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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Auditoria de Fiscalizano

Processo n° : 03468/09

Interessado : Auditoria de Fiscalizacao

Assunto	 : Manual de Procedimentos de Auditoria

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA RA N° 9 0 p 5 8/ 9

Aprova o Manual de Auditoria do Tribunal de
Comas dos Municipios do Estado de Goias e
da outras providencias.

0 TRIBUAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GO/AS, no
use de suas atribuieeies constitucionais, le gais e regimentais;

Considerando a necessidade de atualizando das normas e proceditnentos dos
trabalhos de Auditoria e Inspecao constante da Resolucao Administrativa RA if 0029/05;

Considerando que a Auditoria de Fiscalizacao. via dos presentes autos {processor
n° 03468/09), apresenta Proposta de Manual atualizando tais procedimentos;

Considerando que o teor da Proposta (confonne Sumario de Apresentagão)
composto de:

CAPITULO 1	 CONTROLE EXTERNO
I -	 Objeto de Fiscalizacäo
II -	 Objetivos
HI -	 DefinicOes

Auditorias

F anceira

Operational

Patrimonial

Ambiental

Inspecees

Inspecão Voluméria

Inspecdo por Denfincia

Complexa

Simples
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Auditoria de Fisealizaeäo
Verificacdo in loco	 0 0 0 5 8/ 0 9
Tomada de Contas Especial

5.	 Feehamento de Caixa

Regras de Conduta no Servico Externo

CAPITULO 2	 PROCEDIMENTOS GERAIS
I -	 Plano Annul de Auditorias e Inspecties
H -	 Equipe de Auditoria

III -	 Prerrogativas da Equipe
IV -	 RequisicAo de Documentos

CAPITULO 3	 AUDITORIAS E INSPECOES
I -	 Planejamento

Levantamento Preliminar

Levantamento Preliminar "in loco"

3.	 Programa de Trabalho

II -	 ExecucAo

Aspectos Basicos

Avaliacalo do Controle Intern()

3.	 ObtencAo de Evidancias

III -	 RelatOrio

Caracteristicas

Estrutura

3.	 Elaboracào

CAPITULO 4	 TECNICAS DE AUDITORIA
I -	 pos e AplicacAo
H -	 Amostragem

Amostragem Estatistica (Probabilistica)

Amostragem Mo-Probabilistica

HI -	 Entrevista e Questionarios
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CAPITULO 5	 ACHADOS DE AUDITORIA 	 0 0 0 5 3 / 0 9

Definicao

Atributos dos Achados de Auditoria

Requisitos Bfisicos

Fatores a Considerar no Desenvolvimento dos Achados

Roteiro Para o Desenvolvimento dos Achados

CAPITULO 6	 PAPtIS DE TRABALHO

I -	 Conceito e Caracteristicas

II -	 Elaboracao

III -	 ReferEncias e "Tick-Marks"

IV -	 Revisao e Qualidade

V -	 Controle e Arquivamento

CAPITULO 7	 ANEXOS

I. Modelo de Programa de Trabalho

IL Modelo RelatOrio Preliminar

Modelo de Despacho de Abertura de Vista

Modelo de Officio de Apresentacao

Modelo de Solicitacao de Documentos

Modelo de Termo de Verificacao "in loco"

VII. 1iodelo de Term de Depoimento

IIIL Modelo de Informacao

Modelo de Memorando

Modelo Recusa de Entrega de Documentos

XL Modelo Oficio Ministerio Ptiblico
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41104-ossivani de Oliveira Con?. Maria Tere a Ferna i des 	 ido

es de FreitasCons.

, Procurador Gera! de Contas.

Virmon ruvinel

e astiâo Monteiro

Fui presente:

1411 	 Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSmost •. swim imiqman;

Auditoria de Fiscalizano
Modelo de RelatOrio Conclusivo

Modelo de Certificado de Auditoria Homologando o Resultado

PROGRAMA DE TRABALHO REFERENCIAL

Considerando, por firm que A vista do entendimento desta RELATORIA a
Proposta apresentada atende As necessidades daquela Especializada.

RESOLVE,

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes
de seu Colegiado, a vista do relato acima, APROVAR o Manual de Auditoria a ser
adotado quando da realizacAo de Auditorias, Tomadas de Comas. Fechamento de Caixas,
InspecOes Simples e Complexas e Especiais distribuidos a Auditoria de Fiscalizacão.

Esta Resolucao entra em vigor na data de sua aprovacao, revogadas as disposicaes
em contrario, corn tambem, as Resolucees Normativas RN n° 04/97 e n° 02/99,
Administrativas no 29/05, no 10/06 e n° 13/06 e Decisties Plenarias n° 16/09 e n° 21/09.

A Superintendencia de Secretaria para os fins.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos 3 0 SET 2009

Presidente: Cons. Walter Jose Rodrigues	 R ewers-It:1 1 0 Ernani M. Ortegal
Participantes da Votacão:

la o 0 5 8 0 1
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PROCESSO Nº: 
ÓRGÃO: 
PERÍODO: 
ASSUNTO: 
INTERESSADO: 
GESTOR: 
CPF: 
CONTROLE INTERNO: 
CPF: 
 

PROGRAMA DE TRABALHO REFERENCIAL 
Inspeção por TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

 
 
O Programa de Trabalho deve ser elaborado de acordo com as diretrizes constantes do 
Manual de Inspeção do TCM, Capítulo 3, itens I e II e anexos. 
Nesta perspectiva, tem-se como exemplo as seguintes fases: 
 
 
O presente Programa de Trabalho tem por objetivo orientar na aplicação dos 
procedimentos de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, definir as tarefas que 
deverão ser executadas e determinar os critérios e a metodologia a ser aplicada 
na realização dos trabalhos no MUNICÍPIO XXX. 
 
Os trabalhos da Tomada de Contas Especial a ser realizada foram embasados 
no Manual de Inspeção. 
 
I – ÓRGÃO: 
 
EX.: PODER EXECUTIVO 
 
II – PORTARIA Nº  XX/ANO – TCM. 
 
III – DO LEVANTAMENTO PRELIMINAR REALIZADO NO TCM: 
 
Por exemplo: 
 
Lei Municipal nº     , de .......de..... de ...... (PPA), com alterações promovidas por 
força da Lei Municipal nº....de.....de.......de.....; 
Lei Municipal nº     , de .......de..... de ...... (LDO), com alterações promovidas por 
força da Lei Municipal nº....de.....de.......de.....e,  
Lei Municipal nº     , de .......de..... de ...... (LOA), com alterações promovidas por 
força da Lei Municipal nº....de.....de.......de....., que foram registradas no TCM 
conforme Resoluções RS nºs....... (indicar o número dos respectivos processos), 
e foram consideradas próprias e adequadas. 
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IV – OBJETO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: 
 
O objeto da TOMADA DE CONTAS ESPECIAL é a aferição de possível 
descumprimento de ditames constitucionais, especialmente quanto ao disposto 
no inciso X, do artigo 77 da Constituição Estadual e artigo , inciso   da 
Resolução Normativa nº    , tendo em vista os fatos e fundamentos contidos na 
inicial dos autos de n º xxxxx (fls.), bem como quanto ao disposto na Resolução 
RS nº xxxx, tendo por escopo (meta), apurar a omissão do dever de prestar 
contas mensais, a não comprovação da aplicação de recursos repassados pela 
União e pelo Estado ao Município XXXXX, mediante transferências 
constitucionais, convênio, contrato de repasse ou instrumentos congêneres, 
inclusive rendas locais e saldos pertinentes (caixa e bancos), sendo o gestor 
responsável o Sr. Fulano de tal, Prefeito do citado Município. 
 
V - DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS E DA METODOLOGIA. 
 
Os trabalhos serão realizados com base nos termos definidos no Manual de 
Inspeção, alusivos aos procedimentos pertinentes à “Tomada de Contas 
Especial”, tendo como fundamento específico apurar se houve ocorrência de 
desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores 
públicos, ou prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que tenha 
resultado dano à administração pública municipal, e, ainda, determinar a 
concomitante responsabilização dos culpados por eventuais prejuízos causados 
ao erário municipal. 
 
VI – PERÍODO ABRANGIDO NA INSPEÇÃO: 
 
Ex.: 2004/2005 
 
VII- PREVISÃO DE TEMPO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
EX.: 02 dias úteis (de dia tal a dia tal – trabalho realizado IN LOCO)  
Ex. : tempo previsto para conclusão dos trabalhos e emissão de Relatório 
(serviço interno – 15 dias após retorno do local da inspeção). 
 
VIII – DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO: 
 
Ex.: 02 servidores (nomear e indicar o responsável – coordenador) e 
motorista 
 
IX – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
Ex.: custo estimado em R$ 500,00 
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X – DAS AUTORIDADES A SEREM OFICIADAS: 
 
Ex.: Prefeito, Sr. Fulando de tal; 
Promotor de Justiça, Sr. Beltrano de tal 
Presidente da Câmara, Sr. Cicrano de tal. 
 
Após a revisão do presente Programa de Trabalho pelo Auditor responsável, 
deverão ser oficiadas as autoridades indicadas, bem como deverão ser 
expedidos os ofícios de apresentação da Comissão de Inspeção à autoridade 
competente no Município a ser auditado. 
 
AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,     de    de   . 
 
