo, foi instruído o respectivo processo com a estimativa 
prevista no inciso I do art. 16 e tiveram demonstrada a origem dos 
recursos para seu custeio? Neste caso, foi observado se seus efeitos 
financeiros não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes? (art. 
17, LRF)?  
 

Entendemos que a ALES atualmente não possui despesa que seja decorrente 

de medida ou ato administrativo fixando a obrigação por um período superior a 

dois exercícios financeiros.  

 

Não obstante, informamos que temos dois contratos firmados com prazo 

superior a 12 meses, com a empresa S.E.S. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 

para prestação de serviço de locação de sistema de vigilância eletrônica, 

incluindo CFTV, Central de Monitoramento, Controle de acesso de pessoas e 

de veículos, com instalação, manutenção preventiva e corretiva, na ALES e seu 

entorno para o período de 30 meses, no valor total de R$ 1.260.000,00 (um 

milhão e duzentos e sessenta mil reais). E com a empresa SIMPRESS 

COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, para SERVIÇO DE 

“OUTSOURCING” DE IMPRESSÃO, para o período de 24 meses, no valor de 

R$ 409.994,16 (quatrocentos e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e 

dezesseis centavos).  
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4.3. (código 2.2.29) Durante a execução orçamentária do exercício, foi 
necessária a adoção de algumas das medidas de contenção de gastos 
previstas no art. 9º da LRF, especialmente a limitação de empenho e 
movimentação  financeira, a fim de dar cumprimento às metas fiscais? 
4.3.1. Em caso afirmativo, descrever as medidas efetivadas.  
 

Durante a execução orçamentária do exercício de 2017 não ocorreram 

medidas de contenção de gastos, conforme previsto no artigo 9º da LRF, não 

tendo havido limitação de empenho, nem de movimentação financeira. 

 

 

4.4. (código 2.2.11) Foram realizadas despesas ou assumidas obrigações 
diretas que excedessem os créditos orçamentários ou adicionais (art. 167, 
II, CRFB)?  
4.4.1 Em caso afirmativo, discriminar a despesa (nº, processo, valor e 
objeto).  
 

Não foram realizadas despesas ou obrigações diretas que ultrapassassem os 

créditos orçamentários.  

 

 

4.5. (código 2.2.13) Foi feita a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa ou sem indicação dos recursos 
correspondentes (art. 167, V, CRFB c/c art. 42 Lei 4.320/64)? Em caso 
afirmativo: 
 
I) o valor do crédito;  
II) A indicação dos recursos correspondentes;  
III) O número da lei autorizativa (caso não seja a LOA);  
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IV) O número do decreto de abertura.  
 

Verificar relatório DEMCADC, constante nos relatórios desta PCA. 

 

 

4.6. (código 2.2.18) Foi iniciado algum investimento cuja execução 
ultrapassará o exercício financeiro (art. 167, 1º, CRFB)?  
4.6.1. Em caso afirmativo, informar a correspondente indicação do PPA 
ou, então o número da lei autorizativa de inclusão no mesmo.  
 

Não foi iniciado nenhum investimento cuja vigência ultrapassasse o exercício 

financeiro de 2017. 

 

 

4.7. (código 1.2.4) Informar se as contribuições previdenciárias devidas 
pelo Poder/Servidores foram retidas e recolhidas para o IPAJM, ou se há 
débitos junto àquela entidade (Lei nº 9.717/1998, art. 1º, inciso II).  
 

As retenções são efetuadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Assim,  

todas as retenções realizadas e informadas à Diretoria de Finanças foram 

recolhidas ao IPAJM, não constando débitos quanto ao repasse do que foi 

retido, conforme consta no CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE 

SITUAÇÃO - CRS, do arquivo CERSIT, da PCA. 

