
ENTIDADE AUDITADA: Período do PPA: 2006/2009

PROCESSO N°: Período da LOA: 2006

PROGRAMA  DE  TRABALHO  -  GERAL  -  REFERENCIAL Período da auditoria: 2006

ITEM OBJETIVO PROCEDIMENTO OBS./RESULTADO P.T.

I - PLANEJAMENTO
1 DO LEVANTAMENTO PRELIMINAR - TCM

01.01 DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS 
(PPA/LDA/LOA)

01.01.01 Verificar se há PPA relativo ao período de 2006/2009 Buscar no Sistema PPA/Orç/Bal , informar n° da lei, inclusive das 
alterações 

01.01.02 Verificar se o PPA foi registrado no TCM Informar n° do registro

01.01.03 Verificar no PPA o valor destinado para o período de 
2006

01.01.04 Verificar se tem orçamento (LOA) para o exercício de 
2006

01.01.05 Verificar se a LOA foi registrada no TCM Informar n° do registro e se foi considerada "própria" ou "imprópria"

01.01.06
Verificar, no caso de LOA "imprópria", se o motivo está 
relacionado à área auditada, se afeta o resultado da 
auditoria e se foi executado conforme planejado no 
orçamento ????

Indicar a falha, o tipo de influência no resultado da auditoria e a 
discrepência (se houver) em relação ao orçamento 

01.01.07 Identificar na LOA a receita prevista para a unidade 
(projeto/atividades) Informar a receita

01.01.08 Comparar as receitas arrecadadas com a previsão 
orçamentária

Buscar no Sistema PPA/Orç/Bal , no Comparativo da Receita  de 
dezembro (físico e eletrônico), na coluna acumulada, e informar:                                                                 
a) as discrepâncias nominais e percentuais (arrecadada/ previsão); b) 
apontar quais receitas foram arrecadadas a menor.

01.01.09 Verificar os motivos da arrecadação inferior à previsão

a) se foi falha no planejamento (v. art. 30 da Lei nº 4.320/64) ou 
motivo fora do seu domínio, p. ex., não recebimento de recurso de 
transferência constitucional ou voluntária; b) se foi falta de empenho 
na arrecadação. 

outros, especificar??

01.02 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.02.01
Identificar no balancete físico (se estiver no TCM) e  no 
sistema de informática, todas as despesas executadas 
no exercício

01.02.02 Avaliar se as despesas foram realizadas conforme 
planejamento anual (LOA)
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ENTIDADE AUDITADA: Período do PPA: 2006/2009

PROCESSO N°: Período da LOA: 2006

PROGRAMA  DE  TRABALHO  -  GERAL  -  REFERENCIAL Período da auditoria: 2006

ITEM OBJETIVO PROCEDIMENTO OBS./RESULTADO P.T.

01.02.03 Verificar os motivos da execução em desconformidade 
com o planejado

a) se foi em função de déficit na arrecadação; b) má gestão do 
recurso; c) redirecionamento de metas em função de escassez de 
recurso ou planejada de forma errada. 

outros, especificar??

01.02.04 Verificar o índice constitucional previsto

a) especificar quais as receitas que devem ser consideradas no 
cálculo do índice, com os respectivos valores; b) informar se nas 
contas da entidade as receitas consideradas foram as corretas; c) 
informar se foram excluídas as receitas de convêncios; d) informar o 
índice avaliado; e) informar a discrepância e o respectivo motivo.                                                     

01.02.05
Verificar se as despesas realizadas são compatíveis 
com a orientação prevista na Resolução do Conselho da 
Saúde ou Lei Diretrizes Básica da Educação, conforme 
o caso

Buscar no Sistema PPA/Orç/Bal-Empenhos  e no Comparativo da 
Despesa , da unidade auditada, elemento por elemento, as despesas 
realizadas no exercício e informar: a) as despesas incompatíveis com 
orientação prevista, suas discrepâncias nominais e percentuais 
(realizada/orientação prevista); b) dentre as despesas compatíveis, 
tendo como base o almoxarifado e o tombamento, se os itens 
adquiridos estão dentro das unidades adquirentes.

01.02.06
Avaliar se os gastos realizados no exercício são 
compatíveis com a necessidade da unidade 
inspecionada 

Avaliar e informar, por exemplo: a) consumo de combustível e peças 
em confronto com a frota à disposição da unidade; b) % do gasto de 
combustível, em relação à frota à disposição da unidade; c) % gasto 
de combustível, em relação à população; d) % do gasto de 
combustível, em relação à receita.

01.03 OUTROS

2 DO LEVANTAMENTO PRELIMINAR -      IN 
LOCO (se necessário)

02.01 Analisar documentos Seguir a orientação prevista no Manual de Auditoria, Cap 3, I, 2., e 
em especial o item 2.2, alínea "a"

02.02 Entrevistar e/ou aplicar questionários Seguir a orientação prevista no Manual de Auditoria, Cap 3, I, 2., e 
em especial o item 2.2, alínea "b"

02.03 Observar bens ou serviços utilizados ou produzidos Seguir a orientação prevista no Manual de Auditoria, Cap 3, I, 2., e 
em especial o item 2.2, alínea "c"

02.04 Outros
3 DO PROGRAMA DE TRABALHO

03.01 Verificar existência de demandas por parte dos 
Conselheiros Relacionar as demandas existentes. Está incluído nas Auditorias???

03.02 Verificar existência de demandas por parte das 
Auditorias Relacionar as demandas existentes.
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PROCESSO N°: Período da LOA: 2006

PROGRAMA  DE  TRABALHO  -  GERAL  -  REFERENCIAL Período da auditoria: 2006

ITEM OBJETIVO PROCEDIMENTO OBS./RESULTADO P.T.
03.03 Verificar existência de demandas por parte das 

Superintendências Relacionar as demandas existentes.

03.04 Verificar existência de demandas por parte da PGC Relacionar as demandas existentes.
03.05 Verificar a existência de outras demandas Relacionar as demandas existentes.

03.06 Elaborar o Programa de Trabalho Analisar o Programa de Trabalho Referencial pertinente, adequando-
o, quando for o caso, às circunstâncias do trabalho a ser realizado

03.07 Submeter o Programa de Trabalho à avaliação final do 
coordenador designado

Colher o "de acordo" do coordenador, datado, no próprio Programa 
de Trabalho

03.08 Submeter o Programa de Trabalho à aprovação dos 
chefes das áreas envolvidas no trabalho

Colher o "de acordo" dos chefes (auditores, superintendentes, 
procuradores, e outros, conf. o caso), datado, no próprio Programa 
de Trabalho

03.09 Retificar o Programa de Trabalho (se necessário)

II - EXECUÇÃO
10 DOS ASPECTOS BÁSICOS

10.01 Apresentar-se à direção do órgão ou entidade auditada Identificar-se com a carteira funcional e credencial e colher o 
"recebemos" na 2ª via do crdenciamento

10.02
Solicitar ao responsável pelo órgão ou entidade auditada 
que indique, caso deseje, um representante para 
acompanhar a realização dos trabalhos

Recolher o documento com a indicação e informar que a realização 
dos trabalhos independe da presença dos indicados

10.03
Anotar e relacionar eventuais situações supervenientes 
ao início do trabalhos, relacionados ao seu escopo, e 
avaliar necessidade de alterar o Programa de Trabalho

Levar ao conhecimento do coordenador, para que submeta à 
apreciação dos chefes das áreas envolvidas (auditores, 
superintendentes, procuradores e outros)

10.04 Registrar no Relatório eventuais alterações no Programa 
de Trabalho

10.05
Anotar e relacionar eventuais situações supervenientes 
ao início do trabalhos, que não se relacionam com seu 
escopo, mas que sejam relevantes, para encaminhar ao 
TCM

Analisar a relevância da situação e avaliar a necessidade de 
encaminá-la ao TCM para futuras deliberações a respeito. Não serão 
incluídas no escopo do trabalho 

10.06
Registrar no Relatório eventuais situações relevantes, 
que não se relacionam com o escopo do trabalho, 
enviadas ao TCM

página 3/40



ENTIDADE AUDITADA: Período do PPA: 2006/2009

PROCESSO N°: Período da LOA: 2006
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12 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

(RNs nºs 004/00 e 004/01-TCM)
12.01 DOS ASPECTOS GERAIS

12.01.01 Verificar onde o Controle Interno encontra-se instalado Informar se em prédio próprio, sala da prefeitura ou outro local

12.01.02 Verificar a forma de sua criação Informar se mediante lei, portaria, resolução, decreto ou outros,  e o 
respectivo n° do documento

12.01.03 Verificar qual o vínculo do seu responsável com a 
administração

Informar se trata de servidor efetivo, comissionado, secretário 
municipal ou outro vínculo. Colher dados de identificação do mesmo 
(nome, C.I., CPF, endereço)  

precisa dos dados???

12.01.04 Verificar a existência de pareceres do controle interno 
sobre as contas examinadas

Informar as conclusões, bem como as questões relevantes 
apontadas, relativas a cada parecer (n° e data)

12.01.05 Verificar o pronunciamento do responsável pelo 
órgão/entidade auditada (prefeito, etc.) 

Informar se há tal pronunciamento, expresso e indelegável, 
demonstrando ter tomado conhecimento das contas e o do parecer 
do Controle Interno.

12.01.06 Verificar se, no caso de irregularidade detectada, se 
houve comunicação ao TCM 

Informar de que forma essa comunicação foi realizada (documento, 
n° e data). Informar as irregularidades detectadas que não foram 
comunicadas ao TCM (se houver)

12.01.07 Verificar a avaliação da gestão dos administradores 
públicos

Informar se há avaliação da gestão dos administradores públicos 
municipais, com vistas a comprovar a legalidade e a legitimidade dos 
atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, à eficiência 
e à eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de 
pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais

como???

12.01.08 Verificar a documentação de prestação de contas sob a 
sua guarda

Informar se está de posse dos documentos inerentes às prestações 
de contas que devem estar sob sua guarda, garantindo, assim, a 
veracidade das informações e relatórios contábeis, financeiros e 
operacionais?

como avaliar isso? É necessário 
discriminar quais são? Tem Resolução?

12.01.09 Verificar o controle da documentação relativa às 
despesas inferiores a R$ 8.000,00

Informar se as despesas relacionadas no sistema de informática, 
inferiores a R$ 8.000,00, estão com toda documentação em ordem

R$ 80.000,00 em 2007. Pode incluir no 
anterior? Como verificar "toda 
documentação em ordem"?

12.01.10 Verificar a atualização do cadastro dos agentes públicos Informar da atualidade dos dados do cadastro junto ao TCM.

12.01.11 Verificar se houve parcelamento de despesa com fito de 
burlar o procedimento licitatório. Não são do C.I.==> despesas

12.01.12 Quais as falhas detectadas? Não são do C.I.==> despesas
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12.01.13 A AFOCOP indicou despesas em especial a serem 

aferidas?
Não são do C.I. ==> Programa de 
trabalho

12.01.14 A Procuradoria solicitou aferição de despesa? Não são do C.I. ==> Programa de 
trabalho

12.02 DA OBSERVÂNCIA AO ART. 2° DA R.N. N° 
004/01

12.02.01 Verificar a sistematização do Controle Interno 

Informar se está havendo, por parte do responsável pelo Controle 
Interno, a normatização ou sistematização dos procedimentos 
operacionais dos órgão municipais, em observância à Lei Orgânica e 
demais normas do TCM

12.02.02 Verificar o controle sobre a consistência do Relatório de 
Gestão Fiscal

Informar se há verificação, e de que forma, da consistência dos 
dados, conf. o estabelecido no art. 54, Lei Compl. n° 101, de 2000

12.02.03 Verificar o controle das operações de crédito, garantias, 
direitos e haveres

Informar se estas operações estão sendo controladas e de que 
forma. Colher as informações mais relevantes

12.02.04 Verificar o controle do montante das dívidas
Informar se há verificação, e de que forma, das providências para 
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
limites de que trata o art. 31 da Lei Compl. n° 101, de 2000   

12.02.05 Verificar o controle das despesas de pessoal
Informar se há verificação, e de que forma, das medidas para o 
retorno da despesa total com pessoal ao limite dos arts. 22 e 23 da 
Lei Compl. n° 101, de 2000;   

12.02.06 Verificar o controle sobre operações de crédito e restos 
a pagar

Informar se há verificação, e de que forma, da observância dos 
limites e das condições para realização de operações de crédito e 
inscrição em Restos a Pagar

12.02.07 Verificar o controle sobre a alienação de ativos
Informar se há verificação, e de que forma, da destinação de 
recursos obtidos com a alienação de ativos, conf. restrições 
constitucionais e Lei Compl. n° 101, de 2000

12.02.08 Verificar o controle sobre o PPA, a LDO e o Anexo das 
Metas Fiscais

Informar se há avaliação, e de que forma, do cumprimento das 
metas estabelecidas no PPA, na LDO e no Anexo de Metas Fiscais, 
com vistas a comprovar sua conformidade. Colher as informações 
mais relevantes. Calcular percentuais de alcance das metas

como??
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12.02.09 Verificar o controle sobre a execução orçamentária

Informar se há avaliação, e de que forma, da conformidade da 
execução do orçamento. Colher as informações mais relevantes. 
Informar sobre a conformidade com os limites e destinações 
previstos na legislação, explicitando-os

como???