 
 
 
 
  Membro                                          Coordenador da Comissão 
 
 
 
 
Vistos:                                   
                                               

  Auditor da AF 
 
 
 
                                             Procurador de Contas  
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PROCESSO Nº: 
ÓRGÃO: 
PERÍODO: 
ASSUNTO: 
INTERESSADO: 
GESTOR: 
CPF: 
CONTROLE INTERNO: 
CPF: 
 
 

PROGRAMA DE TRABALHO REFERENCIAL 
Inspeção por DENÚNCIA 

 
 

O Programa de Trabalho deve ser elaborado de acordo com as diretrizes constantes do 
Manual de Inspeção do TCM, Capítulo 3, itens I e II e anexos. 
Nesta perspectiva, tem-se como exemplo as seguintes fases: 
 
 
O presente PROGRAMA DE TRABALHO tem por objetivo orientar na aplicação 
dos procedimentos de INSPEÇÃO, definir as tarefas que deverão ser 
executadas e determinar os critérios e a metodologia a ser aplicada na 
realização da INSPEÇÃO no MUNICÍPIO XXX com o escopo de apurar o (s) fato 
(s) denunciado (s) (objetivo). 
 
A (s) DENÚNCIA (s) apresentada (s) refere-se (m) à (s) seguinte (s) 
irregularidade (s) – (listar), supostamente praticada (s) pela autoridade municipal 
(nomear). (indicar fls. do processo com o nº deste) 
 
Os trabalhos da inspeção a ser realizada foram embasados no Manual de 
Inspeção. 
 
I – ÓRGÃO A SER INSPECIONADO: 
EX.: PODER EXECUTIVO 
 
II - DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS E DA METODOLOGIA. 
 
A inspeção deverá se ater aos fatos denunciados (que já foram descritos 
anteriormente). Para a aferição de tais fatos deverão ser buscados dados nas 
fontes adequadas. 
 
III – PERÍODO ABRANGIDO NA INSPEÇÃO: 
Ex.: 2004/2005 
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IV- PREVISÃO DE TEMPO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
EX.: 02 dias úteis (de dia tal a dia tal – trabalho realizado IN LOCO)  
Ex. : tempo previsto para conclusão dos trabalhos e emissão de Relatório 
(serviço interno – 15 dias após retorno do local da inspeção). 
 
V – DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO: 
 
Ex.: 02 servidores (nomear e indicar o responsável – coordenador) e motorista 
 
VI – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
Ex.: custo estimado em R$ 500,00 
 
VII – DAS AUTORIDADES A SEREM OFICIADAS: 
 
Ex.: Prefeito, Sr. Fulando de tal; 
Promotor de Justiça, Sr. Beltrano de tal 
Presidente da Câmara, Sr. Cicrano de tal. 
 
Após a revisão do presente Programa de Trabalho pelo Auditor responsável, 
deverão ser oficiadas as autoridades indicadas, bem como deverão ser 
expedidos os ofícios de apresentação da Comissão de Inspeção à autoridade 
competente no Município a ser auditado. 
 
AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,        de     de      . 
 
 
 

Membro                                          Coordenador da Comissão 
 
 

Vistos: 
 
 

Auditor da AF 
 
 
 
 

Procurador de Contas 
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PROCESSO Nº: 
ÓRGÃO: 
PERÍODO: 
ASSUNTO: 
INTERESSADO: 
GESTOR: 
CPF: 
CONTROLE INTERNO: 
CPF: 
 

PROGRAMA DE TRABALHO REFERENCIAL 
Inspeção VOLUNTÁRIA 

 
 
O Programa de Trabalho deve ser elaborado de acordo com as diretrizes constantes do 
Manual de Inspeção do TCM, Capítulo 3, itens I e II e anexos. 
Nesta perspectiva, tem-se como exemplo as seguintes fases: 
 
 
O presente Programa de Trabalho tem por objetivo orientar na aplicação dos 
procedimentos de INSPEÇÃO VOLUNTÁRIA, definir as tarefas que deverão ser 
executadas e determinar os critérios e a metodologia a ser aplicada na 
realização da inspeção no MUNICÍPIO XXX. 
 
Os trabalhos da Inspeção a ser realizada foram embasados no Manual de 
Inspeção e nas orientações dispostas na Resolução do Pleno que aprovou 
o Plano de Inspeções Voluntárias. 
 
Ex.: 
 
I – PORTARIA Nº     /ANO – TCM. 
 
II – DO LEVANTAMENTO PRELIMINAR REALIZADO NO TCM: 
 
Ex.: 
 
Lei Municipal nº     , de .......de..... de ...... (PPA), com alterações promovidas por 
força da Lei Municipal nº....de.....de.......de.....; 
Lei Municipal nº     , de .......de..... de ...... (LDO), com alterações promovidas por 
força da Lei Municipal nº....de.....de.......de.....e,  
Lei Municipal nº     , de .......de..... de ...... (LOA), com alterações promovidas por 
força da Lei Municipal nº....de.....de.......de....., que foram registradas no TCM 
conforme Resoluções RS nºs....... (indicar o número dos respectivos processos), 
e foram consideradas próprias e adequadas. 
 



  
  Estado de Goiás 

                       TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                     Auditoria de Fiscalização  
 

Rua 68 nº 727, Centro. Fone: 3216.6000. Fax: 3223.9011 CEP: 74.055-100 - Goiânia-Go 
www.tcm.go.gov.br 

Na Lei nº ...... (LOA) foram aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, 
fundacionais e fundos especiais do poder executivo, em importância igual à da 
receita orçada e despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e 
autorizações destinadas à administração direta, por força da citada lei. 
 
Assim, foi aprovado para o FUNDEB o valor de R$ ...... e para o FMS, o valor de 
R$ ........ 
 
Para o FUNDEF, na LOA, o valor acima citado objetiva a manutenção e/ou 
construção e aquisição de imóveis e veículos. 
 
Para o FMS, no PPA, o valor anteriormente mencionado objetiva a manutenção 
geral do sistema de saúde do Município, construção e/ou reforma do Hospital 
Municipal, de Postos de Saúde, PSF, etc (identificar se houver mais unidades 
beneficiadas com a receita em tela), e aquisição de veículos. 
 
Para a gestão da Câmara Municipal foi estimado no PPA o valor de R$......, 
tendo por objetivo a construção e aquisição e imóveis e veículos. 
 
III – DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS. 
 
No levantamento preliminar, realizado com base no organograma do Município 
XX e nos dados do sistema de informática do TCM, foi constatado que: 
 
1 – há prestação de contas e relatórios de inspeções/auditorias realizadas 
anteriormente, conforme Processo nº...... (ou processos), que está em 
tramitação (ou arquivado) nesta Corte de Contas. 
2 – há diligências pendentes de cumprimento (referentes a balancetes mensais, 
quadrimestrais e balanço geral) - (anexar aos autos cópias dos despachos e 
ofícios alusivos a tais diligências). 
3 – há contratos julgados ilegais (indicar nome do contratado, objeto, valor e 
data do ajuste), via da (s) Resolução RS n º (ou Resoluções nº) - (anexar cópias 
da resolução). 
4 -  na pesquisa de empenho efetuada no sistema de informática do TCM, ficou 
demonstrado que, durante o exercício de..... foram empenhados R$....... com 
aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos e máquinas do 
Município XXXX (decorrente da celebração dos contratos com as empresas 
xxxx, valor, objeto e data dos ajustes). 
Tal prática caracteriza fracionamento de despesa, com burla ao certame 
licitatório por se tratar de objeto de natureza contínua (no caso, informar se não 
foi realizada licitação na modalidade adequada), afrontando o disposto nos 
artigos xxxxx da Lei n  8.666/93. 
5 – aqui, transcrever possíveis demandas de autoria da Procuradoria Geral de 
Contas no TCM. 
6 – se houver mais fatos....... relatar. 
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IV – ÓRGÃOS A SEREM INSPECIONADOS: 
 
Poder Executivo (Secretarias e demais órgãos) 
FUNDEB 
FMS 
Controle Interno do Município 
Câmara Municipal 
Controle Interno da Câmara 
 
V – DA EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 
OPERACIONAL E PATRIMONIAL: 
 
A – PODER EXECUTIVO: 
 
1 – contagem física, ou seja, o procedimento executado nas contas do ativo, 
consistindo na identificação física dos bens declarados nas demonstrações 
financeiras. 
 
- dinheiro em caixa; 
- estoques de almoxarifado; 
- títulos, ações e valores diversos e, 
- relação de bens patrimoniais móveis e imóveis. 
 
2 – confirmação com terceiros, ou seja: 
 
- saldos bancários; 
- divisa ativa e valores a receber; 
- materiais ou bens em poder e terceiros; 
- contas a pagar (restos a pagar) a fornecedores e, 
- empréstimos a pagar. 
 
3 – conferência de cálculos, ou seja: 
 
- efetuados na valorização dos estoques; 
- depreciação e valorização de bens do ativo permanente; 
- cálculos de juros provisionados e correções de empréstimos; 
- cálculos em documentos fiscais; 
- cálculos dos limites de despesas e endividamento; 
- cálculos da Receita Corrente Líquida e, 
- cálculos de precatórios. 
 
4 – inspeção de documentos, emitidos tanto pelo órgão ou entidade 
inspecionado, ou por terceiros, que comprovem algum tipo de transação, a 
exemplo de: 
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Internos       Externos  
 
Boletins de caixa     notas ficais 
Licitações      extratos bancários 
Decretos e leis     apólices de seguros 
Registro de empregados   contratos 
Folhas de pagamento    escrituras de imóveis 
Demonstrações contábeis  certificados de propriedade                  

de veículos 
Anexo de metas fiscais pareceres emitidos pelo TCM 
Evolução do patrimônio líquido sites governamentais - recursos 

vinculados 
 
Estes documentos representam os comprovantes hábeis a suportar os 
lançamentos no Ativo, Passivo, Despesa e Receita. Serão examinados com o 
objetivo de aferir sua veracidade ou não. 
 