 

 

4.8. (código 1.2.3) Os pagamentos a serem realizados pela ALES 
decorrentes de licitação e/ou dispensa a inexigibilidade, ocorreram em 
conformidade com a ordem cronológica do vencimento da obrigação (Lei 
8.666/93 arts. 5º e 92º c/c CF/88, art. 37)?  
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Sim, os pagamentos foram realizados obedecendo à ordem cronológica do 

vencimento da obrigação, conforme envio das autorizações assinadas pela 

Mesa Diretora e, quando cabível, pela Direção Geral da Secretaria. 

 
4.8.1. Ocorreram pagamentos em atraso de alguma obrigação contratual? 
Se sim, qual o motivo?  
 

Sim, normalmente no momento da abertura de processos de contratação de 

despesas vigentes, seja por nova contratação ou aditivo, a Procuradoria Geral 

solicita o processo de pagamento em curso, ocasionando atrasos e 

pagamentos de mais de um mês de uma única vez.  

 

Também atrasam pagamentos os quais a empresa deixou de apresentar a 

regularidade fiscal ou trabalhista ou apresentou inexecução parcial, os 

pagamentos são suspensos até a regularidade por parte da empresa.  

 

Buscando solucionar este problema, os gestores em conjunto com a 

Supervisão do Setor de Contratos abrem um novo processo com cópias dos 

documentos para fins de pagamento enquanto tramita o processo de nova 

contratação/aditivo ou apostilamento. 

 

 

4.8.2. Alguma obrigação foi paga com a incidência de multa e /ou juros?  
 

Sim, durante o exercício foi pago um valor de R$ 20,21 de multa/juros sobre 

contribuição ao INSS de folha complementar de servidores. 

 

 

4.9. (código 1.5.1) Os documentos integrantes do PCA estão em 
conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 
regulamentadora da remessa de prestação de contas? 
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Sim. Os documentos integrantes do PCA estão em conformidade com o 

requerido no anexo correspondente da IN 034/2015, alterado pela IN 043/17. 

 

4.10. (código 1.5.2) Foi observado o princípio da segregação de funções 
nas atividades de autorização, aprovação, execução controle e 
contabilização das operações? 
 

Os procedimentos administrativos da Assembleia Legislativa, bem como o 

exercício das respectiva competências, estão em conformidade com a estrutura 

organizacional da Assembleia Legislativa, conforme organograma do Anexo I 

da Resolução n. 2.890/2011, bem como o Ato da Mesa nº 1.568/2010, que 

estabelece fluxograma para processos adminsitrativos geradores de despesas. 

 

 

4.11. (código 1.3.2) O inventário dos bens móveis e imóveis da ALES 
contempla a localização, a descrição dos bens que permita a sua 
identificação e o responsável pela guarda e administração (CF/88, art. 37 
c/c Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)?  
4.11.1. Os bens imóveis estão contemplados no inventário?  
 

Sim. O inventário contempla tanto a localização como a descrição dos bens 

móveis e imóveis da ALES e a respectiva identificação do responsável pela 

guarda e administração 

 

 

4.12. (código 1.1.2) Foi realizada alguma despesa sem prévio empenho ou 
efetivado seu pagamento sem prévia liquidação (Lei nº 4.320/64, arts. 60)? 
 

Não foi realizada nenhuma despesa sem prévio empenho, também não foi 

realizado nenhum pagamento sem prévia liquidação. 
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4.13. (código 1.3.3) Há valores referentes a disponibilidade de caixa da 
ALES que não se encontram depositados em instituição bancária oficial 
(CF/88 art. 164, 3º c/c LC101/200, art. 43)?  
 

Não. Todos os recursos financeiros da ALES estão depositados no Banestes – 

Banco do Estado do Espírito Santo S/A. 

 

 

4.14. (código 1.4.6) A despesa total com o pessoal é apurada 
mensalmente em consonância com a LRF (LC 101/2000, art. 18)?  
 

A despesa com pessoal é apurada mensalmente, a partir dos relatórios 

extraídos do SIGEFES, porém o confronto com os limites da LRF é feito 

Quadrimestralmente junto com o RGF como determina a lei para o Poder 

Legislativo, e publicado no Portal da Transparência e também encaminhado ao 

TCEES.  