12.02.10 Verificar o controle sobre os programas de governo

Informar se há fiscalização e avaliação, e de que forma, da execução 
dos programas de governo.Colher as informações mais relevantes. 
Calcular os percentuais de alcance das metas e dos objetivos. 
Avaliar a adequação do gerenciamento

como??

12.02.11 Verificar a realização de auditorias internas sobre a 
gestão de recursos

Informar se o Controle Interno está realizando, e de que forma, 
auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a 
resp. de órgãos e entidades públicos e privados, e sobre a aplicação 
de subvenções e renúncia de receitas. Relacionar as unidades 
auditadas, discriminando as de direito público e privado, Relatar 
resumidamente as informações mais relevantes sobre cada uma. 
Informar com que freqüência elas ocorrem

quais limites ???

12.02.12 Verificar a apuração de atos ou fatos inquinados como 
ilegais ou irregulares

Informar se o Controle Interno está apurando, e de que forma, os 
atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por 
agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos 
municipais, dando ciência ao controle externo e, quando for o caso, 
comunicando à unidade responsável pela contabilidade, para as 
providências cabíveis. 

12.03 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

12.03.01 Verificar os instrumentos de controle

Verficar na sede do órgão/entidade a existência dos seguintes 
instrumentos de controle: a) Fichas de Controle Orçamentário; b) 
Razão (partidas sintéticas); c) Livro Caixa; e d) Boletins de 
Tesouraria.

12.03.02 Verificar a atualização dos instrumentos Verificar a data da última atualização desses instrumentos

12.03.03 Verificar a disponibilidade dos instrumentos Verificar se os instrumentos estão atualizados e à disposição do 
Controle Interno ou do TCM

12.03.04 Verificar se os controles estão informatizados

Verificar, no caso de informatização, se os instrumentos de controle 
estão impressos e encadernados, devidamente rubricados pela 
autoridade competente (indicar qual é), até o prazo para envio para o 
TCM 
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12.03.05 Verificar se há controle das anulações de empenho Verificar se foram emitidas as "Notas de Anulação de Empenho" e se 
houve registro na ficha de controle orçamentário

12.03.06 Verificar o controle dos pagamentos

Verificar se: a) a Ordem de Pagamento (ou registro equivalente) 
contém o nome do credor, valor exato, a unidade gestora 
responsável pelo pagamento, n° conta bancária, n° cheque, n° 
empenho, n° nota fiscal (quando for o caso); b) as quitações das 
importâncias recebidas foram efetuadas por assinaturas em recibos 
ou Notas de Pagamento.

E liquidação????

12.04 DO SISTEMA DE PESSOAL

12.04.01 Verificar se o controle do registro dos servidores
Verficar na a administração mantém registro informatizado dos 
servidores : a) do quadro permanente; b) dos ocupantes dos cargos 
em comissão; c) dos contratados. 

12.04.02 Verificar o detalhamento dos registros
Verificar se os registros contém: a) dados pessoais; b) ato e data da 
admissão; c) n° da Resolução de registro no TCM; d) cargo ou 
função; e) lotação; f) remuneração; e g) alterações ocorridas.

12.04.03 Verificar o controle das pensões e aposentadorias Verificar se os registros contém: a) nome do beneficiado; b) 
fundamentação legal; c) n° do registro no TCM                                              

12.05 DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

12.05.01 Verificar a designação do responsável pelo controle de 
material

Verificar se há designação oficial de servidor para exercer o controle 
do material, de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou 
sistema centralizado. Identificá-los.

12.05.02 Verificar o registro dos materiais permanentes
Verificar se os materiais possuem: a) n° de registro gravado ou fixado 
(carimbo no material bibliográfico); b) numeração sequencial do 
registro.                                  

12.05.03 Verificar o registro no inventário

Verificar se há registro em fichas ou livro, contendo os seguintes 
dados: data aquisição, incorporação ou baixa; descrição do bem; 
quantidade; valor; n° do processo e identificação do responsável pela 
sua guarda e conservação. 

12.05.04 Verificar a realização de inventário físico de bens
Verificar com que freqüência a Administração realiza os inventários e 
qual a data do último. Informar se instruiu as prestações de contas 
anuais.

12.05.05 Verificar o registro de veículos e máquinas

Verificar se há registro em fichas ou livro, contendo os seguintes 
dados: data aquisição, incorporação ou baixa; n° nota fiscal; marca; 
cor; ano fabricação; tipo; modelo; n° motor e chassis; placa e registro 
no DETRAN (qdo. for o caso). 
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12.05.06 Verificar o controle de quilometragem ou de horas 
trabalhadas

Verificar a existência do controle, com demonstrativo de: a) consumo 
de combustíveis e lubrificantes; b) despesas com serviços 
mecânicos, peças e acessários; c) data da despesa, valor e 
quantidade adquirida. 

12.05.07 Verificar a existência de controle informatizado Verificar a sua existência e atualidade.
12.06 DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

12.06.01 Verificar a designação do responável pelo controle de 
material

Verificar se há designação oficial de servidor para exercer o controle 
do almoxarifado, de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou 
sistema centralizado. Identificá-los.

12.06.02 Verificar o registro de materiais e bens em estoque
Verificar se há registro em fichas, contendo os seguintes dados: data 
de entrada e saída; origem (nota fiscal, etc.); especificação; custo; 
quantidade. 

12.06.03 Verificar o registro das requisições
Verificar a existência de requisições unicamente escritas, que 
contenham: descrição do material, nome e assinatura do solicitante e 
a destinação do mesmo.

12.06.04 Verificar o controle da destinação dos materiais e bens Verificar se nas fichas há indicação do destino dos materiais e bens, 
de forma detalhada que permita a sua localização.

12.06.05 Verificar a realização de inventário físico do estoque Verificar com que freqüência a Administração realiza os inventários e 
qual a data do último.

12.06.06 Verificar o valor total do estoque

Verificar se a avaliação se dá pelo preço médio ponderado das 
compras, como determina o Art. 106, III, Lei n° 4.320/64;                                 
Verificar se o valor apurado no final do exercício foi registrado na 
conta patrimonial correta e qual o valor.

12.07 DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, 
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

12.07.01 Verificar o controle do registro desses atos

Verificar se são constituídos em processos próprios, autuados e 
protocolados, e ainda: a) se são registrados em fichas ou livros 
próprios; b) se são numerados em ordem sequencial; c) se possuem 
as informações básicas para fins de identificação.

12.07.02 Verificar o cadastro de empresas fornecedoras e 
prestadoras de serviços Verificar a existência do cadastro e o seu nível de atualização
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12.07.03 Verificar o controle dos convênios

Verificar se os recursos financeiros oriundos de convênio são 
movimentados em conta bancária vinculada e específica;                                                                      
Verificar, no caso de aquisição de equipamentos, materiais 
permanentes e bens imóveis, se houve incorporação ao patrimônio 
do município;                                                                                         
Verficar, no caso de convênios celebrados com pessoas de direito 
privado, se as prestações de contas estão arquivadas com pareceres 
e avaliações, e se estão disponíveis para fiscalização do TCM.

como?? A incorporação

12.08 DAS OBRAS PÚBLICAS E REFORMAS

12.08.01 Verificar o registro de ocorrências em Diário de Obra
Verificar, no caso das obras e serviços de engenharia, a existência 
do registro de ocorrências em Diário de Obra, bem como a sua 
atualização.

12.08.02 Verificar o cadastro de empresas fornecedoras e 
prestadoras de serviços Verificar a existência do cadastro e o seu nível de atualização

12.08.03 Verificar o controle das obras novas, reformas e 
ampliações

Verificar se são mantidos nos arquivos, conf. o caso, a seguinte 
documentação: a) croquis  ou mapa de aplicação dos serviços ou 
localização da obra; b) relação nominal dos beneficiários; c) 
discriminação detalhada do objeto contratual; d) ART de projetos; e) 
ART de execução; f) anteprojeto ou projeto básico; g) projeto 
arquitetônico detalhado; h) projetos complementares (fundações, 
estrutura, instalações, etc.); i) memorial descritivo (especificação dos 
serviços); j) orçamento detalhado; k) fotografias (da situação pré-
existente e final).

12.08.04 Verificar a existência de numeração sequencial para o 
cadastro das obras novas, reformas e ampliações Verificar a existência do cadastro e o nível de atualização

12.08.05 Verificar o controle dos serviços de manutenção

Verificar se são mantidos nos arquivos, conf. o caso, a seguinte 
documentação: a) croquis , mapa ou relação nominal indicando o 
local dos serviços ou aplicação dos materiais; b) relação dos 
materiais utilizados em cada local; c) relação nominal dos 
beneficiários; d)  discriminação detalhada do objeto contratual. 

12.09 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
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12.09.01 Verificar o controle dos empréstimos

Verificar se são mantidos nos arquivos, referentes às dívidas 
exigíveis a curto e a longo prazo, as seguintes informações: a) 
identificação dos contratos (n°), valores, prazos, desembolsos ou 
amortizações; b) aditamentos cujo objeto seja elevação de valor ou 
alteração de prazo.

12.10 DOS ADIANTAMENTOS

12.10.01 Verificar a existência de lei municipal
Verificar a existência de lei (informar data e n°) que autorize o 
adiantamento a servidor para realizar dispêndios que não possam se 
subordinar ao processo normal de despesa (qdo. for o caso)

12.10.02 Verificar o controle de suprimento de fundos
Verificar se a respectiva prestação de contas se faz por meio de 
processo autuado e arquivado na contabilidade (por 5 anos), e se 
está disponível para o TCM (conf. RN n° 007/96).

12.11 DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS 
E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

12.11.01 Verificar a existência de lei municipal
Verificar a existência de lei (informar data e n°) que autorize e 
discipline programas assistenciais, envolvendo doações aos 
munícipes reconhecidamente carentes.

12.11.02 Verificar o controle dos benefícios concedidos Verificar se há controle em fichas ou livros, com indicação do nome 
completo, endereço e n° identidade, dos beneficiados.

15 DA APURAÇÃO DA RECEITA
15.01 Verificar as formas de arrecadação Conferir como o ente público arrecada a sua receita (banco e/ou 

tesouraria)
15.02 Identificar as contas bancárias Identificar o banco e a conta arrecadadora.

15.03 Levantar os créditos bancários
Somar todos os créditos bancários das contas arrecadadoras, por 
fonte, e verificar se foi contabilmente lançado no "Comparativo da 
Receita".

15.04 Levantar os créditos de tesouraria

Colher informação acerca do controle de entrada do numerário. Aferir 
se tem boletim de arrecadação, livro caixa. Comparar os valores 
constantes dos documentos de arrecadação com os lançamentos no 
livro caixa. Somar todos os créditos ocorridos pela tesouraria e 
verificar se foi contabilmente lançado no "Comparativo da Receita". 

colher que tipo de informação e de que 
forma???

15.05 Fazer mapa de arrecadação diária de todos os tributos 
locais, por amostragem Procedimento????

15.06 Verificar as receitas de ITBI Colher junto aos cartórios a receita de ITBI e conferir com o valor 
lançado no "Comparativo da Receita".
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15.07 Verificar as transferências de recurso (federal e 
estadual)

Identificar cada transferência de recurso federal ou estadual, e 
comparar com os valores nos sites do Tesouro Nacional e da 
Secretaria da Fazenda, respectivamente. Verificar a consistência 
com os valores lançados no "Comparativo da Receita".

15.08 Verificar as operações de crédito

Verificar, relativamente às dívidas exigíveis a curto e a longo prazo, 
as seguintes informações: a) identificação dos contratos (n°), valores, 
prazos, desembolsos ou amortizações, saldos; b) aditamentos cujo 
objeto seja elevação de valor ou alteração de prazo.

OK? Ou tem mais??

17 DAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS, 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

17.01 Verificar as transferências de recursos
Aferir, nos balancetes Financeiros e Comparativos da Receita da
Prefeitura e da entidade, se os valores de transferências são
idênticos. 

17.02 Verificar as rendas próprias Buscar informação junto ao Comparativo da Receita da entidade

17.03 Verificar as contas bancárias específicas
Identificar as contas e conferir se os valores correspondem às
transferências e rendas próprias constantes dos demonstratívos
contábeis (balancete e comparativo da receita).

as contas? Bancárias? Ta OK??