B – FUNDEB: 
 
1 – identificar todas as despesas executadas no exercício auditado; 
2 – avaliar se as despesas foram realizadas conforme planejamento anual 
(LOA); 
3 – verificar se as despesas realizadas são compatíveis com a orientação 
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei do FUNDEB; 
4 – verificar os motivos da execução em desconformiadade com o planejado; 
5 – verificar o índice constitucional da Lei Orgânica do Município e da CF, 
quanto à aplicação no ensino fundamental; 
6 – avaliar se os gastos realizados no exercício são compatíveis com a 
necessidade da unidade inspecionada; 
7 – verificar onde o FUNDEB está instalado, bem como, se está sendo realizada 
a implantação do referido fundo. 
 
C – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 
 
1 – identificar todas as despesas executadas no exercício auditado; 
2 – avaliar se as despesas foram realizadas conforme planejamento anual 
(LOA); 
3 – verificar se as despesas realizadas são compatíveis com a orientação 
prevista no Plano Municipal de Saúde; na Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde e na Lei Orgânica da Saúde; 
4 – verificar os motivos da execução em desconformiadade com o planejado; 
5 – verificar o índice constitucional da Lei Orgânica do Município e da CF, 
quanto à aplicação dos recursos de impostos e transferências constitucionais 
nas ações e serviços públicos de saúde; 
6 – avaliar se os gastos realizados no exercício são compatíveis com a 
necessidade da unidade inspecionada. 
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D – AVALIAÇÃO DE PESSOAL – APOSENTADORIAS – PENSÕES: 
 
1 – se a administração mantém registro informatizado dos servidores: a – do 
quadro permanente; b – dos ocupantes dos cargos em comissão e c – dos 
contratados por prazo determinado; 
2 – se os registros contém: dados pessoais, ato e data da admissão, número da 
Resolução de registro no TCM, cargo ou função, lotação, alterações ocorridas e, 
3 – se os registros contém: nome do beneficiado, fundamentação legal e número 
do registro no TCM. 
 
E – AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO: 
 
1 – verificar onde o controle interno está instalado, assim como a forma de sua 
criação; 
2 – verificar qual o vínculo do responsável com a administração; 
3 – verificar a existência de pareceres do controle interno sobre as contas 
examinadas e o pronunciamento do responsável pelo órgão/entidade auditada; 
4 – verificar se, no caso de irregularidade detectada, se houve comunicação ao 
TCM – verificar a documentação de prestação de contas sob sua guarda; 
5 – verificar o controle da documentação relativa às despesas inferiores a R$ 
80.000,00; 
6 – verificar o controle da documentação relativa às despesas superiores à R$ 
80.000,00 e, 
7 – verificar se o responsável pelo controle interno está observando os 
dispositivos das Resoluções Normativas nº 004/01 e 004/02 do TCM. 
 
F – PODER LEGISLATIVO: 
 
1 – contagem física, ou seja, o procedimento executado nas contas do ativo, 
consistindo na identificação física dos bens declarados nas demonstrações 
financeiras. 
 
- dinheiro em caixa; 
- estoques de almoxarifado; 
- títulos, ações e valores diversos e, 
- relação de bens patrimoniais móveis e imóveis. 
 
2 – confirmação com terceiros, ou seja: 
 
- saldos bancários; 
- divisa ativa e valores a receber; 
- materiais ou bens em poder e terceiros; 
- contas a pagar (restos a pagar) a fornecedores e, 
- empréstimos a pagar. 
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3 – conferência de cálculos, ou seja: 
 
- efetuados na valorização dos estoques; 
- depreciação e valorização de bens do ativo permanente; 
- cálculos de juros provisionados e correções de empréstimos; 
- cálculos em documentos fiscais; 
- cálculos dos limites de despesas e endividamento; 
- cálculos da Receita Corrente Líquida e, 
- cálculos de precatórios. 
 
4 – inspeção de documentos, emitidos tanto pelo órgão ou entidade 
inspecionado, ou por terceiros, que comprovem algum tipo de transação, a 
exemplo de: 
 
Internos       Externos  
 
Boletins de caixa     notas ficais 
Licitações      extratos bancários 
Decretos e leis     apólices de seguros 
Registro de empregados   contratos 
Folhas de pagamento    escrituras de imóveis 
Demonstrações contábeis  certificados de propriedade                                   

de veículos 
Anexo de metas fiscais pareceres emitidos pelo TCM 
Evolução do patrimônio líquido sites governamentais - recursos 

vinculados 
 
Estes documentos representam os comprovantes hábeis a suportar os 
lançamentos no Ativo, Passivo, Despesa e Receita. Serão examinados com o 
objetivo de aferir sua veracidade ou não. 
 
VI – DA METODOLOGIA EMPREGADA: 
 
Os trabalhos deverão ser realizados com base no disposto no Manual de 
Inspeção e nas orientações dispostas na Resolução do Pleno que aprovou o 
plano de Inspeções Voluntárias, e deverão ser restritos a determinado programa, 
projeto, atividade, sistema ou setor do órgão, entidade ou fundo sob fiscalização. 
Para tanto, deverão ser obtidas evidências, bem como devem ser buscadas 
verificações visuais, escritas, documentais e físicas, e devem ser realizadas 
entrevistas necessárias à análise dos fatos apurados. Concomitantemente, 
deverão ser responsabilizados responsáveis por eventuais prejuízos ao erário 
municipal. 
 
VII – PERÍODO ABRANGIDO NA INSPEÇÃO: 
Ex.: 2004/2005 
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VIII- PREVISÃO DE TEMPO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
EX.: 02 dias úteis (de dia tal a dia tal – trabalho realizado IN LOCO)  
Ex. : tempo previsto para conclusão dos trabalhos e emissão de Relatório 
(serviço interno – 15 dias após retorno do local da inspeção). 
 
IX – DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO: 
Ex.: 02 servidores (nomear e indicar o responsável – coordenador) e motorista 
 
X – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
Ex.: custo estimado em R$ 500,00 
 
XI – DAS AUTORIDADES A SEREM OFICIADAS: 
Ex.: Prefeito, Sr. Fulando de tal; 
Promotor de Justiça, Sr. Beltrano de tal 
Presidente da Câmara, Sr. Cicrano de tal. 
 
Após a revisão do presente Programa de Trabalho pelo Auditor responsável, 
deverão ser oficiadas as autoridades indicadas, bem como deverão ser 
expedidos os ofícios de apresentação da Comissão de Inspeção à autoridade 
competente no Município a ser auditado. 
 
AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,   de     de    . 
 
 
 
 

Membro                                          Coordenador da Comissão 
 
 
 

Vistos: 
 
 

Auditor da AF 
 
 
 

Procurador de Contas 
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PROCESSO N.°: NÚMERO/ANO  
ASSUNTO: INSPEÇÃO / DENÚNCIAS 
PERÍODO: EXERCÍCIO: ANO (S) 
INTERESSADO: PODER XXX DO MUNICÍPIO 
DENUNCIADO: PODER XXXX DO MUNICÍPIO 
GESTORA: nome e cargo/função 
CPF: XXXXX 
RESPONSÁVEL: nome e cargo/função 
GESTOR / FUNDEF: nome e cargo/função 
CPF: XXX 
CONT. INTERNO:nome e cargo/função 
CPF: XXXX 
CONTADOR: nome  
CPF: XXX 
CRC:XXXX 

RELATÓRIO PRELIMINAR DE INSPEÇÃO N.º NÚMERO/ANO 

01. APRESENTAÇÃO. 

Citar a Portaria emitida pela Presidência (com número, fls. e vol., se for o caso), que 
designou quais servidores para realizar INSPEÇÃO (nomear de acordo com o caso) 
em qual Município (especificar se no PODER EXECUTIVO ou LEGISLATIVO ou 
outro, ex. Fundo Saúde) e informar o objeto (ESCOPO) a ser inspecionado. 

Exemplo: Em atendimento à determinação da Presidência desta Egrégia Corte de 
Contas foram designados os servidores:– Inspetor ...; - Assistente de Contas 
Municipais ... e - Assistente de Contas Municipais ...., sob a coordenação de XXX para 
realizar INSPEÇÃO “in loco” no Poder Executivo do Município XXXX e 
INSPEÇÃO “in loco” na obra da (detalhar o objeto). 

Relatar os procedimentos adotados no início dos trabalhos no Município (entrega de 
ofícios, informando as autoridades com nome, cargo ou função), solicitações feitas a 
estas autoridades (de documentos, servidores para auxilio e acompanhamento dos 
trabalhos, caso tenham sido designados, informar o nome e o cargo) indicar fls. dos 
autos de tais documentos. 
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Exemplo: Foram entregues os ofícios de apresentação n.° x/07, n.° x/07, n.° x/07 e n.° 
x/07 – GP (exarados pela Presidência deste Tribunal de Contas, datados de 18.10.07, 
fls. x a x), para as seguintes autoridades municipais: Sr., Prefeito Municipal de 
(recebido pela Sra.– com cargo de XX), Sr., Presidente da Câmara Municipal de; Sr., 
ex-Presidente da Câmara Municipal de (período - 01.01.05 a 24.08.06 e 27.10.06 a 
31.12.06) e Sr. ex-Presidente da Câmara Municipal de (período - 25.08.06 a 26.10.06). 

Nos citados ofícios foram explicitados os trabalhos a serem realizados 
pela Comissão de Inspeção, sendo solicitada a documentação necessária para a 
realização dos trabalhos, ressaltando que, as autoridades comunicadas poderiam 
acompanhar os trabalhos ou indicar alguém para fazê-lo, tendo sido indicadas, 
(exemplo: por parte do Executivo Municipal a Sra. e a Sra., Secretária Municipal de 
Finanças e Controladora do Controle Interno, respectivamente e, por parte do 
Legislativo Municipal o Sr., Diretor – Secretário da Câmara Municipal).  

Exemplo 2 – Foram encaminhados ofícios de apresentação explicitando o objetivo da 
Comissão de Inspeção e solicitando a designação de servidor para o acompanhamento 
dos trabalhos, ofícios endereçados às seguintes autoridades (fls. dos autos, nome. 
cargo/função, quem recebeu o documento). 