 

A teor das informações enviadas pelo Setor da Folha de Pagamento, informo 

que os valores pagos aos servidores, deputados, estagiários deste Poder, e 

pensionistas do extinto IPDE, através de folha de pagamento, são apurados 

mensalmente de acordo com as publicações de Atos da Mesa, Resoluções e 

Leis, que antecipadamente já foram objeto de análise através de repercussão 

financeira para a verificação da existência de dotação orçamentária. 

 

 

4.15. (código 1.4.7) Os limites de despesa com pessoal estabelecido nos 
arts. 19 e 20 foram observados (LC 101/2000, art. 19 e 20)?  
 

Sim. Conforme os Relatórios de Gestão Fiscal elaborados durante o ano de 

2017, a ALES encontra-se dentro dos limites legais para as “Despesas com 
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Pessoal”. No fechamento do 3º Quadrimestre o Ales encontra-se com 1,23% 

(um virgula vinte e três por cento) da Receita Corrente Liquida, referente a 

gasto com pessoal, dos 1,70% (um virgula setenta por cento) permitido pela 

legislação. 

 

 

4.16. (código 1.4.8) Ocorreram aumentos de despesa com pessoal sem a 
observância dos incisos I e II do art. 21 da LRF (LC 101/2000, art. 21)?  
 
Ocorreram reenquadramento e progressões durante o exercício de 2017, no 

entanto, a execução da despesa de pessoal esteve coberta por dotações 

orçamentárias e dentro do limite dos gastos com pessoal. 

 
 
4.17. (código 1.4.9) Foi expedido algum ato que ocasionou aumento de 
despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do 
titular do poder (LC 101/2000, art. 21 Parágrafo Único)? 
 

Não se aplica, já que a atual Mesa Diretora foi eleita para o biênio 2017/2018, 

de maneira que somente haverá troca de mandato em 2019. 

 

 

4.18. (código 1.4.10) As despesas totais com pessoal excederam 95% do 
limite máximo permitido para a ALES ou o limite estabelecido no art. 20 
da LRF (LC 101/2000, arts. 20, 22, Parágrafo Único e 23)?  
 

Não, as despesas com pessoal não excederam 95% do limite máximo 

permitido pela LRF. 
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4.19. (código 1.4.12) Ocorreu expansão de despesas total com pessoal 
CF/88 e/ou LRF (CF/88, art. 169, § 1º)?  
 
Ocorreram reenquadramento e progressões durante o exercício de 2017, no 

entanto, a execução da despesa de pessoal esteve coberta por dotações 

orçamentárias e dentro do limite dos gastos com pessoal. 

 
4.19.1. Em caso afirmativo, foi observada dotação orçamentária 
existente? Havia previsão LDO?  
 

Não se aplica. 

 

 

4.20. (código 1.4.11) Foi necessária a adoção de alguma medida de 
contenção referente a despesa total de pessoal conforme previsto na 
CF/88 e/ou LRF (CF/88, art. 169, 3º e 4º)?  
 

Não foi necessária nenhuma adoção de medidas de contenção já que a 

Assembleia encontra dentro dos limites estabelecidos pela LRF para gasto com 

pessoal. 

 

4.20.1. Em caso afirmativo, qual? Foi suficiente para adequação do 
orçamento ao limite legal?  
 

Não se aplica 

 

 

4.21. (código 1.3.7) Foram contraídas obrigações de despesa nos dois 
últimos quadrimestres do mandato do Presidente da Casa que não 
puderam ser cumpridas integralmente dentro do exercício ou que tiveram 
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parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente 
disponibilidade de caixa?  
 

Não se aplica, pois o exercício de 2017 não foi o último ano de mandato do 

Presidente desta Casa de Leis. 

 

 

4.22. (código 2.6.1) As funções de confiança da ALES são exercidas 
exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo (CF/88, art. 37, V)?  
 