17.04 Verificar as divergências encontradas nas receitas
Solicitar explicações formais, no caso de divergência apurada nas
receitas, entre as transferências, rendas, demonstrativos contábeis e
contas bancárias.

17.05 Avaliar as explicações sobre divergência de receitas Avaliar as explicações e verificar se a correção atingiu os objetivos
desejados. ta OK??

17.06 Verificar os desvios de função Apurar a ocorrência de desvios de função. Solicitar explicações
formais, caso acorram

17.07 Avaliar as explicações sobre desvios de função Avaliar as explicações e verificar se a correção atingiu os objetivos
desejados. ta OK??

17.08 Verificar as metas estabelecidas para a entidade Levantar as metas estabelecidas para a entidade. Avaliar se a
entidade vem cumprindo as metas traçadas para a sua função. Como ? Parâmetros?

20 DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS DA 
EDUCAÇÃO

Artigo 212, §§ da Constituição Federal e Lei 
Orgânica do Município

20.01 DAS RECEITAS PARA O CÁLCULO DO 
ÍNDICE DA EDUCAÇÃO

Inclusive do FUNDEB (Leis Federais nº 9.394/96 e nº 
9.424/96; RN nº 007/00 - TCM)

ok? TÍTULO E LEIS?? 

20.01.01 Apurar as transferências do Tesouro Nacional para o 
FUNDEB

Buscar informação junto ao site do Tesouro Nacional acerca da 
transferência de valores ao Município.
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20.01.02 Apurar as transferências da Prefeitura para o FUNDEB
Aferir se os valores transferidos são idênticos, tanto no Balancete 
Financeiro e Comparativo da Receita da Prefeitura, quanto no 
Balancete Financeiro do Fundef (físico e informática). 

20.01.03 Verificar a conta específica do FUNDEB Identificar a conta e conferir se os valores são os mesmos 
transferidos pela Prefeitura

20.01.04 Verificar as divergências, se houver Solicitar explicações sobre as mesmas e avaliar se as respostas 
satisfazem. solicitar de quem? E se não satisfizer?

20.01.05 Verificar os saldos do exercício anterior Chico?? Como?

20.01.06 Verificar os repasses para o fundo gestor Chico?? É o próprio FUNDEB, já 
contemplado no 30.09.03??

20.01.07 Apurar as receitas que devem ser consideradas no 
cálculo do índice

Apurar as receitas do IRPF, ITU, IPTU, ITBI, ISSQN, ICMS, 
FOMENTAR, IPI, IPVA, LEI KANDIR, FPM e ITR, conforme 
orientação constante da planilha de Apuração de Receita deste 
Manual.

20.01.08 Verificar a consistência das receitas lançadas no 
Sistema de Informática do TCM 

Buscar no "Comparativo da Receita" do balancete físico os valores 
das citadas receitas e comparar com as importâncias lançadas no 
Sistema de Informática do TCM, de igual título.

20.01.09 Verificar a ocorrência de divergência Individualizar os valores divergentes, indicando as respectivas falhas 
e, quando for o caso, os ajustes necessários.

20.01.10 Verificar a glosa de receitas não relacionadas com a 
educação

Verificar se foram adequadamente glosadas na apuração do índice, 
conforme orientação do MEC. Caso negativo, proceder os ajustes.

20.01.11 Verificar a possibilidade de lançamentos incorretos no 
Sistema de Informática

Verificar as seguintes possibilidades:  b) se a receita de convênio é a 
mesma do "Comparativo da Receita" e se não foram lançadas 
receitas indevidas do tipo PNAE, FAE – Merenda Escolar (ver no 
Demonstrativo de Convênio); c) se o valor do repasse do FUNDEB 
(Tesouro Nacional) é igual ao lançado no Sistema; d) se a conta 
retificadora reflete os valores lançados no "Comparativo da Receita".

20.01.12 Verificar se os ajustes foram feitos, se for o caso

20.02 DAS DESPESAS PARA O CÁLCULO DO 
ÍNDICE DA EDUCAÇÃO

20.02.01 Providenciar portaria de lotação dos professores ligados 
ao ensino fundamental. O que é isso? Entra aqui mesmo??
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20.02.02 Verificar as despesas de pessoal relativas à merendeira 
e aos aposentados

Verificar se no cálculo dos gastos com a educação foram 
consideradas as despesas com pessoal, relativas à Merendeira e 
aos aposentados da educação. Caso positivo, glosar os valores, pois 
o ônus dessas despesas é da prefeitura.

Confirmar !!! Ver a seguir, letra "a". Qual 
é o correto? Está em duplicidade

20.02.03 Apurar as despesas que devem ser consideradas no 
cálculo do índice

Verificar se são relativas a manutenção e desenvolvimento do ensino 
e se enquadram em: a) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação, inclusive merendeira 
(despesas do aperfeiçoamento realizado em entidade devidamente 
reconhecida pelo Conselho Estadual da Educação); b) aquisição, 
manutenção construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino; c) uso e manutenção de bens 
e serviços vinculados ao ensino; d) levantamento estatísticos, 
estudos e pesquisas visando precipuamente ao ensino; e) realização 
de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino; f) concessão de bolsa de estudos a alunos de escolas 
públicas e privadas (ensino fundamental); g) amortização e custo de 
operações de créditos destinadas a atender ao disposto nas alíneas 
retro citadas; h) aquisição de material didático-escolar.

20.02.04 Verificar os valores da conta retificadora Levantar o valor Chico. Aqui tá legal?

20.02.05 Verificar a consistência das despesas lançadas no 
Sistema de Informática do TCM 

Buscar no balancete físico os valores das citadas despesas e 
comparar com as importâncias lançadas no Sistema de Informática 
do TCM, de igual título.

ta OK??

20.02.06 Verificar a ocorrência de divergência Individualizar os valores divergentes, indicando as respectivas falhas 
e, quando for o caso, os ajustes necessários.

20.02.07 Verificar a glosa de despesas não relacionadas com a 
educação

Verificar se foram adequadamente glosadas na apuração do índice, 
conforme orientação do MEC. Caso negativo, proceder os ajustes.

20.02.08 Verificar a possibilidade de lançamentos incorretos no 
Sistema de Informática

Verificar as seguintes possibilidades: a) erro na codificação da 
despesa; b) outros.

20.02.09 Verificar se os ajustes foram feitos, se for o caso
20.03 DO CÁLCULO DO ÍNDICE DA EDUCAÇÃO

20.03.01
Verificar se o índice estabelecido na lei Orgânica do 
Município é superior ao previsto no art. 212, §§ da 
Constituição Federal

Conferir junto à Lei Orgânica do Município e anotar o índice. ?????

20.03.02 Calcular o índice Utilizar a planilha apropriada como escrver? Remeter à planilha ou 
P.T.?
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20.03.03
Verificar se o índice apurado obedeceu aos limites 
mínimos previstos na legislação (art. 212 da CF e Lei 
Orgânica do Município).

Informar o valor gasto com educação e o respectivo índice calculado. 
Informar, se for o caso, o valor que faltou para atingí-lo e o respectivo 
percentual.

20.03.04 Verificar a aplicação na remuneração dos professores

Verificar se, do total dos recursos do FUNDEB, 60% foram aplicados 
em remuneração (incluídas as obrigações patronais conforme 
cartilha do MEC) dos professores em efetivo exercício de suas 
atividades no ensino fundamental (sala de aula).

Está em redundância com os três 
anteriores??? Ver a ordem

20.03.05 Verificar o valor aplicado na educação, por meio do 
FUNDEB Levantar o valor e calcular o percentual (despesa/receita) Chico. Tá OK? Aqui?

21 DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS DA 
SAÚDE

Artigo 198, § 2º da Constituição Federal e artigo 77 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

21.01 DAS RECEITAS PARA O CÁLCULO DO 
ÍNDICE DA SAÚDE

21.01.01 Apurar as receitas recebidas de convênios como? Quais são? É aqui?

21.01.02 Apurar as transferências do Tesouro Nacional para o 
FMS

Buscar informação junto ao site do Tesouro Nacional acerca da 
transferência de valores ao Município. Tem essa transf.???

21.01.03 Apurar as transferências da Prefeitura para o FMS
Aferir se os valores transferidos são idênticos, tanto no Balancete 
Financeiro e Comparativo da Receita da Prefeitura, quanto no 
Balancete Financeiro do FMS (físico e informática). 

idem?

21.01.04 Verificar a conta específica do FMS Identificar a conta e conferir se os valores são os mesmos 
transferidos pela Prefeitura tem??

21.01.05 Verificar as divergências, se houver Solicitar explicações sobre as mesmas e avaliar se as respostas 
satisfazem. solicitar de quem? E se não satisfizer?

21.01.06 Verificar os saldos do exercício anterior Chico?? Como?

21.01.07 Verificar os repasses para o fundo gestor Chico?? É o próprio FUNDEB, já 
contemplado no 30.09.03??

21.01.08 Apurar as transferências da Prefeitura para hospitais, 
ONGs e OSCIPs como? Quais são? É aqui?

21.01.09 Apurar as receitas que devem ser consideradas no 
cálculo do índice

Apurar as receitas do IRPF, ITU, IPTU, ITBI, ISSQN, ICMS, 
FOMENTAR, IPI, IPVA, LEI KANDIR, FPM e ITR, conforme 
orientação constante da planilha de Apuração de Receita deste 
Manual.
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21.01.10 Verificar a consistência das receitas lançadas no 
Sistema de Informática do TCM 

Buscar no "Comparativo da Receita" do balancete físico os valores 
das citadas receitas e comparar com as importâncias lançadas no 
Sistema de Informática do TCM, de igual título.

21.01.11 Verificar a ocorrência de divergência Individualizar os valores divergentes, indicando as respectivas falhas 
e, quando for o caso, os ajustes necessários.

21.01.12 Verificar a possibilidade de lançamentos incorretos no 
Sistema de Informática

Verificar as seguintes possibilidades: a) erro na codificação de 
receita; b) se a receita de convênio é a mesma do "Comparativo da 
Receita" e se não foram lançadas receitas indevidas(ver no 
Demonstrativo de Convênio); c) se as despesas são realmente 
relacionadas a aplicações em ações e serviços de saúde. 

b) se a receita de convênio é a mesma 
do "Comparativo da Receita" e se não 
foram lançadas receitas indevidas(ver no 
Demonstrativo de Convênio) - ??????

21.01.13 Verificar a glosa de receitas não relacionadas com a 
saúde

Verificar se foram adequadamente glosadas na apuração do índice. 
Caso negativo, proceder os ajustes. 

21.01.14 Verificar se os ajustes foram feitos, se for o caso

21.02 DAS DESPESAS PARA O CÁLCULO DO 
ÍNDICE DA SAÚDE

21.02.01 Apurar as despesas que devem ser consideradas no 
cálculo do índice

Verificar se são relativas a aplicações em ações e serviços de saúde 
e se enquadram em:

quais são??? Há exemplos, como na 
educação??

21.02.02 Verificar a consistência das despesas lançadas no 
Sistema de Informática do TCM 

Buscar no balancete físico os valores das citadas despesas e 
comparar com as importâncias lançadas no Sistema de Informática 
do TCM, de igual título.

21.02.03 Verificar a ocorrência de divergência Individualizar os valores divergentes, indicando as respectivas falhas 
e, quando for o caso, os ajustes necessários.

21.02.04 Verificar a possibilidade de lançamentos incorretos no 
Sistema de Informática

Verificar as seguintes possibilidades: a) erro na codificação de 
despesa; b) outros. 

21.02.05 Verificar a glosa de despesas não relacionadas com a 
saúde

Verificar se foram adequadamente glosadas na apuração do índice. 
Caso negativo, proceder os ajustes. 

21.02.06 Verificar se os ajustes foram feitos, se for o caso
21.03 DO CÁLCULO DO ÍNDICE DA SAÚDE

21.03.01 Calcular o índice Utilizar a planilha apropriada como escrver? Remeter à planilha ou 
P.T.?

21.03.02
Verificar se o índice apurado atendeu ao previsto no Art. 
198, § 2º da Constituição Federal e Art. 77 Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias

Informar o valor gasto com saúde e o respectivo índice calculado. 
Informar, se for o caso, o valor que faltou para atingí-lo e o respectivo 
percentual.

Tá correto dessa forma???

21.03.03 Discriminar os valores aplicados na saúde, diretamente 
pela Prefeitura e pelo FMS

Informar o valor gasto com saúde e o respectivo índice calculado 
(despesa/receita). 