02 – INFORMAÇÕES INTRODUTÓRIAS: 

Identificar a origem (o que motivou a realização da Inspeção) se foi uma 
DENÚNCIA (indicar os autos em que foi protocolada, caso tenha processo em 
apartado ou apenso) e quem é o autor da denúncia, com seu respectivo cargo ou 
função, indicando, ainda, os itens denunciados de forma detalhada (informar o nº do 
documento e as fls. do processo em que está tal documento ou documentos). 

Exemplo: A Inspeção em tela é decorrente de DENÚNCIA sobre possíveis 
irregularidades cometidas na gestão dos recursos do FUNDEF do MUNICÍPIO DE 
XXXX, no exercício financeiro de xx, denúncia esta formulada pelo Vereador fulano 
de tal, conforme Ofício nº XXX/ano, fls. xx, vol. 01. As irregularidades denunciadas 
seriam: XXXX (listar em números seqüenciais se forem muitas para facilitar a 
visualização do texto). 

Com o intuito de comprovar as alegações, o denunciante carreou aos autos os 
documentos de fls.XXXX. 

03 – METODOLOGIA (OBJETO DA INSPEÇÃO – PROGRAMA DE 
TRABALHO – ESCOPO). 

Informar sobre a elaboração do PROGRAMA DE TRABALHO 
pertinente, indicando as fls. do processo onde consta tal documento. Indicar os 
tópicos abordados no  citado  PROGRAMA da Comissão de Inspeção, indicando os 
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critérios adotados e os documentos utilizados para a emissão de tal programa. Listar 
especificando os itens a serem inspecionados de acordo com a denúncia apresentada 
(informar as fls. do processo em que esta o programa de trabalho). 

Neste tópico deve ser descrita a metodologia utilizada durante a execução do 
levantamento.  

Devem ser informados, ainda, os fatores que eventualmente tenham limitado os 
procedimentos, restringiram o exame da totalidade das áreas ou interferiram na 
formação de opiniões e conclusões, a exemplo da não apresentação de documentos e 
deficiências significativas de controle, ou outros aspectos. 

Informar, também, as FONTES DE CRITÉRIO – legislação aplicada ao trabalho, 
planos, relatórios e outros pertinentes à área da inspeção. 

Exemplo: Os objetos focados na presente inspeção são os tópicos abordados no 
Programa de Trabalho da Comissão de Inspeção (fls. x – Vol. x – itens 1 a 10), já 
visado pelo Auditor da Auditoria de Fiscalização. Devem ser listados detalhadamente 
os itens a serem abordados e o método escolhido pela Comissão de Inspeção para a 
apuração dos dados. Incluir os itens denunciados se não foi feito na apresentação. 

04. INFORMAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO EM INSPEÇÃO. 

Descrever o Município, sua localização geográfica, se possui agência 
bancária (qual), se tem estabelecimento de saúde e escolas, indicando o ano em que 
tais dados foram apurados. 

Exemplo: O Município de dista da Capital do Estado em mais ou menos xx km, com 
população de xx habitantes (censo do IBGE de 2.007), com área territorial de xx Km 
quadrados (com codificação n.° 520460); não conta com Agências Bancárias ou Posto 
de Atendimento de qualquer instituição financeira, dispõe de um estabelecimento de 
Saúde Pública Municipal em conjunto com o SUS e de uma Escola Pública Estadual e 
uma Municipal (distribuída em duas unidades) – situação apurada em 2.006. 

05. ANTECEDENTES 

Informar se anteriormente, já foi feita alguma inspeção no Município. 
Havendo, informar resumidamente com o número do processo e o resultado - 
Resolução RS do TCM. 

Exemplo: A Comissão de Inspeção informa que não foi constatado qualquer processo 
de Inspeção ou Auditoria na municipalidade nos últimos cinco anos.  
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06. DA INSPEÇÃO “IN LOCO” NA (S) OBRA (S) DENUNCIADA (S). 

SE HOUVER INSPEÇAO EM OBRAS. 

Especificar o (s) objeto (s) da INSPEÇÃO. 

5.1 – identificar o responsável pela apuração dos dados (servidor (es) do TCM com 
nome e cargo, indicando a portaria que designou – fl. do processo); 

5.2 – DA INSPEÇAO NA OBRA (S) 
Identificar o objeto – exemplo: construção de uma escola (qual, localizada em que 
bairro do Município) 
Empresa contratada. 
Número do contrato. 
Valor da obra: 
Prazo de vigência: 
Regime da obra: 
Licitação da qual decorre o contrato (processo em que foi ou está sendo analisada no 
Tribunal de Contas). 
Relato da inspeção realizada. 

Exemplo: Em atendimento à determinação contida na Portaria nº x/2007 emitida pela 
Presidência desta Corte de Contas (fls. dos autos), nos dias 30 e 31 de outubro do ano 
de 2007, foram realizados os trabalhos de INSPEÇÃO voluntária em obras (quais) 
executadas pela administração, sobre as quais relata-se a seguir. 

6.1.COMISSÃO DE VISTORIA DA OBRA 

A vistoria foi realizada com o acompanhamento do Secretário 
Municipal, Sr. e pelo Assessor de Obras Públicas do TCM, Eng. Civil.  

6.2. INSPEÇÕES “IN LOCO” 

Objeto: reforma da capela municipal anexa ao cemitério 

Regime: aquisição direta de materiais e contratação de mão-de-obra de fulano de tal 
(01.08.2007) por R$ x  durante x dias, e de ciclano (20.08.2007) por R$ x 
durante x dias. 

Foi constatado que a obra estava em fase de conclusão, conforme se 
pode verificar nas fotografias em anexo. A medição efetuada (ver termo de vistoria), 
resultou em 4.400 tijolos do tipo comum, considerando a parte que foi aplicada no 
embasamento do muro do cemitério que também faz divisa com a capela. Os tijolos 
utilizados na parte visível do muro e nas paredes da capela são do tipo furado (15x30 
cm), material que também foi adquirido para aquele fim.  
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6.3. DOCUMENTOS VISTORIADOS 

Havendo informações prestadas por terceiros, especificar quem são, 
nome, cargo, função, e indicar onde estão os documentos comprobatórios (fls. dos 
autos). 

As cópias dos documentos técnicos e fiscais dos serviços executados na 
capela e muro (fls. x a y) demonstram compatibilidade com o que foi verificado. A 
informação retificada (informação de quem) à fl. x, dirimiu as dúvidas (de quem) em 
relação ao consumo dos 50.000 tijolos do tipo comum da nota fiscal n. 0095 de 
14.02.2006, à razão de R$ 60,00/milheiro. 

 6.4. CONCLUSÃO DO ITEM 

Diante do reportado, o responsável técnico da Comissão de Inspeção 
registrou o presente Relatório, concluindo que as obras estavam quase totalmente 
entregues à população local; os materiais adquiridos possuem valor compatível com 
os preços de mercado e foi apresentada a documentação técnica necessária e há 
concordância entre os quantitativos executados.  

07. DA INSPEÇÃO “IN LOCO” – PROGRAMA DE TRABALHO – parte 
contábil e legal.  ACHADOS DE AUDITORIA. 

Identificar em itens separados, todos os fatos apurados relativos a cada um dos 
tópicos apurados, identificando as autoridades responsáveis pelas eventuais despesas 
e as fls onde estão os documentos comprobatórios de tais fatos. 

EXEMPLO: No Relatório de Inspeção nº , acostado às fls., a Comissão de Inspeção 
fez as seguintes ponderações: 

7.1 – DO ITEM X (da denúncia ou do programa de trabalho) – relatar os fatos 
apurados na inspeção in loco 

Exemplo: se for aferida a aquisição de um veículo, este deve ser descrito pelo modelo, 
ano, placa (indicar as fls. em que estão os documentos do veículo). A (s) despesa (s) 
deve (m) ser especificada (s) desde a reserva orçamentária, o procedimento licitatório  
(nº , modalidade e data de realização) e o contrato celebrado (nº e data da celebração), 
com valor, vigência (ver prazo de garantia se houver) a nota de empenho, a liquidação 
e a ordem de pagamento. 

7.2. Se houver despesas a serem aferidas em valores, deve ser feito um quadro 
para facilitar a visualização. 

Exemplo: Dos Repasses dos Duodécimos 
a) Quanto ao repasse do Duodécimo no exercício de 2.005 tem-se: 
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1) Valor do Duodécimo Transferido R$                                     0,00         
2) Valor Transferido para Inativos R$                                     0,00         
3) Valor Efetivo do Duodécimo (1 – 2) R$                                     0,00         
4) Valor Máximo do Duodécimo Devido R$                                     0,00         
5) Valor Mínimo do Duodécimo Devido R$                                     0,00         

O repasse anual feito pela Prefeita Municipal ao Poder Legislativo está dentro do 
limite resultante da aplicação do respectivo percentual sobre o montante da Receita 
Tributária e das Transferências Constitucionais do exercício de 2005. 

b) Quanto ao repasse do Duodécimo no exercício de 2.006, tem-se: 

1) Valor do Duodécimo Transferido                     R$                                     0,00         
2) Valor Transf. p/ Sessões Extraordinárias                        R$                                     0,00         
3) Valor Efetivo do Duodécimo (1 – 2)                 R$                                     0,00         
3) Valor Restituído ao Executivo R$                                     0,00         
4) Valor Máximo do Duodécimo Devido               R$                                     0,00         
5) Valor Mínimo do Duodécimo Devido                R$                                     0,00         

O repasse anual feito pela Prefeita Municipal ao Poder Legislativo está acima do 
limite resultante da aplicação do respectivo percentual sobre o montante da Receita 
Tributária e das Transferências Constitucionais do exercício de 2006. indicar o valor 
da diferença de pequena monta 

08. ASSUNTOS DIVERSOS 

Observações sobre o Município e a Administração Pública detectadas quando da 
realização da inspeção. 