Conforme prevê o art.11 da LC 46/94, bem como o art. 76 da Resolução 

2.890/2010, as funções gratificadas são exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo. 

 

 

4.23. (código 2.6.2) Existe para o âmbito da ALES normatização 
disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a 
serem preenchidos por servidores de carreira?  
 

De acordo com a nova redação do art. 72 da da Resolução n. 2890/2011, dada 

pela Resolução n. 4.803/2017, respeitados os requisitos legais, a nomeação de 

servidor para exercício de cargo de provimento em comissão no respectivo 

Gabinete; enquanto as nomeações para exercício de cargos de provimento em 

comissão da Secretaria da Assembleia Legislativa são de responsabilidade da 

Mesa Diretora. 

 
4.24. (código 2.6.3) Foi realizada contratação de pessoal temporário e/ou 
por prazo determinado para a ALES (CF/88, art. 37, IX)?  
 

Não houve contratação nesta modalidade no período do exercício de 2017. 
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4.25. (código 2.6.4) O teto remuneratório dos servidores da ALES está em 
conformidade com o disposto no art. 37, XI, da CF/88 (CF/88. Art, 37, XI)?  
 

O teto remuneratório dos servidores da ALES está em conformidade com o 

disposto no art. 37, XI, da CF/88. 

 

 

4.26. (código 2.6.5) Foram realizados pagamentos de despesa realizados 
com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias não autorizados por 
Lei específica (CF/88, art. 37, caput)? 
 

Tendo em vista que os pagamentos de despesas com subsídios, vencimentos 

e vantagens pecuniários são realizados de acordo com as leis que os criaram, 

e considerando o fato que os projetos de leis/resoluções tramitaram na 

Comissão de Comissão de Constituição e Justiça desta Casa de Leis antes de 

serem aprovadas, conclui-se que estão de acordo com o caput, do art. 37 da 

CF/88. 

 

 

4.27. (código 2.2.30) As despesas realizadas pela ALES atendem ao 
disposto nos arts. 16 e 17 da LRF (LC 101/200, arts. 15, 16 e 17 c/c Lei 
4.320/64, art. 4º)?  
 

Sim, as despesas realizadas pela Assembleia Legislativa que se enquadram 

nos dispositivos, atenderam ao estabelecido na LRF e Lei 4.320/64, conforme 

respostas anteriores. 

 

 

4.28. (código 2.3.5) Sobre o Cancelamento de Empenhos relacionados a 
despesas não realizadas. 
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Todos os cancelamentos de empenhos foram devidamente autorizados pelo 

Ordenador de Despesa e tiveram seus Processos Administrativos devidamente 

instruídos com a documentação comprobatória, e o lançamento no sistema 

SIGEFES. 

 

 

4.29. (código 2.6.6) Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. 
 
As dispensas e inexigibilidades, analisadas dentro do escopo da auditoria de 

contratos, ou seja, as licitações dispensáveis que originam contratos contínuos, 

observaram os artigos 24 a 26 da Lei 8.666/936. 

 

 

4.30. (código 2.2.32) Ocorreu pagamento de despesa sem sua regular 
liquidação conforme previsto no art. 62 da Lei 4.320/64? 
 

Não, todos os pagamentos são precedidos das três fases e liquidação da 

despesa. 

 

4.31. (código 2.2.31) Foram observados os pré-requisitos estabelecidos 
no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas? 
 

Sim, conforme resposta do item anterior. 

 

 

4.32. (código 2.2.34) Houve concessão de auxílios, contribuições ou 
subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei 
específica? 
 

Não houve concessão sem autorização legal. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO 

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO 
 
 

4.33. (código 2.5.1) Foram realizadas as retenções na fonte e respectivo 
recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições 
previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela ALES? 
 

Sim, tendo em vista este ser um procedimento específico na gestão e 

fiscalização dos contratos adminsitrativos com dedicação exclusiva de mão de 

obra, conforme pôde ser verificado na auditoria dos contratos desta natureza 

em 2017, conforme IN 02 MPOG, alterada pela IN 05. 