Chico. Tá ok aqui? Está em redundância 
com os dois anteriores??? Ver a ordem
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22 DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS COM 
DESPESAS DE PESSOAL

Art. 169 da Constituição Federal e Art.18 a 23 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal

22.01 DAS RECEITAS PARA O CÁLCULO DO 
ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL

22.01.01 Apurar a Receita Corrente Líquida

Apurar conf. Art. 2º, IV, da LRF: somatório das receitas tributárias, 
de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes; 
deduzidos: a contribuição dos servidores para o custeio do seu 
sistema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 
da C.F. Também serão computados no cálculo os valores pagos e 
recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, e do fundo previsto no art. 60 do ADCT - CF.

22.01.02 Verificar a consistência com os dados lançados no 
Sistema de Informática Verificar se o resultado é igual ao do Sistema de Informática.

22.01.03 Verificar a ocorrência de divergência Individualizar os valores divergentes, indicando as respectivas falhas 
e, quando for o caso, os ajustes necessários.

22.01.04 Verificar se os ajustes foram feitos, se for o caso

22.02 DAS DESPESAS PARA O CÁLCULO DO 
ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL

22.02.01 Apurar as despesas que devem ser consideradas no 
cálculo do índice Buscar ... qual a discriminação do procedimento, 

quais são, onde buscar???

22.02.02 Verificar a consistência das despesasa lançadas no 
Sistema de Informática do TCM 

Buscar no balancete físico os valores das citadas despesas e 
comparar com as importâncias lançadas no Sistema de Informática 
do TCM, de igual título.

Tá certo ??

22.02.03 Verificar a ocorrência de divergência Individualizar os valores divergentes, indicando as respectivas falhas 
e, quando for o caso, os ajustes necessários.

22.02.04 Verificar a possibilidade de lançamentos incorretos no 
Sistema de Informática

Verificar as seguintes possibilidades: a) erro na codificação de 
despesa; b) outros. 

22.02.05 Verificar se os ajustes foram feitos, se for o caso

22.03 DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE GASTOS 
COM PESSOAL

22.03.01 Calcular o índice Utilizar a planilha apropriada como escrver? Remeter à planilha ou 
P.T.?
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22.03.02 Verificar os limites dos Artigos 18 a 23 da LRF

Verificar se as despesas com pessoal atingiram o limite: a) de alerta 
(Poder Executivo 48,60% e Poder Legislativo 5,40%); b) prudencial 
(Poder Executivo 51,30% e Poder Legislativo 5,70%); c) máximo 
(Poder Executivo 54,00% e Poder Legislativo 6,00%).

22.03.03 Registrar, se for o caso, a necessidade de comunicação 
ao gestor Recomendar ao TCM a comunicação tá OK???

23 DO DUODÉCIMO

23.01 DO CÁLCULO DO VALOR MÁXIMO Art. 29-A, incisos I a IV da Constituição Federal

23.01.01 Levantar a população do município Buscar com base na estimativa do IBGE.

23.01.02 Levantar a receita arrecada a ser considerada no cálculo

Buscar no comparativo da receita do mês de dezembro do exercício 
anterior: a) o total das receitas de IPTU, ITU, ITBI e ISSQN, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa Tributária e outras receitas de
natureza tributária efetivamente arrecadadas; b) o total das
transferências constitucionais recebidas: IOF sobre o Ouro, IRRF,
ITR, IPVA, ICMS, FPM, IPI, Fomentar, Lei Kandir (nº 87/96).

Transferências recebidas??

23.01.03 Calcular o limite máximo anual do duodécimo
Multiplicar o valor levantado pela percentagem que enquadra o
Município, conforme sua população (Art. 29-A, incisos I a IV da C.F.),
e dividir por 100.

Não tá redundante, dividir por 100??

23.01.04 Calcular o limite máximo mensal do duodécimo Dividir o limite máximo anual por 12.

23.02 DO CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO Art. 29-A, § 2º, inciso III da Constituição Federal

23.02.01 Verificar o valor do duodécimo previsto no orçamento do
exercício Buscar no orçamento do exercício

23.02.02 Levantar a receita prevista a ser considerada no cálculo

Buscar no orçamento do exercício atual: a) o total das receitas
previstas de IPTU, ITU, ITBI e ISSQN, Taxas, Contribuição de
Melhoria e Dívida Ativa Tributária e outras receitas de natureza
tributária previstas; b) as transferências constitucionais previstas: IOF
sobre o Ouro, IRRF, ITR, IPVA, ICMS, FPM, IPI, Fomentar, Lei
Kandir (nº 87/96).

23.02.03 Levantar a receita prevista para o Poder Legislativo Buscar no orçamento do exercício atual.
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23.02.04 Calcular o percentual mínimo de respasse do duodécimo Dividir a previsão de receita para o Legislativo pela previsão de
receita a ser considerada no cálculo (exercício atual, item 23.02.02).

23.02.05 Calcular o limite mínimo mensal do duodécimo
Multiplicar o percentual mínimo de repasse encontrado pelo valor
levantado da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior
(considerada no cálculo do valor máximo, item 23.01.02).

23.03 DA APURAÇÃO DO REPASSE Art. 29-A, § 2º, inciso III da Constituição Federal

23.03.01 Verificar os valores dos repasses

Aferir se os valores lançados como repasse e recebimento do
duodécimo são coincidentes nos balancetes financeiros da Câmara e
da Prefeitura, do mês que se quer apurar. Apurar a divergência, caso
ocorra.

23.03.02 Analisar a composição dos valores repassados

Observar se nos repasses efetivados foi excluída possível
transferência de valores para pagamento de sessões extraordinárias,
diferenças de restos a pagar até 2001 e despesas de exercícios
anteriores.

Qual o procedimento? Confirmar. 2001??

23.03.03 Verificar a obediência aos limites Verificar se duodécimo transferido está dentro dos limites mínimos e
máximos apurados. Caso contrário cobrar explicações.

23.03.04 Avaliar as explicações, no caso de desobediência aos
limites Analisar as respostas. Tomar providências, se for o caso. Quais??

30 DOS CONTROLES SOCIAIS

30.01 DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

30.01.01 Verificar o funcionamento do Conselho

Verificar a lei que criou o Conselho (n° e data), sua estrutura e as 
atribuições de cada membro. Identificar os atuais componentes. 
Aferir e relatar sobre seu funcionamento (freqüência das reuniões e 
data da última, data da última eleição).

30.01.02 Realizar reunião com o Conselho

Elaborar pauta a ser informada antecipadamente ao Conselho 
(conhecimento a respeito do FUNDEB, participação de cada membro 
nas atividades, atas das últimas reuniões, etc.). Lavrar ata 
circunstanciada da reunião.

30.01.03 Examinar a documentação de posse do Conselho Buscar os pareceres de julgamento das contas, atas de reuniões, 
bem como outros documentos e informações julgadas relevantes.

30.02 DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
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30.02.01 Avaliar o grau de satisfação da comunidade com o 
ensino local

Entrevistar pais e alunos. Aplicar questionários. Identificar os 
principais pontos de satisfação. Identificar os aspectos com maior 
índice de reclamações. Colher propostas de melhoria, se houver. 

30.02.02 Obter dados sobre o índice de analfabetismo
Buscar informações na Secretaria da Educação, Conselhos, IBGE, 
etc. Informar valores e índices obtidos, bem como a evolução no 
tempo.

30.03 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.03.01 Verificar o funcionamento do Conselho

Verificar a lei que criou o Conselho (n° e data), sua estrutura e as 
atribuições de cada membro. Identificar os atuais componentes. 
Aferir e relatar sobre seu funcionamento (freqüência das reuniões e 
data da última, data da última eleição).

30.03.02 Realizar reunião com o Conselho

Elaborar pauta a ser informada antecipadamente ao Conselho 
(conhecimento a respeito do FMS, participação de cada membro nas 
atividades, atas das últimas reuniões, etc.). Lavrar ata 
circunstanciada da reunião.

30.03.03 Examinar a documentação de posse do Conselho Buscar os pareceres de julgamento das contas, atas de reuniões, 
bem como outros documentos e informações julgadas relevantes.

30.04 DA AVALIAÇÃO DA SAÚDE

30.04.01 Verificar a situação do PSF Levantar o número de atendimentos mensais. Indicar o percentual da 
população (famílias) atendido. Chico, o que verificar? Procedimento?

30.04.02 Verificar as demais ações de saúde desenvolvidas no 
município

Levantar as demais ações desenvolvidas. Quantidade de 
procedimentos cirúrgicos Chico, que mais??

30.04.03 Verificar se há planejamento de ações de saúde a 
serem desenvolvidas Levantar junto à prefeitura ou órgão responsável Chico. Tá OK?

30.04.04 Avaliar o grau de satisfação da comunidade com a 
saúde local

Entrevistar os usuários do SUS. Aplicar questionários. Identificar os 
principais pontos de satisfação. Identificar os aspectos e setores de 
atendimento com maior índice de reclamações. Colher propostas de 
melhoria, se houver. 

30.04.05 Obter dados sobre a área da saúde
Buscar informações na Secretaria da Saúde, Conselhos, IBGE, etc. 
(mortalidade infantil, distribuição de medicamentos, etc.). Informar 
valores e índices obtidos, bem como a evolução no tempo.

tá OK???

30.04.06 Verificar a distribuição de medicamentos Avaliar os critérios utilizados. Checar, por amostragem, a efetivação 
da distribuição OK??
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35 DA ESTRUTURA DAS ÁREAS DA 
EDUCAÇÃO E DA SAÚDE

Título tá OK???

35.01 DA ESTRUTURA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

35.01.01 Verificar a quantidade de escolas existentes e outros 
dados pertinentes

Levantar, separadamente para as regiões rurais e urbanas, a 
quantidade de escolas, salas de aula, professores, servidores 
auxiliares, alunos, proporção professor/aluno, etc. Elaborar tabela 
com os dados, em modelo próprio. Comparar com o último censo 
compatível com o período da auditoria.

E equipamentos nas escolas, para o 
ensino? Tabela oK?

35.01.02 Verificar os veículos próprios Levantar, separadamente para as regiões rurais e urbanas, a 
quantidade de veículos (separados por tipo). separar por região???

35.01.03 Verificar os veículos contratados Levantar, separadamente para as regiões rurais e urbanas, a 
quantidade de veículos (separados por tipo). separar por região???

35.01.04 Verificar o comprometimento do Município com o ensino 
fundamental Aferir se o Município assumiu todo o ensino fundamental. Como?? E se não???

35.02 DA ESTRUTURA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - 
TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO

35.02.01 Levantar os veículos existentes Relacionar os veículos (fabricante, tipo, cor, modelo, ano de 
fabricação, placa, chassis).

35.02.02 Conferir o Relatório de Transporte Escolar Fazer o cotejo da frota local com os veículos elencados no Relatório 
enviado ao TCM.

35.02.03 Verificar o estado de conservação dos veículos Aferir o estado dos pneus, bancos, cinto de segurança, vidros, faróis, 
lanternas e limpeza

35.02.04 Verificar a utilização dos veículos

Levantar as rotas, percursos, km/dia, número de alunos por rota, 
número de alunos de responsabilidade do Estado. Verificar o 
consumo de combustível. Verificar a capacidade de passageiros e a 
adequação para o serviço.

35.03 DA ESTRUTURA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - 
TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO

35.03.01 Analisar procedimentos licitatórios Examinar o processo licitatório, responsabilidade pelo combustível, 
valores, prazos, aditamentos, prorrogações (vide item II, 11 deste) 

35.03.02 Levantar os veículos existentes Relacionar os veículos (fabricante, tipo, cor, modelo, ano de 
fabricação, placa, chassis).
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35.03.03 Conferir o Relatório de Transporte Escolar Fazer o cotejo da frota local com os veículos elencados no Relatório 

enviado ao TCM.

35.03.04 Verificar o estado de conservação dos veículos Aferir o estado dos pneus, bancos, cinto de segurança, vidros, faróis, 
lanternas e limpeza

35.03.05 Verificar a utilização dos veículos

Levantar as rotas, percursos, km/dia, número de alunos por rota, 
número de alunos de responsabilidade do Estado. Verificar o 
consumo de combustível. Verificar a capacidade de passageiros e a 
adequação para o serviço.

35.04 DA ESTRUTURA DA ÁREA DA SAÚDE

35.04.01 Verificar a quantidade de unidades de saúde existentes 
e outros dados pertinentes

Levantar a quantidade de hospitais, postos de saúde, ambulatórios, 
laboratórios, leitos, médicos e outros profissionais da saúde (efetivos, 
comissionados, credenciados, etc.), n° de pessoas atendidas em 
cada unidade, proporção n° pessoas/ procedimentos realizados, etc. 
Elaborar tabela com os dados, em modelo próprio. Comparar com o 
último censo compatível com o período da auditoria. 

35.04.02 Verificar os veículos próprios Levantar, separadamente para as regiões rurais e urbanas, a 
quantidade de veículos (separados por tipo). tá OK  ??