Exemplo: A Comissão de Inspeção, quando da permanência na sede do Município, 
constatou que a senhora. Prefeita Municipal se mostra presente no Paço Municipal 
apenas às terças-feiras, para despacho. 

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relatar se foram constatadas irregularidades de acordo com as denúncias e os 
documentos aferidos, fundamentar indicando a base legal que foi contrariada quanto 
a cada item/irregularidade, separadamente. 

10. ASPECTO CONCLUSIVO 

Informar qual o procedimento a ser adotado no momento. 
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Se for abertura de vista para apresentação de defesa, indicar para qual autoridade 
municipal e sobre qual (quais) irregularidade (s). 

Exemplo: Diante do reportado, e tendo em vista as garantias constitucionais do 
contraditório e ampla defesa, a Comissão de Inspeção sugere a adoção do 
procedimento de abertura de vista ao Sr. Fulano de tal, cargo/ função no Município, 
para conhecimento acerca das questões apuradas no presente relatório e, caso queira, 
apresentar as respectivas considerações. 

No caso do exemplo, deve-se acrescentar abertura de vista sobre permanência 
prefeita na sede. 

Se for para ARQUIVAR, informa o motivo (exemplo, inexistência, não foi constatada 
qualquer irregularidade de acordo com o fato denunciado). 

      É o relatório. 

    
  AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS em Goiânia, aos x dias do mês de x de 2.008. 
 

 
 

COORDENADOR DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO 
 
 

MEMBRO DA COMISSÃO 
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PROCESSO N º : NÚMERO/ANO 
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE XXXXXXXX 
ASSUNTO         : INSPEÇÃO. 
 
Modelo 1: 

DESPACHO N.º  NÚMERO/ANO – Remetam-se os presentes autos à 
SEÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – SETOR DE DILIGÊNCIAS para promover abertura 
de vista ao Sr. (a Sra.) Fulano de Tal, CARGO, do Município de XXXXX, pelo prazo 
regimental, para conhecimento e pronunciamento acerca das questões apontadas no 
RELATÓRIO (PRELIMINAR) DE INSPEÇÃO nº xxx/xxx, fls. xxxx. 

Exemplo 1: Sr.  Ciclano de Tal, Prefeito do Município de     ..... 
Exemplo 2: Sra. Fula de Tal, Gestora do FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE 

– FMS, do Município de     ...... 
 

Modelo 2: 
 
DESPACHO N.º    /2009 – Remetam-se os presentes autos à SEÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – SETOR DE DILIGÊNCIAS para promover abertura de vista aos 
seguintes agentes políticos: 1. , na condição de Prefeito (gestão   ); 2.  , na condição de 
Gestor do FUNDEB/FUNDEF (gestão  ); 3.  , na condição de Gestor do FMS (gestão  ); 
4.  , na condição de Gestor do   (gestão  ); 5.  , na condição de Secretário de Controle 
Interno (gestão  ) e 6.  , na condição de responsável pelos serviços de Contabilidade 
daquela municipalidade (gestão  ), para que, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição 
Federal, tomem ciência dos fatos apurados no Relatório nº.   (fls.  ) e, de acordo com sua  
conveniência, exerça (m) o direito do contraditório e da ampla defesa, relativamente às 
questões apuradas no presente relatório preliminar. 

 

Após, tornem-se os autos à Auditoria de Fiscalização. 

AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, xx de xx de xxx. 

 
 

AUDITOR 
 

AV 
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OFÍCIO Nº             /ANO                 Goiânia, XX de XX de XXXX. 

Exmo. Sr. (Exma. Sra.) 
FULANO DE TAL 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX 
endereço 
Município/GO 
 
 
 
 

Senhor Prefeito,  
 
 

Tem o presente a finalidade de apresentar a V. Exa. os servidores deste 
Tribunal de Contas dos Municípios, FULANO DE TAL e CICLANO DE TAL, 
designados para realizarem INSPEÇÃO no MUNICÍPIO XXXXX, conforme 
determinação constante do Processo nº XXXX/XX, desta Casa. 

Informo-lhe que os mencionados servidores têm poderes para, em nome 
desta Corte de Contas, requererem do citado Município, os documentos indispensáveis 
aos trabalhos a serem realizados, inclusive para fotocopiá-los, estando também 
autorizados a convocarem quaisquer servidores que entenderem necessário ouvir, visando 
o fiel cumprimento de seus deveres. 

Assim, solicito-lhe que acompanhe os trabalhos ou que indique alguém para 
fazê-lo, concedendo todo o apoio necessário aos servidores desta Casa no cumprimento 
de seu serviço, com o que estará V. Exa. prestando inestimável auxílio a este Órgão na 
execução de seu desiderato constitucional e legal, em defesa do Erário Municipal. 

Na certeza da atenção e colaboração de V. Exa., ao ensejo, apresento-lhe 
meus cordiais protestos de consideração e apreço. 

 

Atenciosamente,  
 
 

 
Presidente  
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Município, XX de XX de XXXX. 

 

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº _______ 

Para dar cumprimento aos objetivos da INSPEÇÃO constante do Processo 
nº xxxx/xxxx – TCM, solicitamos que nos sejam entregues, até às .........horas, do dia 
............../ano, os seguintes documentos: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Ressalta-se que, os documentos solicitados e não entregues dentro do prazo 
estipulado, ensejará a abertura de processo de imputação de multa, nos termos do artigo -
------da Lei Estadual nº 16.467/09. 

Atenciosamente,  
 

 
Coordenador da Comissão  
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Município, XX de XX de XXXX. 

 

TERMO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO Nº ________ 

Na realização da INSPEÇÃO referente ao Processo nº _____/TCM, 
conforme verificação feita nos arquivos do Controle Interno do Município de XXXX, 
bem como informação prestada pelo Sr. Fulano de Tal, cargo/função, foi constatado que 
não existem (que existem) os seguintes documentos: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
         Coordenador da Comissão 
 
 
 

Chefe do Controle Interno 
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Município, XX de XX de XXXX. 

 

TERMO DE DEPOIMENTO Nº ________ 

Em entrevista feita com o Sr. (a Sra.) Fulano de Tal, 
função/cargo/ocupação, realizada no LOCAL, no dia_____/ano, às _____horas, relativa à 
INSPEÇÃO pertinente ao Processo nº____/TCM, este (esta) DECLAROU que: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Declaro, por fim, que li o relato acima, com o qual concordo plenamente 
por retratar a verdade dos fatos, e, assim, assino ao final deste. 
 
        
 
                     Coordenador da Comissão 
 
 
 

           Entrevistado (a) 
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PROCESSO N º : NÚMERO/ANO 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE XXXXXXXX 

ASSUNTO         : INSPEÇÃO. 

 

INFORMAÇÃO N.º  NÚMERO/ANO – Em face da solicitação constante 

de fl. XXX, feita pelo Sr. (pela Sra). Fulano de Tal, função/cargo, a Auditoria de 

Fiscalização tem a informar que: 

Relatar dados a serem informados. 

É a informação. 

Enviem-se os autos à  XXXXXXXX. 

AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, xx de xx de xxx. 

 
 
 
 

Assessor de Auditor 
 
 
 
 
 

Auditor 
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Memorando nº  XX/XXX – Auditoria de Fiscalização      

 

MUNICÍPIO, xx de xx de xxx 

Exmo. Sr. (Exma. Sra.) 

Fulano de Tal 

Função (ex.: Prefeito do Município de XXXXXX) 

 

Excelentíssimo  (a) Senhor (a), 

 

Por meio do expediente datado de XXXXXX, foi (foram) solicitado (s) o 
(s) documento (s) abaixo listados, a serem entregues até a data de XXXXXX. 

Informamos que, até o presente momento, a documentação não foi entregue 
à Comissão de Inspeção. 

Desta forma, a Comissão de Inspeção solicita a entrega imediata do (s) 
documentos (s) necessários à realização dos trabalhos em andamento, com prazo de 
tolerância máxima de XX horas, a contar do recebimento deste.   

Alerta-se que, os documentos solicitados e não entregues dentro do prazo 
estipulado, ensejará a abertura de processo de imputação de multa, nos termos do artigo   
, inciso ---   da Lei Estadual nº 16.467/09. 

 

Atenciosamente, 
 

 
 

Coordenador da Comissão de Inspeção 
Documentos: (listar) 
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Município, XX de XX de XXXX. 

 

RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº _______ 

Por meio da Solicitação de Documentos nº XXX, datada de XXX, foi 
(foram) solicitado (s) diversos documento (s), a serem entregues até a data de XXXXXX. 

Informa-se que, até o presente momento o responsável se recusa a 
apresentá-los. 

  

Informa-se, ainda, que a recusa de entrega de documentos à Comissão de 
Inspeção na execução de seus trabalhos, implica na abertura de processo de imputação de 
multa, nos termos do artigo  -----da Lei Estadual nº 16.467/09. 

 
 
 
 

Coordenador da Comissão  
 
 

Autoridade Municipal (que recusa a entrega) 
 
Testemunhas: 
1.  
(Indicar nome legível, identidade, CPF e endereço) 
2.  
(Indicar nome legível, identidade, CPF e endereço) 
. 
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OFÍCIO Nº             /ANO                MUNICÍPIO, XX de XX de XXXX. 

Exmo. Sr. (Exma. Sra.) 
FULANO DE TAL 
PROMOTOR (a) DE JUSTIÇA DA COMARCA DE XXXX 
endereço 
Município/GO 
 
 
 

Senhor Promotor (a),  
 
 

O Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou Comissão de Inspeção 
ao Município de XXX para realizar INSPEÇÃO (ou outro procedimento – indicar). 