 

4.34. (código 2.5.2) Existe uma base de contribuição no RPPS 
regulamentada? 
4.34.1. As contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas 
respeitando a base de cálculo existente? 
 

A base de contribuição do RPPS está fixada no art. 40, I e III da Lei 

Complementar n. 282/2004, com redação dada pela redação dada pela Lei 

Complementar n° 539/2009, e está sendo observada. 

 

4.35. As admissões de servidores efetivos no ano de 2017 foram 
encaminhadas ao TCEES para fins de registro, conforme determina o art. 
71, III CF/88 c/c IN TC n. 38/2016? 
 

Não houve contratações de servidores efetivos no ano de 2017. 
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5. CONCLUSÕES 
 
As conclusões constantes das auditorias previstas no PAAI 2017 seguem 

padrões previstos nas normas de auditoria internas, regulamentadas conforme 

Guia de Orientação de Implantação do Controle Interno do Tribunal de Contas 

do Estado do Espirito Santo, bem como a análise das normas internas, em 

espacial o Ato da Mesa Diretora nº 1.568/2010 e Resolução 2.890/2010, que 

regulamentam, respectivamente o procedimento administrativo para processos 

geradores de despesa e o organograma com as compet~encias delimitadas de 

cada agente administrativo desta Casa de Leis. 

 

Desta maneira, verifica-se que tais processos seguem rígido padrão de 

legalidade, respeitando os procedimentos estabelecidos nesta Administração. 

 

Noutro giro, as auditorias realizadas conforme os diversos relatórios 

encaminhados a esta Diretoria, foram utilizados para fins de conciliação entre 

os saldos dos relatórios seguimentados previstos na PCA 2018 X 

Demonstrações contábeis. 

 

Ademais, conforme já previsto no PAAI 2018, ao decorrer do presente 

exercícios ocorrerão auditorias em processos de natureza diversa dos já 

auditados, além da revisão da auditoria de contratos de serviço continuado em 

toda sua população, bem como àqueles que requeiram maior atenção desta 

auditoria considerando critérios de materialidade, significância e criticidade. 

 
 
6. RECOMENDAÇÕES 
 

6.1. Atividades da Supervisão de Planejamento e Controle Prévio 
 
Considerando que esta Diretoria de Controle Interno está dividida em duas 

Supervisões, a saber, Supervisão do Setor de Auditoria Interna e Supervisão 

de Planejamento e Controle Prévio, importa informar algumas das atividades 
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desta, já que primordiais para impedir que eventuais inconsistências 

encontradas nas auditorias voltem a se repetir. 

 

6.2. Software de Gestão 
 

Considerando o que preconiza a orientação de boas práticas, vedações e 

orientações para contratação de software e de serviços de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas (Fábrica de Software), disponibilizada pelo Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, esta Supervisão sugeriu que 

fosse analisada a existência e a viabilidade de adoção de software que atenda 

às necessidades da área requisitante no Portal do Software Público Brasileiro; 

a existência e a viabilidade de adoção de software livre que atenda às 

necessidades da área requisitante; a existência de projetos similares realizados 

por outros órgãos ou entidades da Administração Pública; fosse consultada a 

Secretaria de Tecnologia da Informação sobre contratações conjuntas ou 

planejamento conjunto para desenvolvimento de solução que possa atender a 

necessidade; e ainda a viabilidade de contratação de software proprietário. 