35.04.03 Verificar os veículos contratados Levantar, separadamente para as regiões rurais e urbanas, a 
quantidade de veículos (separados por tipo). tá OK  ??

35.04.04 Verificar a utilização dos veículos
Levantar as rotas, percursos, km/dia. Verificar o consumo de 
combustível. Verificar a capacidade de passageiros e a adequação 
para o serviço.

ta OK??

35.05
DA ESTRUTURA DA ÁREA DA SAÚDE - 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

35.05.01 Analisar procedimentos licitatórios Examinar o processo licitatório, valores, prazos, aditamentos, 
prorrogações (vide item II, 11 deste) 

35.05.02 Analisar os credenciamentos Examinar o processo de credenciamento, valores, prazos, 
aditamentos, prorrogações (vide item II, 11 deste) 

35.05.03 Relacionar os prestadores de serviços
Separar e quantificar por categoria profissional (médicos, dentistas, 
farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, ACS, ACE, e outros da 
área de saúde. 

Chico. é no crdenciamento ou pode ficar 
aqui??

40 DAS DESPESAS COM PESSOAL

40.01 DA VERIFICAÇÃO DO PESSOAL - ÁREA DA 
EDUCAÇÃO
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40.01.01 Levantar o número de servidores

Levantar o número de servidores ativos (efetivo, estável, não estável, 
comissionados, contratados por prazo determinado, bem como os 
serviços terceirizados com característica de substituição de mão-de-
obra) e inativos cujo ônus do pagamento é da Prefeitura.

E equipamentos nas unidades? Tabela 
oK?

40.01.02 Buscar a legislação pertinente

Buscar a legislação acerca do assunto: a) quadro de pessoal; 
b) estatuto; c) lei autorizativa para contratação por prazo 
determinado; d) lei que estabeleceu o último vencimento dos 
servidores; e) lei que criou gratificação a servidor.

40.01.03 Verificar os quantitativos do pessoal
Aferir se os quantitativos estão conforme a legislação. Relacionar 
professores e auxiliares da educação (merendeira, vigia, 
administrativos), cargos, lotações.

Tá ok assim??

40.01.04 Verificar os vencimentos do pessoal Aferir se os vencimentos estão conforme a legislação. Tá ok assim??

40.01.05 Verificar os cargos comissionados, quanto ao previsto no 
Art. 37, V, da C.F. Aferir se está de acordo com o dispositivo legal. Tá ok assim??

40.01.06
Verificar se os servidores constantes da folha de 
pagamento realmente prestam serviços à educação 
pública custeada com recursos do fundo

Verificar, com base no quadro de horários e na relação dos 
servidores na folha, o exercício efetivo de sua função ou a justificativa 
da ausência. Entrevisitar alunos. Apontar os servidores 
indevidamente incluídos na folha do FUNDEB, inclusive valores.

Como?

40.01.07 Verificar as despesas enquadradas na parcela de 60%

Verificar se a inclusão nessa parcela está correta, ou seja, se 
corrspondem ao pagamento de professores em efetivo exercício de 
magistério público (professor, assistente de ensino, diretor de escola, 
orientador pedagógico, coordenador pedagógico); verificar a inclusão 
indevida de aposentados e pensionistas, e apontá-las.

OK? É inclusão indevida aposent e 
pensio ?, dentro sala??

40.01.08 Verificar as despesas enquadradas na parcela de 40%

Verificar se a inclusão nessa parcela está correta; verificar se as 
despesas de combustíveis são relacionadas com as atividades na 
área da educação e com a respectiva frota; verificar se a merenda 
escolar é adquirida com recursos da educação; apontar as inclusões 
ilegítimas.

OK? Como? Merenda OK? Retirar 
daqui => pra o lugar adequado, pois 
não é pessoal

40.01.09 Verificar o Plano de Carreira do Magistário O que verificar? Junto com o próximo??

40.01.10 Verificar a situação dos servidores

Verificar e existência de: desvios de função (ex.: profissionais de 
magistério exercendo funções administrativas); de promoções ou 
enquadramentos em desacordo com a legislação; professores não 
habilitados. Confrontar a folha do mês anterior com os dossiês dos 
servidores.

O que e como? Se não for paga pelo 
fundo OK? Que mais?
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40.01.11 Verificar a acumulação indevida de cargos Apontar as acumulações indevidas, inclusive quanto à 

incompatibilidade de horários Como?

40.01.12 Verificar pagamentos indevidos Verificar se há pagamentos indevidos. Apontar os servidores 
beneficiados e os valores. se houver?

40.01.13 Verificar o pagamento de abonos aos professores
Verificar se há pagamentos reiterados, no final do exercício, de forma 
a demonstrar a falta de planejamento eficaz para a aplicação de 
recursos na educação em atividades específicas.

Esclarecer. E se houver?

40.01.14 Verificar necessidade de realização de concurso Como? Critérios?

40.02 DA VERIFICAÇÃO DO PESSOAL - ÁREA DA 
SAÚDE

40.02.01 Levantar o número de servidores

Levantar o número de servidores ativos (efetivo, estável, não estável, 
comissionados, contratados por prazo determinado, bem como os 
serviços terceirizados com característica de substituição de mão-de-
obra) e inativos cujo ônus do pagamento é da Prefeitura.

E equipamentos nas unidades? Tabela 
oK?

40.02.02 Buscar a legislação pertinente

Buscar a legislação acerca do assunto: a) quadro de pessoal; 
b) estatuto; c) lei autorizativa para contratação por prazo 
determinado; d) lei que estabeleceu o último vencimento dos 
servidores; e) lei que criou gratificação a servidor.

40.02.03 Verificar os quantitativos do pessoal Aferir se os quantitativos estão conforme a legislação. Relacionar 
médicos e demais auxiliares da saúde, cargos, lotações. Tá ok assim??

40.02.04 Verificar os vencimentos do pessoal Aferir se os vencimentos estão conforme a legislação. Tá ok assim??

40.02.05 Verificar os cargos comissionados, quanto ao previsto no 
Art. 37, V, da C.F. Aferir se está de acordo com o dispositivo legal. Tá ok assim??

40.02.06
Verificar se os servidores constantes da folha de 
pagamento realmente prestam serviços aos órgãos da 
saúde pública cuswteados com recursos do fundo

Verificar, com base no quadro de horários e na relação dos 
servidores na folha, o exercício efetivo de sua função ou a justificativa 
da ausência. Entrevisitar servidores e usuários. Apontar os servidores 
indevidamente incluídos na folha de pagamento, inclusive valores.

Como?

40.02.07 Verificar o Plano de Carreira O que verificar? Junto com o próximo??

40.02.08 Verificar a situação dos servidores

Verificar e existência de: desvios de função (ex.: funções típicas de 
assistência social ou de limpeza urbana); de promoções ou 
enquadramentos em desacordo com a legislação; profissionais não 
habilitados. Confrontar a folha do mês anterior com os dossiês dos 
servidores.

O que e como? Se não for paga pelo 
fundo OK? Que mais?
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40.02.09 Verificar a acumulação indevida de cargos Apontar as acumulações indevidas, inclusive quanto à 

incompatibilidade de horários Como?

40.02.10 Verificar pagamentos indevidos Verificar se há pagamentos indevidos. Apontar os servidores 
beneficiados e os valores. se houver?

40.02.11 Verificar necessidade de realização de concurso Como? Critérios?

40.03 DA VERIFICAÇÃO DO PESSOAL - DEMAIS 
ÁREAS

40.03.01 Levantar o número de servidores

Levantar o número de servidores ativos (efetivo, estável, não estável, 
comissionados, contratados por prazo determinado, bem como os 
serviços terceirizados com característica de substituição de mão-de-
obra) e inativos cujo ônus do pagamento é da Prefeitura.

ok??

40.03.02 Buscar a legislação pertinente

Buscar a legislação acerca do assunto: a) quadro de pessoal; 
b) estatuto; c) lei autorizativa para contratação por prazo 
determinado; d) lei que estabeleceu o último vencimento dos 
servidores; e) lei que criou gratificação a servidor.

40.03.03 Verificar os quantitativos do pessoal Aferir se os quantitativos estão conforme a legislação. Tá ok assim??
40.03.04 Verificar os vencimentos do pessoal Aferir se os vencimentos estão conforme a legislação. Tá ok assim??

40.03.05 Verificar os cargos comissionados, quanto ao previsto no 
Art. 37, V, da C.F. Aferir se está de acordo com o dispositivo legal. Tá ok assim??

40.03.06 Verificar se os servidores constantes da folha de 
pagamento realmente prestam serviços à administração

Verificar, com base no quadro de horários e na relação dos 
servidores na folha, o exercício efetivo de sua função ou a justificativa 
da ausência. Entrevisitar servidores. Apontar os servidores 
indevidamente incluídos na folha e que não estão prestando serviço, 
inclusive valores.

Ta oK/??Como?

40.03.07 Verificar o Plano de Carreira O que verificar? Junto com o próximo??

40.03.08 Verificar a situação dos servidores
Verificar e existência de: desvios de função; de promoções ou 
enquadramentos em desacordo com a legislação. Confrontar a folha 
do mês anterior com os dossiês dos servidores.

O que e como? Se não for paga pelo 
fundo OK? Que mais?

40.03.09 Verificar a acumulação indevida de cargos Apontar as acumulações indevidas, inclusive quanto à 
incompatibilidade de horários Como?

40.03.10 Verificar pagamentos indevidos Verificar se há pagamentos indevidos. Apontar os servidores 
beneficiados e os valores. se houver?

40.03.11 Verificar necessidade de realização de concurso Como? Critérios?
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Verificar os editais de concursos públicos realizados no período 
auditado.

passar para os respectivos assuntos??? 
Tirar daqui do índice. Oq eu fazer se tcm 
não reggistrou os atos ou foi pela 
ilegalidade?

Observar se os editais foram registrados no TCM.

passar para os respectivos assuntos??? 
Tirar daqui do índice. Oq eu fazer se tcm 
não reggistrou os atos ou foi pela 
ilegalidade?

Confirmar se os atos e contratos foram registrados no TCM.

passar para os respectivos assuntos??? 
Tirar daqui do índice. Oq eu fazer se tcm 
não reggistrou os atos ou foi pela 
ilegalidade?

Identificar a situação de cada servidor (CI, CPF, resolução de registro 
no TCM, Portaria de lotação, desvio de função) meio físico e 
informática do TCM.

passar para os respectivos assuntos??? 
Tirar daqui do índice. Oq eu fazer se tcm 
não reggistrou os atos ou foi pela 
ilegalidade?

Aferir, no caso de ato ou contrato, se teve parecer pela ilegalidade do 
TCM, se o servidor encontra-se listado na folha de pagamento.

passar para os respectivos assuntos??? 
Tirar daqui do índice. Oq eu fazer se tcm 
não reggistrou os atos ou foi pela 
ilegalidade?

40.04 DOS EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO
40.04.01 Verificar a existência de Lei Municipal que cria os cargos Informar o n° e data da lei, bem como os critérios definidos para o 

preenchimento dos cargos

40.04.02 Verificar o número de cargos do quadro Aferir se o número de cargos constantes do quadro é o que foi 
informado ao TCM (Informática)

40.04.03 Verificar a existência de cargos vagos Indicar a quantidade por cargo
40.04.04 Verificar a vigência do edital Informar se está no seu prazo de vigência e se houve prorrogação. 

40.04.05 Verificar a existência de outro edital, em vigência, para a 
ocupação dos mesmos cargos Informar da existência ou não, comparando o número de vagas. Que providencias, caso haja???

40.04.06 Verificar se há indicação do dia, hora e condições para a 
inscrição

40.04.07 Verificar se foram estabelecidos os requisitos gerais 
para habilitação ao concurso

40.04.08 Verificar se foram observadas as idades mínima e 
máxima previstas no Estatuto?

40.04.09 Verificar se houve reserva de vagas para deficientes Informar quantas e o respectivo percentual
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40.04.10
Verificar se houve especificação dos cargos, 
quantitativos a serem preenchidos e requisitos para 
provimento

40.04.11 Verificar se houve a normatização do conteúdo temático 
que seria abordado nos exames

40.04.12 Verificar se foi estabelecido o prazo de validade do 
concurso

40.04.13 Verificar se foi definido o critério de avaliação Examinar o critério e apontar eventuais irregularidades

40.04.14 Verificar a publicidade do edital
Informar os locais e meios de publicação, se há comprovação da 
publicação e se os prazos e Princípio da Publicidade foram 
atendidos. 

40.04.15 Verificar a homologação do resultado Verificar se, após a publicação do resultado e transcorrido o prazo 
recursal, o edital foi homologado. Informar a data.

40.04.16 Verificar a lista de aprovados Verificar a existência da lista completa dos aprovados.

40.04.17 Verificar o edital foi encaminhado ao TCM para análise 
preliminar O edital foi encaminhado ao TCM para análise preliminar?