Por meio de expediente enviado ao Sr. (a) Fulano de Tal, Prefeito do 
Município de XXX, datado de XXXXXX, foi (foram) solicitado (s) o (s) documento (s) 
abaixo listados, a serem entregues até a data de XXXXXX. Até o presente momento, a 
documentação não foi entregue à Comissão de Inspeção. 

(Se houver alguma circunstância especial relativa a não entrega dos 
documentos os fatos devem ser descritos neste expediente, por exemplo, a negativa de 
entrega ou apresentação de extratos bancários. No caso de extratos, o requerimento ao 
Ministério Público deve ser feito para a obtenção de tais documentos na (s) instituição 
(ões) bancária (s).) 

Desta forma, a Comissão de Inspeção, face ao CONVÊNIO celebrado entre 
o TCM e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, REQUER apoio local necessário à 
obtenção imediata de tais documentos (s) essenciais à realização dos trabalhos em 
andamento.   

Atenciosamente,  
 
 

 
Coordenador da Comissão 

(Se a requisição a ser feita ao Ministério Público for relativa a alguma 
atitude que tenha impedido os trabalhos da comissão, os fatos deverão ser relatados 
neste expediente, e o texto, deve ser adaptado para o histórico pertinente ao fato 
ocorrido.) 
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PROCESSO N.°: xxx/xxx 

ASSUNTO: INSPEÇÃO / DENÚNCIAS 

PERÍODO: EXERCÍCIOS:  

INTERESSADO: PODER ?????LEGISLATIVO DE Município 

DENUNCIADO: PODER ?????DE Município 

GESTORA: nome e cargo/função 

CPF:  

RESPONSÁVEL: nome e cargo/função 

GESTOR / FUNDEF: nome e cargo/função 

CPF:  

CONT. INTERNO: nome e cargo/função 

CPF:  

CONTADOR: nome  

CPF:  

CRC: 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO N.º xxxx/xxx 

1. APRESENTAÇÃO 

Citar a Portaria emitida pela Presidência (com número, fls. e vol. se for o 
caso), que designou quais servidores para realizar INSPEÇÃO (nomear de acordo com 
o caso) em qual Município (especificar se no PODER EXECUTIVO ou 
LEGISLATIVO) e informar o objeto a ser inspecionado. 

Exemplo: Em atendimento à determinação da Presidência desta Egrégia Corte de 
Contas foram designados os servidores:– Inspetor II; - Assistente de Contas 
Municipais I e - Assistente de Contas Municipais III, sob a coordenação de 
quem?????? para realizar INSPEÇÃO “in loco” no Poder Executivo do Município 
de e INSPEÇÃO “in loco” na obra da (detalhar o objeto). 

Identificar a origem (o que motivou a realização da Inspeção) se foi uma 
DENÚNCIA indicar os autos em que foi protocolada e o nome do autor, com seu 
respectivo cargo ou função, indicando, ainda, os itens denunciados de forma detalhada 
(informar as fls. do processo em que está tal documento ou documentos). 
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Exemplo: A Inspeção em tela é decorrente de DENÚNCIA sobre possíveis 
irregularidades cometidas na gestão dos recursos do FUNDEF do Município de xxxx, 
no exercício financeiro de 2005, denúncia esta formulada pelo Vereador fulano de tal. 
As irregularidades seriam estas: listar. 

Com o intuito de comprovar as alegações, o denunciante carreou aos autos os 
documentos de fls. 

Informar sobre a elaboração do PLANO DE TRABALHO pertinente, 
indicando as fls. do processo onde consta tal documento. 

Exemplo: A INSPEÇÃO foi realizada em decorrência de DENÚNCIAS apresentadas 
nesta Corte de Contas, constantes na inicial dos autos de n.° x/07 e n.° x/07, anexas às 
fls. x e x – Vol. x, bem como do Certificado de Auditoria n.° x/07, emitido pela 1.ª 
AFOCOP (fls. x/x – Vol. x), tendo sido elaborado o respectivo Programa de Trabalho 
abrangendo 10 (dez) itens, o qual consta anexo às fls. x/x – Vol. x.  

Os servidores foram designados por meio das Portarias n.º x/07, n.° x/07 
e n º x (fls. x/x – Vol. x), sendo que, por força da Portaria n.° x/07 foi incluído o 
servidor - Assessor de Obras Públicas, para realizar a inspeção  na obra mencionada 
acima. 

Relatar os procedimentos adotados no início dos trabalhos no Município 
(entrega de ofícios, informando as autoridades com nome, cargo ou função), 
solicitações feitas a estas autoridades (de documentos, servidores para auxilio e 
acompanhamento dos trabalhos, caso tenham sido designados, informar o nome e o 
cargo) indicar fls. dos autos de tais documentos. 

Exemplo: Foram entregues os ofícios de apresentação n.° x/07, n.° x/07, n.° x/07 e n.° 
x/07 – GP (exarados pela Presidência deste Tribunal de Contas, datados de 18.10.07, 
fls. x a x), para as seguintes autoridades municipais: Sr., Prefeito Municipal de 
(recebido pela Sra.– com cargo de Vigilante Sanitária), Sr., Presidente da Câmara 
Municipal de; Sr., ex-Presidente da Câmara Municipal de (período - 01.01.05 a 
24.08.06 e 27.10.06 a 31.12.06) e Sr. ex-Presidente da Câmara Municipal de (período - 
25.08.06 a 26.10.06). 

Nos citados ofícios foram explicitados os trabalhos a serem realizados 
pela Comissão de Inspeção, sendo solicitada a documentação necessária para a 
realização dos trabalhos, ressaltando que, as autoridades comunicadas poderiam 
acompanhar os trabalhos ou indicar alguém para fazê-lo, tendo sido indicadas por 
parte do Executivo Municipal a Sra. e a Sra., Secretária Municipal de Finanças e 
Controladora do Controle Interno, respectivamente e, por parte do Legislativo 
Municipal o Sr., Diretor – Secretário da Câmara Municipal.  
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Exemplo 2 – Foram encaminhados ofícios de apresentação explicitando o objetivo da 
Comissão de Inspeção e solicitando a designação de servidor para o acompanhamento 
dos trabalhos, ofícios endereçados às seguintes autoridades (fls. dos autos, nome. 
cargo/função, quem recebeu o documento). 

2. INFORMAÇÃO INTRODUTÓRIA 

Descrever o Município, sua localização geográfica, se possui agência 
bancária (qual), se tem estabelecimento de saúde e escolas, indicando o ano em que 
tais dados foram apurados. 

Exemplo: O Município de dista da Capital do Estado em mais ou menos xx km, com 
população de xx habitantes (censo do IBGE de 2.007), com área territorial de xx Km 
quadrados (com codificação n.° 520460); não conta com Agências Bancárias ou Posto 
de Atendimento de qualquer instituição financeira, dispõe de um estabelecimento de 
Saúde Pública Municipal em conjunto com o SUS e de uma Escola Pública Estadual e 
uma Municipal (distribuída em duas unidades) – situação apurada em 2.006. 

3. ANTECEDENTES 

Informar se anteriormente, já foi feita alguma inspeção no Município. 
Havendo, informar resumidamente com o número do processo e o resultado - 
Resolução RS do TCM. 

Exemplo: A Comissão de Inspeção informa que não foi constatado qualquer processo 
de Inspeção ou Auditoria na municipalidade nos últimos cinco anos.  

4. OBJETO DA INSPEÇÃO – PROGRAMA DE TRABALHO – ESCOPO E 
METODOLOGIA. 

Tópicos abordados no PROGRAMA DE TRABALHO da Comissão de 
Inspeção, indicando os critérios adotados e os documentos utilizados para a emissão de 
tal programa. Listar especificando os itens a serem inspecionados de acordo com a 
denúncia apresentada (informar as fls. do processo em que esta o plano de trabalho). 

EXMEPLO – Os motivos que culminaram na realização de inspeção in loco no 
FUNDEF de Município foram as seguintes denúncias: listar se ainda não foram 
informadas. 

Após analisar as questões trazidas aos autos, foi elaborado o competente programa de 
trabalho, fls., o qual delimitou os trabalhos da equipe. 

Em virtude das denúncias serem específicas, não foi utilizada, na realização dos 
trabalhos, nenhuma técnica de amostragem, nem entrevistas ou questionários, mas, 
apenas, as técnicas de verificação (visual, verbal, escrita, documental ou física). 
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Exemplo: Os objetos focados na presente inspeção são os tópicos abordados no 
Programa de Trabalho da Comissão de Inspeção (fls. x – Vol. x – itens 1 a 10), já 
visado pelo Auditor da Auditoria de Fiscalização (ou da Auditoria da época se já foi 
feito antes da mudança). Devem ser listados detalhadamente os itens a serem 
abordados e o método escolhido pela Comissão de Inspeção para a apuração dos 
dados. Incluir os itens denunciados se não foi feito na apresentação. 

5. DO LEVANTAMENTO IN LOCO. 

Identificar em itens separados, os fatos apurados relativos a cada um, identificando as 
autoridades responsáveis pelas eventuais despesas e as fls onde estão os documentos 
comprobatórios de tais fatos. 

EXEMPLO: No Relatório de Inspeção nº , acostado às fls., a Comissão de Inspeção 
fez as seguintes ponderações: 

5.1 – DO ITEM X (da denúncia ou do programa de trabalho) – relatar os fatos 
apurados na inspeção in loco 

Exemplo: se for aferida a aquisição de um veículo, este deve ser descrito pelo modelo, 
ano, placa (indicar as fls. em que estão os documentos do veículo). A (s) despesa (s) 
deve (m) ser especificada (s) desde a reserva orçamentária, o procedimento licitatório 
e o contrato celebrado, a nota de empenho, a liquidação e a ordem de pagamento. 

6. ASSUNTOS DIVERSOS 

Observações sobre o Município e a Administração Pública detectadas 
quando da realização da inspeção. 