 

6.3. Procedimento para Convênio de Cessão de servidores 
 

Considerando a necessidade de melhoria da Gestão Pública de Recursos 

Humanos e o seu aperfeiçoamento no âmbito da ALES, a Supervisão de 

Planejamento e Controle Prévio, sugeriu, através do processo n. 180582/2018, 

minuta de Ato que disciplina detalhadamente o procedimento administrativo 

para cessão e solicitação de cessão de servidores no âmbito da ALES. A 

minuta sugere procedimento formal prévio, em especial, para a solicitação de 

cessão de servidores de outros órgãos. 
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6.4. Estudo Técnico Preliminar 
 

No intuito de modernizar as ações institucionais, por meio de um melhor e 

maior planejamento das contratações realizadas pela Assembleia Legislativa e, 

ainda, tendo em vista a importância da realização do Estudo Técnico 

Preliminar, em atendimento ao que prevê o art. 6º, inciso IX, da Lei Federal Nº 

8.666/93, a Supervisão de Planejamento e Controle Prévio sugeriu, por meio 

do processo n. 173575/2017, minuta de Ato da Mesa Diretora que prevê a 

formação de equipe para condução do planejamento, elaboração dos estudos 

preliminares, visando aferir a melhor solução para atender a solicitação da área 

que necessita contratar, com base nas justificativas e estudos de soluções 

disponíveis no mercado. 

 

6.5. Sistematização entre Folha de Pagamento e Diretoria de Finanças  
 
Com o escopo de focar na redução da matriz de risco dos setores 

administrativos desta Casa de Leis, a Supervisão de Planejamento e Controle 

Prévio em trabalho conjunto com a Diretoria de Tecnologia e Informação – DTI 

realizou inúmeras reuniões com os respectivos setores, a fim de sistematizar 

os trabalhos financeiros realizados, eliminando os serviços de impressão e 

criação de tabelas no Excel. 

 

Posteriormente, em reunião na SEFAZ-ES, foi apresentado um leiaute de um 

Programa de Folha de Pagamento, no qual o mesmo atenderia o objetivo de 

eliminar todo trabalho manual dos setores citados. Ao fim da apresentação, foi 

apontado parecer favorável do Técnico da Empresa E&L no que tange a 

adequação do programa para atender os servidores da ALES, a fim de tal 

programa se comunicar diretamente com o SIGEFES, alcançando, dessa 

forma, todos os objetivos almejados por esta Diretoria de Controle Interno. 
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7. RESSALVAS: 
 

Ressalvamos que nossa opinião sobre as demonstrações contábeis se 

restringe à composição das presentes contas, não se constituindo em nenhum 

momento, em juízo de valor quanto as adequações dos registros contábeis. 

 

Diante de todo exposto e após a conferência das informações junto aos Diários 

Oficiais do Executivo e do Legislativo, bem como da Revisão analítica feita 

entre os dados apresentados pelos setores e o sistema SIGEFES, com total 

em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que 

integram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a 

posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como a 

prática de atos de gestão, no exercício de referência da prestação de contas. 

 

 

8. DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES 
 

Na Transparência da Gestão, os instrumentos de planejamento: PPA, LDO e 

LOA constam no site da Assembleia Legislativa. 
A Prestação de Contas Anual passou a estar disponibilizada no Portal da 

Transparência  no site da Assembleia Legislativa. 

O Relatório de Gestão Fiscal – quadrimestralmente é publicado no Diário 

Oficial dos Poderes e no Diário do Poder Legislativo, bem como, é informado 

do site SICONFI (Tesouro nacional) e disponibilizado no Portal de 

Transparência da Assembleia. 

 

A partir do ano de 2016, até a presente data, toda a execução orçamentária é 

atualizada diariamente, (D-1) e encontra-se disponível para consulta junto ao 

Portal da Transparência da Ales, bem como os dados sobre servidores, 

deputados e suas respectivas remunerações/subsídios e tipos de vínculo, 
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dando cumprimento aos artigos 48, 49 e 49 A da LRF e a Lei de Acesso a 

Informação. 

 
Nesta toada, esta Diretoria sugeriu ainda, por meio de recomendação, que O 

comitê Portal da Transparência da ALES passe a integrar o Conselho Estadual 

de Transparência instituído pelo Decreto nº 2812-R/2011. 

 

Atenciosamente, 

 

Vitória, 23 Março de 2018. 

 

 

 

André Gomes Giori 
Diretor de Controle Interno 

 