40.04.18 Verificar se o edital foi registrado no TCM Informar data e n° do registro

40.04.19 Verificar a conformidade com a legislação vigente
Informar se todos os atos foram regular e tempestivamente editados, 
segundo e de conformidade com a legislação vigente. Caso negativo, 
apontar as irregularidades e os responáveis pelas mesmas.

Foram observados os prazos e os princípios da publicidade? redundante
Os atos estão consubstanciados em dispositivos legais em vigor, de 
efetiva aplicação à espécie? redundante

40.04.20 Verificar a competência para a edição dos atos Verificar se os atos emanaram de autoridade com competência e 
legitimidade para editá-los.

40.04.21 Verificar a especificação dos benefícios pecuniários Verificar se foram especificados corretamente os benefícios 
pecuniários concedidos
Obedecem às normas gerais de direito, para edição dos atos 
administrativos? quais são??? Redundante???

40.05 DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO
40.05.01 Verificar a vinculação ao edital Verificar se foi identificado o edital de concurso público que originou a 

admissão.

40.05.02 Verificar se foi obedecido o prazo de validade para 
nomeação

verificar se o prazo de validade do concurso ainda estava em vigor na 
época da nomeação.

40.05.03 Verificar se as nomeações são compatíveis aos 
quantitativos legais Verificar há compatibilidade com os quantitativos previstos em lei.
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40.05.04 Verificar a obediência à ordem de classificação Verificar se o ato obedeceu a ordem de classificação, por cargo.

40.05.05 Verificar a existência do cargo e sua vacância
Verificar se há certidão exarada pela Seção de Pessoal da Prefeitura, 
atestando a existência do cargo e sua vacância, no Quadro de 
Pessoal.

40.05.06 Verificar a previsão orçamentária

Verificar se houve previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
para admissão de pessoal no exercício - § 1º, art. 169 CF. Verificar 
se há dotação orçamentária para atender à despesa e aos 
acréscimos dela decorrentes (sistema/TCM) arts. 16/17 LRF.

40.05.07 Verificar a organização dos atos Verificar se os atos estão em ordem seqüencial, por data, edital, 
nomeação, posse.

40.05.08 Verificar o encaminhamento ao TCM Verificar se o edital foi encaminhado ao TCM, dentro dos 10 dias 
contados após a ultimação do ato de admissão?

40.05.09 Verificar se o edital foi registrado no TCM Informar data e n° do registro

40.05.10 Verificar os níveis das despesas de pessoal, em relação 
aos limites legais

verificar se as despesas com pessoal do Município atingiram os 90% 
do limite referido nas alíneas “a” e “b” do inciso III, art. 20 LRF – 
sistema informática do TCM e Relatório de Gestão Fiscal?

é desse jeito mesmo???

40.06 DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO - NO 
ÚLTIMO ANO DO MANDATO DO GESTOR

40.06.01 Verificar a data de homologação do edital Verificar se o edital foi homologado nos 90 dias que antecedem a 
eleição (Art. 73, inciso V, “c”  da Lei Eleitoral nº 9.504/97).

40.06.02 Verificar a data do ato de nomeação Verificar se o ato de nomeação foi expedito nos últimos 180 dias do 
mandato.

40.06.03 Verificar as implicações no aumento das despesas Verificar, no caso positivo, se provocou aumento de despesa. § único 
do art. 21 da LRF.

40.07 DAS CONTRATAÇÕES POR PRAZO 
DETERMINADO

40.07.01 Verificar a Lei Municipal

Verificar a existência de lei municipal que autoriza a contratação para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
(Art. 37, IX da CF; art. 92, X da CE). Aferir se a lei indicou: a) cargos; 
b) quantidade de vagas; c) regime jurídido; d) duração do contrato; e) 
carga horária; f) vencimento ou salário; g) requisitos para a função; h) 
critério de contratação; i) se houve seleção simplificada; j) direitos e 
obrigações do contratado.
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40.08
DAS CONTRATAÇÕES POR PRAZO 
DETERMINADO - EM RELAÇÃO AO 
CONTRATADO

40.08.01 Verificar a situação do contratado
Verificar se o contratado já é servidor da Prefeitura ou de outro 
Município (buscar no sistema de informática do TCM). Verificar a 
existência da declaração de que não exerce função pública. 

40.08.02 Verificar o dossiê do contratado

Verificar se há cópia: a) do Contrato de Trabalho; b) da Carteira de 
Identidade; c) do CPF; d) do Título de Eleitor (com prova de quitação 
junto à Justiça Eleitoral - v. internet); e) do Certificado de Reservista, 
se homem; g) da Carteira de Saúde; h) da C.T.P.S., se regido pela 
CLT (eferir as anotações trabalhistas).

40.08.03 Verificar a habilitação do contratado Verificar a habilitação profissional, de acordo com exigido para a 
contratação.

40.09 DAS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS 
AGENTES POLÍTICOS

Art. 29, incisos V, VI, VII, Art. 29A, da C.F.; Art. 68 da 
Carta Estadual; RN nºs 007/04 e 001/05-TCM

40.09.01 Verificar a Lei Municipal de fixação dos subsídios Buscar a lei de fixação dos subsídios dos agentes políticos e checar 
se foi aprovada e publicada 30 dias antes da eleição.

40.09.02 Verificar o encaminhamento ao TCM
Observar se o ato de fixação dos subsídios foi remetido ao TCM para 
análise, até 30 dias de sua publicação. Verificar se hou multa ao 
responsável, no caso de atraso.

40.09.03 Verificar o modo de fixação do valor
Verificar se o valor dos subsídios para os agentes políticos foi fixado 
em R$ (Real) ou em percentual do Deputado Estadual (informar esta 
base deste em R$).

????? para a legislatura 2005/2008, foi 
transformado em real à base de R$ 
9.540,00?

40.09.04 Calcular o valor da limite máximo para Vereador

Observar os seguintes critérios: a) por habitante: ver na tabela do 
IBGE (estimativa) a população do município e o enquadramento 
dentre as alíneas "a" a "f" do Art. 29, VI, da C. F. (20%, 30%, 40%, 
50%, 60% ou 75%). Multiplicar e percentual encontrado pelo valor do 
subsídio do Deputado Estadual; b) até 200.000 habitantes: 50% do 
subsídio do Prefeito (Art. 68, § 3º, da C. Estadual; c) acima de 
200.001 habitantes: 70% do Deputado Estadual (Art. 68, § 3º, da C. 
Estadual).

40.09.05 Calcular o valor do limite mínimo para Vereador Observar o seguinte critério: 5% do subsídio do Deputado Estadual 
(Art. 68, § 3º, da C. Estadual).

40.09.06 Verificar a fixação do subsídio para Vereador Verificar se os limites foram obedecidos

40.09.07 Verificar o total gasto com os subsídios dos Vereadores Verificar se o total dos gastos com subsídios dos Vereadores 
ultrapassou a 5% da receita do Município.
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40.09.08 Calcular o valor da limite máximo para Presidente da 

Câmara Observar o seguinte critério: 50% do subsídio do Vereador Tá inconsistente com o próximo!!!

40.09.09 Calcular o valor do limite mínimo para Presidente da 
Cãmara Observar o seguinte critério: subsídio do Vereador

40.09.10 Verificar a fixação do subsídio para Presidente da 
Câmara Verificar se os limites foram obedecidos

40.09.11 Verificar o total da folha de pagamento da Câmara 
Municipal

Verificar se a folha de pagamento da Câmara Municipal, incluídos os 
subsídios dos Srs. Vereadores, ultrapassou 70% da receita do Poder 
Legislativo.

40.09.12 Verificar as glosas no total da folha de pagamento da 
Câmara Municipal

Verificar se na apuração do gasto com folha de pagamento, foi 
excluído o valor pago a título de indenização ao Presidente da 
Câmara, bem como possível pagamento de sessão extraordinária.

O que fazer caso ocorra?? Deve ser 
glosado ou não??

40.09.13 Verificar a fixação de parcela indenizatória, relativa à 
convocação extraordinária dos Vereadores pelo Prefeito

Verificar se houve previsão desta fixação no ato que estabeleceu o 
subsídio ou em lei específica. Informar qual.

40.09.14 Verificar os valores percebidos pelo Vereadores, na 
convocação extraordinária

verificar se somatório dos valores percebidos pelos Vereadores na 
convocação extraordinária ultrapassou o subsídio mensal.

O que fazer caso ocorra?? Deve ser 
glosado ou não??

40.09.15 Verificar o ato de convocação extraordinária Verificar se foi efetivada pelo Prefeito e se foi durante o recesso 
parlamentar. Informar documento.

40.09.16 Calcular o valor da limite máximo para Prefeito Observar os seguintes critérios: a) do subsídio do Ministro do STF; b) 
20% da média das receitas arrecadadas nos últimos dois exercícios.

40.09.17 Calcular o valor do limite mínimo para Prefeito Observar o seguinte critério: 10% do subsídio do Deputado Estadual

40.09.18 Verificar a fixação do subsídio para Prefeito Verificar se os limites foram obedecidos

40.09.19 Calcular o valor da limite máximo para Vice-Prefeito Observar o seguinte critério: do subsídio do Prefeito e Lei Orgânica.

40.09.20 Calcular o valor do limite mínimo para Vice-Prefeito Observar o seguinte critério: Lei Orgânica e ato de fixação.

40.09.21 Verificar a fixação do subsídio para Vice-Prefeito Verificar se os limites foram obedecidos

40.09.22 Calcular o valor da limite máximo para Secretário 
Municipal Observar o seguinte critério: do subsídio do Prefeito.

40.09.23 Calcular o valor do limite mínimo para Secretário 
Municipal

Observar o seguinte critério: Lei Orgânica, Quadro de Pessoal e ato 
de fixação.

40.09.24 Verificar a fixação do subsídio para Secretário 
Municipal Verificar se os limites foram obedecidos
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40.09.25 Verificar a previsão de revisão geral anual dos subsídios
Verificar se foi editada lei específica que assegura a revisão geral 
anual para os agentes políticos. Verificar se houve revisão sem 
previsão legal.

ta OK??

40.09.26
Verificar o pagamento indevido das verbas de ajuda de 
custo, relativas ao início e término das sessões 
legislativas

verificar se as verbas provenientes de ajuda de custo para início 
e término das sessões legislativas, previstas para os Deputados 
Federais e Estaduais, foram pagas aos Vereadores, Presidente da 
Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.

E se foi?? É pagamento indevido??

40.09.27 Vareficar o pagamento do 13° salário aos agentes 
políticos

Verificar se a percepção do 13° salário pelos agentes políticos 
municipais foi autorizada na Lei Orgânica do Município ou em lei 
ordinária (de fixação).

40.09.28 Verificar o direito de férias do Prefeito
Verificar se a Lei Ordinária ou lei específica estabeleceu o direito de 
férias com 1/3 a mais do subsídio normal ao Prefeito. Verificar se 
usou tal prerrogativa.

??????

Em caso da lei não ter sido aprovada e publicada 30 dias antes da 
eleição, buscar o último ato registrado no TCM e transformar em real. 
Se estiver em percentagem do Deputado Estadual, tomar como base 
R$ 6.000,00. (para legislatura 2005/2008).

A que se refere???

?????? Não considerar, se o citado ato contiver previsão de auxílio moradia, 
ajuda de custo – início e término. A que se refere???

40.10 DAS RETENÇÕES E REPASSES DOS 
DESCONTOS DA PREVIDÊNCIA

40.10.01 Verificar se o município possui previdência própria ou
participa do regime geral Como??

40.10.02 Verificar a legislação local, no caso de regime próprio Buscar legislação local acerca do sistema previdenciário. 

40.10.03 Verificar a contribuição dos servidores
Verificar se estão sendo retidas e transferidas ao instituto a
contribuição previdenciária dos servidores nos termos da legislação
pertinente.

Como???

40.10.04 Verificar a contribuição patronal Verificar se a parte patronal está sendo empenhada e paga. Como???

40.10.05 Verificar a contribuição dos servidores temporários
Verificar se a retenção da contribuição dos servidores temporários
(comissionados e prazo determinado) bem como a parte patronal
está sendo transferida ao regime geral da previdência.

Como???

40.10.06 Verificar a contribuição patronal, relativa aos servidores
temporários Verificar se a parte patronal está sendo empenhada e paga. Como???

40.10.07 Verificar o lançamento contábil dos elementos da
previdência

Verificar se constam do balancete financeiro os lançamentos
inerentes à previdência.
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40.10.08 Verificar a consistência dos valores informados na
contabilidade

Verificar se os valores previdenciários, lançados no balancete
financeiro do órgão da previdência, refletem as importâncias
apuradas nos balancetes financeiros dos demais entes do Município.