Exemplo: A Comissão de Inspeção, quando da permanência na sede do Município, 
constatou que a senhora. Prefeita Municipal se mostra presente no Paço Municipal 
apenas às terças-feiras, para despacho. 

7. ANÁLISE DA DEFESA APRESENTADA  

Relatar e comentar item por item a defesa apresentada 

Exemplo : Alegou quanto ao item 1 que, ....... (comentar se as alegações e documentos 
apresentados pela autoridade esclareceram, sanaram as falhas indicadas quando da 
abertura de vistas). 

Se houve juntada de novos documentos citar. 
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8. CONCLUSÃO  

Após analisar os argumentos trazidos pela autoridade municipal, RETIFICA-SE 
ou RATIFICA-SE o posicionamento inicial da Comissão de Inspeção, no sentido 
da PROCEDÊNCIA ou IMPROCEDÊNCIA  da denúncia apresentada, ...... 
explicar o porquê. 

Relatar as sugestões cabíveis em cada caso, com eventual imputação de débito, 
arquivamento, notificação a alguma autoridade municipal, para que sejam 
tomadas providências. 

No caso de imputação de débito, deve ser informado o nome do gestor 
responsável pela despesa, com função e cargo no Município e o CPF. O valor a 
ser imputado e em decorrência de que ato considerado irregular (indicar a fonte 
legal contrariada), e a base legal do regimento do TCM. 

8.1 – Recomendação: 

8.2 – Providências: 

    
  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS em Goiânia, aos x dias 
do mês de x de 2.008. 
 

INSPETOR 
COORDENADOR 

 
MEMBRO 

 

No Relatório final. Verificar numeração seqüencial do relatório. 

OBSERVAÇAO: no RELATÓRIO CONCLUSIVO deve ser relatado se foi feita 
abertura de vista para qual autoridade municipal, se foram anexados documentos, e 
as alegações /defesa apresentada pela parte. 

Exemplo: Visando resguardar as garantias constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa, foi determinado o procedimento de abertura de vista ao fulano de tal 
(nome, cargo /função) do Município xxxx, para conhecimento acerca das denúncias 
formuladas, tendo o mesmo juntado aos autos os documentos de fls., e impugnado 
todas as denúncias apresentadas. 
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Alegou quanto ao item 1 que, ....... (comentar se as alegações e documentos 
apresentados pela autoridade esclareceram, sanaram as falhas indicadas quando da 
abertura de vistas). 

Se houve juntada de novos documentos citar. 

Informar o posicionamento da Procuradoria Geral de Contas, Parecer nº, fls. 
manifestação......, se houver  

Durante a fase de diligências, o Sr. Fulano de tal, nome, função no Município, trouxe 
aos autos os documentos de fls. , contendo suas assertivas (alegações) relativas 
aos itens constantes da denúncia, as quais foram analisadas pela Comissão de 
Inspeção e serão comentadas a seguir de forma pontual ( ou seja, uma por uma). 

Indicar os itens informando o fato denunciado, os documentos anexados, as 
alegações apresentadas pelo interessado. 

Após analisar os argumentos trazidos pela autoridade municipal, RETIFICA-SE ou 
RATIFICA-SE o posicionamento inicial da Comissão de Inspeção, no sentido da 
PROCEDÊNCIA ou IMPROCEDÊNCIA  da denúncia apresentada, ...... explicar o 
porquê. 

CONCLUSÃO. Ver numeração seqüencial do relatório. 

Considerando que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
foram devidamente asseguradas às autoridades municipais denunciadas, a 
Comissão de Inspeção regularmente instituída sugere:....... 

Relatar as sugestões cabíveis em cada caso, com eventual imputação de débito, 
arquivamento, notificação a alguma autoridade municipal, para que sejam tomadas 
providências. 

No caso de imputação de débito, deve ser informado o nome do gestor responsável 
pela despesa, com função e cargo no Município e o CPF. O valor a ser imputado e 
em decorrência de que ato considerado irregular (indicar a fonte legal contrariada), e 
a base legal do regimento do TCM. 
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PROCESSO N°: NÚMERO/ANO 
ASSUNTO: INSPEÇÃO XXXXX 
PERÍODO: XXXXX 
INTERESSADO: XX XXXX 
DENUNCIADO: XXXX 
GESTOR: NOME – CARGO  
CPF: XXXX 
CONT. INTERNO: NOME 
CPF: XXXX 
CONTADOR: NOME 
CPF: XXXX 
CRC: XXX 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º XXX/ANO 

 Tratam os presentes autos de INSPEÇÃO realizada no MUNICÍPIO 
XXXX, determinada pela Resolução RS nº ou Portaria nº XX/ANO (fl. XX,), emitida 
pela Presidência desta Corte de Contas, visando à apuração de XXXXXXXX 
(descrição resumida do fato a ser apurado). 

A – DOS FATOS: 

Relatar os fatos que deram origem ao processo (se por denúncia, 
representação ou outro), indicando a autoria e quais foram os dados apresentados (se 
houver um oficio, ou outro expediente similar, indicar o número e a folha do processo em 
que se encontra e volume se for o caso). 

A Presidência, acatando a solicitação feita, designou o (s) servidor (es) 
NOME, CARGO para a realização dos trabalhos pertinentes à INSPEÇÃO  in loco, nos 
termos da Portaria nº XXX/ANO, fl. XXX. 

B– DO RELATÓRIO (PRELIMINAR ou CONCLUSIVO) DE INSPEÇÃO Nº 
XXX/ANO: 

Após a apuração dos dados, foi emitido o Relatório (PRELIMINAR ou 
CONCLUSIVO) nº XXX/ANO, fls. XXX, no qual foi relatado que XXXX (descrever 
de forma resumida os trabalhos desenvolvidos pela comissão de inspeção). 

No citado Relatório foram relatadas as seguintes situações: 

Listar as questões apuradas pela comissão de inspeção, indicando os fatos 
denunciados, os fatos apurados, documentos (achados de auditoria) e fl. do processo em 
que estão documentos comprobatórios. Relatar conclusão da comissão sobre a questão. 
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Em face dos dados apurados na INSPEÇÃO em comento, a comissão 
CONCLUIU que XXXXXXXX (relatar conclusão constante do Relatório), sugerindo, 
assim, o XXXX (ARQUIVAMENTO ou OUTRA CONCLUSÃO) dos autos. 

C – DO PRONUNCIAMENTO DA AFISC:  

Considerando os fatos apontados na Inspeção realizada, 

 CERTIFICA a AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO, que pode o 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes do seu 

Colegiado, HOMOLOGAR O RELATÓRIO (INDICAR TÍTULO INTEGRAL e fls. 

do processo), relativo à INSPEÇÃO realizada no MUNICÍPIO XXXXX e, por 

conseguinte, DETERMINAR (O ARQUIVAMENTO DO FEITO), ou (devendo, por 

conseguinte, a Superintendência de Secretaria abrir:) 

a) processo de IMPUTAÇÃO DE DÉBITO em desfavor do Sr. , CPF nº   ,  

Presidente da Câmara ou Prefeito Municipal de  , em função de pagamento de 

despesa indevida com     (R$) e   em desacordo com o     (R$), no valor total de 

R$   , conforme artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal. 

b) processo de IMPUTAÇÃO DE MULTA em desfavor do Sr.  , Presidente da 

Câmara ou Prefeito Municipal de    , CPF nº     ;  em função de   em 

desobediência ao    , no valor de R$   (  ), correspondente a   % da importância 

prevista no caput do artigo 128 do RI/TCM ( R$   – RN nº  - a partir de 

09.01.09, embasar na Lei Estadual nº 16.467/09), valor que deverá ser recolhido 

ao Fundo Especial de Reaparelhamento do Tribunal de Contas dos Municípios – 

FUNERTCM (inciso VII, do art. 2º, da Lei Estadual nº 14.773/04), via boleto 

bancário gerado pela Internet no site (tcm.go.gov.br), podendo, ainda, referido 

boleto ser obtido junto à Seção de Finanças deste Tribunal, em face de ... (ver 

incisos do artigo 55 c/c art. 99, ambos da Lei Estadual nº 12.785/95 e ver incisos, 

do art. 128 do RI/TCM, se os fatos ocorreram até 11/12/07, a partir de 09.01.09, 
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embasar na Lei Estadual nº 16.467/09), com força de título executivo no termos do 

art. 71, § 3º da Constituição Federal; 

SUGERE, AINDA, A AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO : 

Que seja recomendado aos Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo que tomem 
medidas para que: 

 

Ao Chefe do Legislativo: 

a) -  ; 

b) –  ; 

c) –  ; 

Ao Chefe do Executivo: 

a) - ; 

b) – ; 

c) – ; 
 
Transcorrido o prazo recursal, encaminhem-se cópia do Relatório, do 

Certificado de Auditoria, do Parecer da Procuradoria Geral de Contas e do Ato 
Resolutivo à CÂMARA MUNICIPAL DE    e à PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, para as providências que entenderem necessárias. 

 AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos XXX dias do mês de XX de XXX. 

 
 

Assessor de Auditor  
 

De acordo: 
 

Auditor da Auditoria de Fiscalização 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
Item Procedimentos Sim  Não Observação 
1. Existe a Lei Municipal 

de criação dos cargos? 
   

2. A Lei Municipal 
definiu os critérios de 
preenchimento? 

   

3. O número de cargos 
constantes do quadro é 
o que foi informado ao 
TCM (Informática)? 

   

4. Existem cargos vagos?    

5. O edital encontra-se 
dentro do prazo de  
vigência?  

   

6. Houve prorrogação da  
vigência? 

   

7. Há outro edital que não 
tenha expirado o prazo 
de vigência para 
preenchimento dos 
mesmos cargos? 

   

8. O edital indicou o dia, 
hora e condições para a 
inscrição? 

   

9. O edital estabeleceu os 
requisitos gerais para 
participação no 
concurso? 

   

10. Observou a idade 
mínima e máxima 
previstas no Estatuto? 

   

11. Houve reserva de 
vagas para deficientes? 

   

12. O edital especificou os 
cargos, quantitativos a 
serem preenchidos e 
requisitos para 
provimento? 
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13. Normatizou conteúdo 
temático que seria 
abordado nos exames? 