Como??

40.10.09 Avaliar o percentual de recolhimento e de repasse
Levantar o valor da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
RPPS e ao RGPS. Comparar os respectivos valores de recolhimento
e de repasse com o montante da folha de pagamento.

inclui isso??

40.10.10 Solicitar esclarecimento acerca de divergências
apuradas

Solicitar esclarecimento, por escrito, acerca da divergência apurada
entre os lançamentos.

40.10.11 Avaliar as justificativas apresentadas Verificar se as justificativas são procedentes.
41 DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

41.01 Verificar as licitações inerentes a combustível Fotocopiar todas as licitações inerentes a combustíveis realizadas
pelo Município no período auditado. E fazer o que?

41.02 Verificar a documentação Colher contratos, empenhos, ordens de pagamento, notas fiscais. Ver o que?

41.03 Levantar as despesas com combustível realizadas sem 
processo licitatório

Buscar todas as despesas realizadas com combustíveis que não
foram originárias de procedimento licitatório.

Onde? Que providências tomar, se 
ocorrer?

41.04 Levantar os veículos de propriedade do município

Relacionar todos os veículos, indicando a placa, marca, ano de
fabricação, tipo de combustível, tamanho em litros do tanque de
combustível, tendo como base o balanço e as aquisições de veículos
apontadas no sistema de informática do TCM.

Não precisa checar com dados locais?

41.05 Levantar os veículos que não são de propriedade do
município e abastecem por conta da prefeitura

Relacionar todos os veículos, indicando a placa, marca, ano de
fabricação, tipo de combustível, tamanho em litros do tanque de
combustível e contrato que o vincule à prefeitura.

OK?

41.06 Verificar a liquidação das aquisições de combustível
Levantar, por fornecedor, contrato por contrato, empenho por
empenho, se todos os litros contratados foram fornecidos ao
Município e se o valor pago corresponde a litragem entregue.

Como constatar?

41.07 Verificar o controle de entrada e saída de veículos na
oficina

Observar junto à oficina do município, se existe controle de entrada e
saída de veículos. Em caso afirmativo, colher informação acerca de
quais veículos passaram pela oficina e o tempo que ficaram parados
para conserto.

pra compatibilizar com o consumo? Só 
ofocinas do município ou particulares tb.?

41.08 Verificar a atuação do Controle Interno

Aferir se o Controle Interno e/ou setor de transporte detêm
informação acerca da movimentação da frota de veículos do
Município, inclusive o abastecimento. Em caso afirmativo, colher os
dados e compará-los.

E em negativo?

41.09 Levantar a quantidade de combustível gasto Relacionar a quantidade de combustível gasta por mês e por veículo,
de janeiro a dezembro, utilizando a planilha própria. É de janeiro a dezembro, conf. Planilha?
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41.10 Verificar a ocorrência de excesso de gasto de
combustível

Apurar, na planilha própria, se houve excesso de gasto de
combustível, por veículo. Apontar quantidades e valores. Consolidar
as informações de todos os veículos. Identificar os responsáveis.

OK?

41.11 Avaliar o resultado encontrado com gastos de
combustível

Verificar se o resultado apurado entre o gasto de combustível e a
quantidade de veículos é aceitável. Apontar o gasto com combustível
em relação à população do município (R$/habitante) e à sua receita
(%). Comparar com a média geral e com os dados de outros
municípios de mesmo porte.

OK?

41.12 Verificar as providências adotadas Verificar se foram adotadas medidas de correção e avaliar se os
efeitos decorrentes delas são satisfatórios.

41.13 Verificar o ressarcimento dos eventuais prejuízos Verificar se foi recolhido aos cofres municipais o prejuízo apurado
com gasto excessivo de combustível.

44 DAS AQUISIÇÕES OU FORNECIMENTOS 
DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

44.01 Verificar a necessidade da aquisição e/ou fornecimento Avaliar a necessidade da aquisição e/ou fornecimento. Como?

44.02 Verificar a quantidade, conveniência e economicidade Avaliar a quantidade, conveniência e economicidade. Como?
44.03 Verificar o interesse público Avaliar o interesse público. Como? Justificativas?
44.04 Verificar a forma da contratação Avaliar a forma da contratação (procedimento licitatório).

44.05 Verificar a impessoalidade Avaliar a despesa de modo a aferir se trouxe benefício pessoal ao
gestor ou a terceiro envolvido. ta OK, no objetivo?

44.06 Verificar a previsão orçamentária e financeira Conferir a previsão orçamentária e financeira. como?
44.07 Verificar o lançamento contábil Conferir empenho, liquidação e pagamento. como?

44.08 Verificar a entrega da mercadoria e/ou serviço Conferir a entrega da mercadoria no almoxarifado e/ou do serviço
nos termos do objeto contratual. como?

44.09 Verificar os documentos da pessoa física ou jurídica
envolvida no processo de aquisição Conferir certidões de tributo, nota fiscal, recibo, contrato. como?

44.10 Verificar a forma do pagamento Conferir se foi em dinheiro, cheque ou ordem de pagamento. como?
44.11 Verificar a quitação do pagamento Identificar quem recebeu o pagamento e deu quitação. como?

45 DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

45.01 DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

45.01.01 Verificar a designação do responsável pelo controle de 
material

Verificar se há designação oficial de servidor para exercer o controle 
do material, de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou 
sistema centralizado. Identificá-los.
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45.01.02 Verificar o registro dos materiais permanentes
Verificar se os materiais possuem: a) n° de registro gravado ou fixado 
(carimbo no material bibliográfico); b) numeração sequencial do 
registro.                                  

45.01.03 Verificar o registro no inventário

Verificar se há registro em fichas ou livro, contendo os seguintes 
dados: data aquisição, incorporação ou baixa; descrição do bem; 
quantidade; valor; n° do processo e identificação do responsável pela 
sua guarda e conservação. 

45.01.04 Verificar a realização de inventário físico de bens
Verificar com que freqüência a Administração realiza os inventários e 
qual a data do último. Informar se instruiu as prestações de contas 
anuais.

45.01.05 Verificar o registro de veículos e máquinas

Verificar se há registro em fichas ou livro, contendo os seguintes 
dados: data aquisição, incorporação ou baixa; n° nota fiscal; marca; 
cor; ano fabricação; tipo; modelo; n° motor e chassis; placa e registro 
no DETRAN (qdo. for o caso). 

45.01.06 Verificar o controle de quilometragem ou de horas 
trabalhadas

Verificar a existência do controle, com demonstrativo de: a) consumo 
de combustíveis e lubrificantes; b) despesas com serviços 
mecânicos, peças e acessários; c) data da despesa, valor e 
quantidade adquirida. 

45.01.07 Verificar a existência de controle informatizado Verificar a sua existência e atualidade.
45.02 DA ALIENAÇÃO DE BENS Art. 17 a 19 da Lei Federal nº 8.666/93

45.02.01 Verificar a necessidade e o interesse público Avaliar a necessidade e o interesse público da alienação do bem. Como?
45.02.02 Verificar a avaliação prévia Aferir se foi avaliado previamente e se foi a preço de mercado. Como?

45.02.03 Verificar a proibição contida no inciso XVII, art. 69, da
Carta de Goiás Observar se não foi nos últimos três meses do mandato do Prefeito. E se foi? 

45.02.04 Verificar o atendimento à legislação Buscar a legislação local. Verificar se houve obediência à legislação
local, bem como à Lei nº 8.666/93.

45.02.05 Verificar o recolhimento aos cofres municipais e os
lançamentos contábeis

Checar se o valor da transação (cheque ou dinheiro) foi recolhido aos
cofres municipais e lançado contabilmente no balancete e no
balanço.

45.02.06 Verificar a baixa no patrimônio Checar se foi dada baixa no patrimônio.

45.02.07 Verificar, no caso de bens móveis, o procedimento
adotado

Verificar qual foi o procedimento adotado para a alienação (licitação,
doação, permuta, venda) E daí?

45.02.08 Verificar, no caso de bens imóveis, a lei autorizativa Verificar a existência da lei autorizativa. Informar data e n°.

45.02.09 Verificar, no caso de bens imóveis, o procedimento
adotado

Verificar qual foi o procedimento adotado para a alienação (licitação,
doação, permuta, investidura, venda, concessão de direito real de
uso)

E daí?

50 DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO
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50.01 Verificar a designação do responável pelo controle de 
material

Verificar se há designação oficial de servidor para exercer o controle 
do almoxarifado, de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou 
sistema centralizado. Identificá-los.

50.02 Verificar o registro de materiais e bens em estoque
Verificar se há registro em fichas, contendo os seguintes dados: data 
de entrada e saída; origem (nota fiscal, etc.); especificação; custo; 
quantidade. 

50.03 Verificar o registro das requisições
Verificar a existência de requisições unicamente escritas, que 
contenham: descrição do material, nome e assinatura do solicitante e 
a destinação do mesmo.

50.04 Verificar o controle da destinação dos materiais e bens Verificar se nas fichas há indicação do destino dos materiais e bens, 
de forma detalhada que permita a sua localização.

50.05 Verificar a realização de inventário físico do estoque Verificar com que freqüência a Administração realiza os inventários e 
qual a data do último.

50.06 Verificar o valor total do estoque

Verificar se a avaliação se dá pelo preço médio ponderado das 
compras, como determina o Art. 106, III, Lei n° 4.320/64;                                 
Verificar se o valor apurado no final do exercício foi registrado na 
conta patrimonial correta e qual o valor.

50.07 Verificar as entradas mais recentes
Inspecionar, por amostragem, a quantidade, a especificação e o 
estado em que se encontram os materiais que deram entrada 
recentemente no almoxarifado.

OK?

50.08 Verificar as saídas mais recentes
Inspecionar, por amostragem e no local de aplicação, a quantidade, a 
especificação e o estado em que se encontram os materiais que 
recentemente deram saída do almoxarifado.

Vale a pena incluir??

50.09 Verificar o estoque Inspecionar, por amostragem, a quantidade, a especificação e o 
estado em que se encontram os materiais em geral. OK? Mais alguma coisa?

50.10 Verificar a ocorrência de divergência
Levantar as eventuais divergências de quantidades e valores. 
Solicitar explicações formais sobre as mesmas, com indicação de 
eventuais responsáveis.

OK?

50.11 Avaliar as explicações fornecidas e as providências 
adotadas

Avaliar se as explicações e providências satisfazem. Verificar se 
foram indicados os responsáveis por eventuais prejuízos. OK?

50.12 Verificar eventuais prejuízos Levantar eventuais prejuízos e apontar os responsáveis. OK?

55 DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, 
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

55.01 DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores
55.01.01 Verificar a necessidade e a conveniência da contratação Verificar a necessidade e a conveniência da contratação e, por

conseguinte, a instauração do procedimento licitatório.
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55.01.02 Verificar o detalhamento do objeto licitado Aferir se o objeto licitado foi suficientemente detalhado a permitir a

sua cotação.

55.01.03 Verificar se a despesa gerada atende à LRF Checar se foram obedecidos os artigos 15, 16 (exigir comprovação
dos documentos dos incisos I e II, § 2º) e 17 da LRF. Como? Não é redundante com acima?

55.01.04 Verificar a previsão de recursos Conferir se os preceitos estabelecidos nos artigos 167, I e II da CF,
artigo 7º, § 2º III e artigo 14 da Lei nº 8.666/93, foram observados. Como? Não é redundante com abaixo?

55.01.05 Verificar a pprogramação orçamentária da aquisição Avaliar se a aquisição está programada no PPA, LDO e LOA.

55.01.06 Verificar o empenho da despesa Verificar se há nota de empenho para dar suporte ao objeto licitado e
se o valor encontra suporte 

55.01.07 Verificar a suplementação orçamentária para a despesa Verificar se houve suplementação, no caso de não haver suporte no
no PPA, LDO, LOA.

55.01.08 Verificar a origem dos recursos
Exigir convênio, caso o recurso seja de outra esfera de governo.
Conferir, no caso de recurso federal, na rede governo (internet) e
extrair extrato.

55.01.09 Verificar os ritos do procedimento licitatório Aferir a obediência aos ritos previstos no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

55.01.10 Verificar o edital ou convite Avaliar se o edital ou convite, com anexos, foram constituídos
conforme artigo 40, incisos e §§ da Lei nº 8.666/93.

55.01.11 Verificar o valor cobrado pelo edital Verificar se o custo do edital refere-se à reprodução gráfica, §5º, art.
32 da  Lei nº 8.666/93.

55.01.12 Verificar os prazos e formas de publicação do edital
Conferir os comprovantes das publicações do edital ou da entrega do
convite e aferir se foram nos termos dos artigos 21, incisos, §§ e 22,
§ 3º da Lei nº 8.666/93. 

55.01.13 Verificar a contagem dos prazos Conferir a contagem dos prazos (art. 110), e publicação no DOU. Se
for obra com verba federal, inciso I do artigo 21 da Lei nº 8.666/93.

55.01.14 Verificar a designação da Comissão de Licitação,
leiloeiro ou responsável pelo convite 

Analisar se o ato de designação da Comissão de Licitação, leiloeiro
ou responsável pelo convite ocorreu de acordo com os artigos 51, §§
e 53 da Lei nº 8.666/93. Confirmar se os membros são servidores
públicos efetivos. 

55.01.15 Verificar o processamento e o julgamento da licitação Analisar se a licitação foi processada e julgada conforme
estabelecem os artigos 43, incisos e §§ e 44, §§ da Lei nº 8.666/93.

55.01.16 Avaliar a validade da documentação. Aferir se os documentos apresentados são válidos. Aferir data de sua
vigência, se é compatível com a ordem cronológica dos fatos.
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55.01.17 Verificar as restrições legais à contratação com pessoas
jurídicas em débito com a Seguridade Social e FGTS

Verificar se forma observadas as normas do § 3º do art. 195 CF e
art. 2º da Lei nº 9.012/95. Como?

55.01.18 Verificar se há pareceres técnicos ou jurídicos emitidos Existem pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o edital, a
licitação, a dispensa ou a inexigibilidade?

Qual a finalidade? Qual o julgamento ou 
avaliação?

55.01.19 Verificar o processo de dispensa ou inexigibilidade Verificar se o processo de dispensa ou inexigibilidade foi instruído
conforme incisos do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

55.01.20 Verificar a adjudicação e a homologação Verificar se constam os atos de adjudicação do objeto da licitação e
de sua homologação. Verifica o que?

55.01.21 Verificar os recursos apresentados Conferir se houve recursos eventualmente apresentados, com
manifestação e decisões. Verificar o que?

55.01.22 Verificar eventuais anulações ou revogação da licitação
Verificar se a anulação ou revogação da licitação foi procedida por
meio de despacho fundamentado circunstanciadamente. Avaliar as
justificativas.

Avaliar OK?

55.01.23 Verificar o termo de contrato Verificar a existência do termo de contrato ou instrumento
equivalente. só existência?

55.02 DOS CONTRATOS

55.02 DOS CONVÊNIOS

55.02 DOS ACORDOS E AJUSTES

55.05 DOS ADITIVOS CONTRATUAIS

55.05.01 Verificar se os atos anteriores foram registrados no TCM
Verificar se o contrato e termos aditivos anteriores, bem como
quaisquer outros atos, foram registrados no TCM. Relacioná-los,
informar data e n° da resolução. Tirar cópia.

55.05.02 Verificar a data do aditivo Verificar se o termo aditivo foi assinado dentro da vigência do
anterior. e se não?

55.05.03 Verificar o objeto do aditivo

Verificar o objeto do aditivo, informando detalhadamente do que se
trata (prorrogação, acréscimo de serviço, acréscimo de valor,
substituição serviços, etc.), bem como a consistência com os atos
anteriores. Tirar cópia.
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55.05.04 Verificar a previsão orçamentária
Aferir se está previsto no PPA, LDO, LOA (do exercício) a previsão
de gasto com o objeto aditivado. Verificar se existe recurso financeiro
alocado para o exercício.

55.05.05 Verificar o convênio, se existir Verificar se há convênio para assegurar o recurso financeiro com a
União ou Estado, para igual período do aditivo. Tirar cópia.

60 DAS OSCIPs Estruturar melhor o título
60.01 DAS OSCIPs

60.01.01 Levantar o valor do repasse financeiro Buscar o valor do repasse financeiro.

60.01.02 Verificar as formas do repasse financeiro
Verificar a forma de repasse financeiro à OSCIP (direto para sua
conta corrente, para conta dos prestadores de serviços, etc.).
Informar banco, n° de contas e datas.

60.01.03 Verificar a composição e qualificação dos membros Levantar, no estatuto, a composição e a qualificação dos membros
da OSCIP. OK?

60.01.04 Verificar a remuneração dos dirigentes Verificar se os dirigentes executivos são remunerados. Levantar os
valores. Verificar se são compatíveis com valores de mercado. no estatuto? como? mercado como?

60.01.05 Levantar os responsáveis pela fiscalização do Termo de
Parceria Identificá-los

60.01.06 Verificar se houve detecção de irregularidades
Verificar se os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria
detectaram alguma irregularidade. Relacioná-las (discriminação,
valores, responsáveis, etc.).

e o que fazer, se positivo?

60.01.07
Verificar a consulta ao Conselho de Políticas Públicas,
bem como sua participação na avaliação do Termo de
Parceria

Verificar se o Conselho foi consultado antes da celebração do Termo
de Parceria. Verificar se o Conselho participa da comissão de
avaliação do termo de parceria.

60.01.08 Analisar o Estatuto da OSCIP
Avaliar se o Estatuto da OSCIP estabelece a obrigatória observância
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência.

Quais parâmetros?

60.01.09 Avaliar a atuação da OSCIP, quanto ao previsto no
Estatuto

Avaliar se os princípios estabelecidos no Estatuto estão sendo
respeitados. Relacionar exemplos relevantes.

60.01.10 Verificar a publicidade do Relatório de Atividades e das
Demonstrações Financeiras

Verificar se houve publicidade do Relatório de Atividades e das
Demonstrações Financeiras. Informar datas e meios de divulgação. OK?
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60.01.11 Verificar a publicicação da Prestação de Contas ao
Município

Verificar se foi publicada a prestação de contas ao Município, por
meio de relatório da execução do Termo de Parceria, contemplando:
a comparação entre as metas e os respectivos resultados; o
demonstrativo de receita e despesa realizadas; e extrato da
execução física e financeira.

60.01.12 Verificar o relatório da Auditoria Independente
Verificar a existência de parecer e relatório de Auditoria Independente
nas prestações de contas, cuja transferência ultrapassou R$
600.000,00.

60.01.13 Verificar os programas da área da Saúde

Verificar quais programas da área da saúde constam do Termo de
Parceria, para execução pela OSCIP. Indicar as metas propostas
pelo Conselho de Políticas Públicas e/ou Conselho Municipal da
Saúde.

OK? Não vai lá pra baixo, FMS?

60.01.14 Avaliar o nível de alcance das metas estabelecidas
Verificar se houve avaliação da Comissão de Avaliação, do Conselho
de Políticas Públicas, do FMS ou do CMS. Avaliar se as metas foram
alcançadas.

Saúde lá pra baixo, FMS?

60.01.15 Verificar a execução do Termo de Parceria na área da
Saúde

Verificar a forma de execução dos programas da área da saúde.
Verificar se trata apenas de intermediação de mão-de-obra. E daí? Não vai lá pra baixo, FMS?

60.01.16 Verificar a situação de Pessoal Verificar a forma de admissão, o regime jurídico, o regime de
trabalho e a subordinação.

todos ou da saúde? Se saúde, la pra 
baixo, FMS?

60.01.17 Verificar o poder reverencial Verificar se a execução dos programas se submete às ordens da
OSCIP ou do FMS. Saúde lá pra baixo, FMS?

60.01.18 Verificar a seleção ??????? Verificar se foram atendidos os princípios da impessoalidade,
publicidade e igualdade. Seleção de que? OSCIP, pessoal?

60.01.19 Verificar a aquisição de material permanente e de
consumo

Verificar se a aquisição é feita pela OSCIP e se há consulta de
preços. Verificar se há aquisição pelo Município e qual a forma de
transferência.

???? é Saúde? Lá pra baixo?

60.01.20 Verificar a composição dos Conselhos e da Comissão
de Avaliação do Termo de Parceria

Verificar a composição e identificar os membros dos Conselhos
Municipais da Saúde e de Políticas Públicas, bem como da
Comissão de Avaliação do T.P.

Saúde lá pra baixo, FMS?

60.01.21 Identificar o Secretário Municipal da Saúde e o gestor do
Fundo Municipal de Saúde

Indicar o nome e a qualificação do Secretário Municipal da Saúde e
do gestor do Fundo Municipal de Saúde. Saúde lá pra baixo, FMS?

60.02 DOS TERMOS DE PARCERIA - EXECUTIVO

60.01.01 Levantar o valor do repasse financeiro Buscar o valor do repasse financeiro.
60.01.02 Verificar o registro no TCM Verificar o registro, informando data e resolução. OK?

60.01.03 Verificar o parecer da Comissão de Avaliação Analisar o parecer, informando a sua conclusão. Resumir aspectos
relevantes. OK?
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60.01.04 Verificar o parecer da Auditoria Independente Analisar o parecer e relatório de Auditoria Independente, informando

sua conclusão. Resumir os aspectos relevantes. redundante. Tá acima

60.01.05 Verificar a publicidade do Relatório de Atividades e das
Demonstrações Financeiras

Verificar se houve publicidade do Relatório de Atividades e das
Demonstrações Financeiras. Informar datas e meios de divulgação. redundante. Tá acima

60.01.06 Verificar o Relatório de execução do objeto do Termo de
Parceria

Analisar o Relatório da execução do objeto do T.P. do período.
Avaliar os resultados e compará-los com as metas estabelecidas.

60.01.07 Verificar a atuação do Controle Interno 
Verificar se o Controle Interno do Município apreciou a prestação de
contas. Verificar se detectou alguma irregularidade e a quem
comunicou. Verificar se e quais providências foram tomadas.

60.03 DOS TERMOS DE PARCERIA - FMS
60.03.01 Levantar o valor do repasse financeiro Buscar o valor do repasse financeiro. redundante!!
60.03.02 Verificar o registro no TCM Verificar o registro, informando data e resolução. redundante!!

60.03.03 Verificar o parecer da Comissão de Avaliação Analisar o parecer, informando a sua conclusão. Resumir aspectos
relevantes. redundante!!

60.03.04 Verificar o parecer da Auditoria Independente Analisar o parecer e relatório de Auditoria Independente, informando
sua conclusão. Resumir os aspectos relevantes. redundante!!

60.03.05 Verificar a publicidade do Relatório de Atividades e das
Demonstrações Financeiras

Verificar se houve publicidade do Relatório de Atividades e das
Demonstrações Financeiras. Informar datas e meios de divulgação. redundante!!

60.03.06 Verificar o Relatório de execução do objeto do Termo de
Parceria

Analisar o Relatório da execução do objeto do T.P. do período.
Avaliar os resultados e compará-los com as metas estabelecidas. redundante!!

60.03.07 Verificar a atuação do Controle Interno 
Verificar se o Controle Interno do Município apreciou a prestação de
contas. Verificar se detectou alguma irregularidade e a quem
comunicou. Verificar se e quais providências foram tomadas.

redundante!!

60.03.08 Verificar as Despesas a Pagar/Restos a Pagar Verificar a existência de Despesas a Pagar/Restos a Pagar no
período. Discriminar valores. Solicitar explicações e avaliá-las. OK?

60.03.09 Verificar o pessoal admitido e demitido Relacionar todos os admitidos e demitidos em razão dos Termos de
Parceria no período.

70 DAS OUTRAS DESPESAS
70.01 DO FECHAMENTO DE CAIXA
70.02 DOS ADIANTAMENTOS

70.03 DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS 
E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
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75 DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO

75.01 Verificar a previsão orçamentária Conferir a previsão orçamentária acerca da arrecadação de receita e 
despesa do exercício, constante da LOA. Como??

75.02 Verificar a execução orçamentária Buscar, bimestralmente, no comparativo da receita e despesa o real 
valor arrecadado e gasto no período. Apresentar como resultado o que?

75.03 Verificar a legislação relativa à arrecadação de tributos Verificar se a legislação inerente à matéria (código tributário, planta 
de valores, cadastros dos contribuintes) está devidamente atualizada.

75.04 Analisar o sistema arrecadatório
Verificar a possibilidade de falhas na arrecadação dos tributos. 
Relacionar, por tributo. Sugerir correções no caso de constatar 
qualquer falha na arrecadação.

75.05 Verificar análises anteriores relativas ao sistema 
arrecadatório Buscar no Controle Interno e relatórios de outras auditorias do TCM.

75.06
Verificar, no caso de desequilíbrio orçamentário e 
financeiro, se na previsão da receita houve observância 
à Lei 4.320/64

Aferir se a previsão da receita foi considerada nos termos do Art. 30 
da Lei Federal nº 4.320/64, ou seja, se foi observada a arrecadação 
dos três últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias 
de ordem conjuntural, e outras, que possam afetar a produtividade 
de cada fonte de receita.

75.07 Verificar, no caso de desequilíbrio orçamentário e 
financeiro, as providências tomadas

Aferir se foram tomadas as providências indicadas no artigo 9º e §§ 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso negativo, cobrar 
providências.

III - RELATÓRIO
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