   

14. Estabeleceu o prazo de 
validade do concurso? 

   

15. Definiu o critério de 
avaliação? 

   

16. O edital foi publicado 
na imprensa? 

   

17. Tem certidão atestando 
a publicação no placar? 

   

18. Depois de publicado o 
resultado do certame e 
transcorrido o prazo 
recursal o edital foi 
homologado? 

   

19. Tem lista completa dos 
aprovados? 

   

20. O edital foi 
encaminhado ao TCM 
para análise 
preliminar? 

   

21. Foi registrado no 
TCM? 

   

22. Todos os atos foram 
regular e 
tempestivamente 
editados, segundo e de 
conformidade com a 
legislação vigente? 

   

23. Foram observados os 
prazos e os princípios 
da publicidade? 

   

24. Os atos estão 
consubstanciados em 
dispositivos legais em 
vigor, de efetiva 
aplicação à espécie? 

   

25. Os atos emanam de 
autoridade com 
competência e 
legitimidade para editá-
los? 
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26. Foram especificados 
corretamente os 
benefícios pecuniários 
concedidos? 

   

27. Obedecem às normas 
gerais de direito, para 
edição dos atos 
administrativos? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

DO PROCESSO DE ADMISSÃO 
 
 

Item Verificar Sim Não Observações 
1. Identificou o edital de 

concurso público que 
originou a admissão? 

   

2. As nomeações 
efetivadas são 
compatíveis com o 
quantitativo indicado 
na lei? 

   

3. O citado edital foi 
enviado para registro 
no TCM? 

   

4. Recebeu parecer 
favorável ao registro? 

   

5. O prazo de validade 
do concurso ainda 
estava em vigor na 
época da nomeação? 

   

6. Existe certidão 
exarada pela Seção de 
Pessoal da Prefeitura, 
atestando a existência 
do cargo e sua 
vacância no Quadro 
de Pessoal? 

   

7. O ato obedeceu à 
ordem de classificação 
por cargo? 

   

8. Tem dotação 
orçamentária para 
atender à despesa e 
aos acréscimos dela 
decorrentes?(sistema/
TCM) 
Atendeu ao art. 16/17 
LRF? 
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9. Houve previsão na Lei 
de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO 
para admissão de 
pessoal no exercício - 
§ 1º, art. 169 CF? 

   

10. As despesas com 
pessoal do Município 
não 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? 

   

11. Os atos estão em 
ordem seqüencial, por 
data, edital, 
nomeação, posse? 

   

12. Os atos de admissão 
de pessoal foram 
apresentados por meio 
eletrônico ao TCM? 

   

 
Item No último ano do 

mandato do Gestor 
Sim Não Observações 

1. O edital foi 
homologado nos 90 
dias que antecedem a 
eleição (Art. 73, inciso 
V, “c” da Lei Eleitoral 
nº 9.504/97)? 

   

2. O ato de nomeação foi 
expedito nos últimos 
180 dias do mandato? 

   

3. No caso afirmativo, 
provocou aumento de 
despesa. Parágrafo 
único do art. 21 da 
LRF? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

DA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 
 
 

Item Verificar Sim Não  Observações 
1. Tem 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)? 

   

2. A lei municipal indicou: 
- casos de necessidade 
temporária? 

   

      - os cargos?    

      - a quantidade de 
vagas? 

   

      - o regime jurídico da 
contratação? 

   

      - a duração do 
contrato? 

   

      - carga horária?    
      - o vencimento ou 

salário? 
   

      - requisitos para a 
função? 

   

      - critério da 
contratação? 

   

      - houve seleção 
simplificada? 

   

      - direitos e 
obrigações do 
contratado? 
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Item Com relação ao 
Contratado - 

Verificar 

Sim Não  Observações 

1. O contratado já é 
servidor da Prefeitura 
ou de outro Município 
(setor de informática 
do TCM)?  

   

2. Tem no dossiê do 
servidor cópia: 

   

      - do Contrato de 
Trabalho? 

   

      - da Carteira de 
identidade? 

   

      - do C.P.F.?    

      - do Título de 
Eleitor com prova de 
quitação com a Justiça 
Eleitoral (v. internet)? 

   

 - do Certificado de 
Reservista, se 
homem? 

   

     - da Carteira de 
Saúde? 

   

 - da Carteira de 
Trabalho e 
Previdência Social, no 
caso do regime ser 
CLT. (Parte das 
anotações 
trabalhistas)? 

   

3. Declaração do 
contratado que não 
exerce função 
pública? 

   

4. Comprovante de 
habilitação 
profissional, de acordo 
com o exigido para a 
contratação? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      :  
     

APURAÇÃO DO ÍNDICE DOS GASTOS COM DESPESA DE PESSOAL 
 

(Artigo 169 da Constituição Federal e 
artigos 18 a 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 
Item Procedimentos Observação 

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

 

2.  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 para servidor 

 

 f) relativamente ao cargo 
em comissão, checar se está 
de acordo com o inciso V do 
artigo 37 da Constituição 
Federal. 

 

3.  Verificar os editais de 
concursos públicos realizados 
no período auditado. 

 

4.  Observar se os editais foram 
registrados no TCM. 
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5.  Confirmar se os atos e 
contratos foram registrados 
no TCM. 

 

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

 

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

 

8.  Apurar a receita corrente 
líquida, conforme estabelece 
o inciso IV do artigo 2º 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 Constituição 
Federal. Também serão 
computados no cálculo da 
receita corrente líquida 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 Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias – Constituição 
Federal. 
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9.  Observar se o resultado é 
igual ao do sistema de 
informática do TCM. 

 

10.  No caso de divergência, 
identificar a falha. 

 

11.  Verificar se as despesas 
apuradas com pessoal, nos 
termos dos artigos 18 a 23 da 
LRF, 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%) 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

DUODÉCIMO 
APURAÇÃO DO CÁLCULO 

VALOR MÁXIMO (v. artigo 29-A, incisos I a IV da Constituição Federal)  
Resolução Administrativa nº 0025/08 

 
Item Procedimentos Resultado 

1.  Levantar a população do 
Município com base na 
Resolução do IBGE publicada 
no exercício anterior, 
independente de ter sido 
elaborada por estimativa ou 
pelo censo. 

 

2.  Pegar o comparativo da 
receita do mês de dezembro 
do exercício anterior 

 

3.  Somar o total das receitas 
IPTU, ITU, ITBI, CIDE e 
ISSQN, Taxas, Contribuição 
de Melhoria e Dívida Ativa 
Tributária e outras receitas de 
natureza tributária 
efetivamente arrecadadas no 
exercício anterior, bem como 
as transferências 
constitucionais: IOF sobre o 
Ouro, IRRF, ITR, IPVA, 
ICMS, FPM, IPI, Fomentar, 
Lei Kandir (nº 87/96), 
realizadas no exercício 
anterior 

 

4.  Após somar o resultado 
anterior e multiplicar pela 
percentagem que enquadra o 
Município, conforme sua 
população (v. art.29-A, 
incisos I a IV da CF), em 
seguida, dividir por cem: foi 
encontrado o limite máximo 
anual do duodécimo. 
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5.  Dividir por 12 para saber o 
limite máximo mensal 

 

 
VALOR MÍNIMO (v. artigo 29-A, § 2º, inciso III da Constituição Federal)  

Art. 7º da Resolução Administrativa nº 25/08 
 

Item Procedimentos Resultado 
1.  Buscar o duodécimo previsto 

no orçamento do presente 
exercício 

 

2.  Dividir o valor previsto por 
12 para encontrar a 
importância mínima a ser 
repassada, desde que este não 
ultrapasse o limite previsto no 
artigo 29-A da CF 

 

 
APURAÇÃO DO REPASSE 

 
Item Procedimentos Resultado 

1.  Pegar o balancete financeiro 
da Câmara e da Prefeitura do 
mês que se quer apurar. 

 

2.  Os valores lançados como 
repasse e recebimento de 
duodécimo em ambos os 
balancetes são coincidentes? 

 

3.  Em caso negativo, apurar a 
divergência. 

 

4.  O duodécimo transferido está 
dentro dos limites mínimos e 
máximos apurados? 

 

5.  Em caso negativo, cobrar 
explicações. 

 

6.  A resposta foi satisfatória?  

7.  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. 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 
 

AQUISIÇÃO OU FORNECIMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇO 
 
 
 
Item Procedimentos Observação 

1.  Avaliar:  
 a) necessidade da 

aquisição e/ou fornecimento. 
 

 b) quantidade, 
conveniência e economicidade. 

 

 c) o interesse público.  
 d) a forma da contratação 

(procedimento licitatório). 
 

 e) a despesa, de modo a 
aferir se trouxe benefício 
pessoal ao gestor ou a terceiro 
envolvido. 

 

2.  Conferir:  
 a) previsão orçamentária e 

financeira. 
 

 b) lançamento contábil 
(empenho, liquidação e 
pagamento). 

 

 c) levantar no sistema do 
TCM as aquisições e/ou 
contratações realizadas no 
período 

 

 d) Identificar o responsável 
pelo almoxarifado e como é 
feito o controle 

 

 e) Avaliar o estoque, 
aquisição/requisição=saldo 

 

 f) a entrega da mercadoria 
(entrada no almoxarifado) e/ou 
serviço nos termos do objeto 
contratual comparando com a 
relação extraída do sistema do 
TCM. 
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 g) o gestor do contrato 
atestou a prestação de serviço, 
o objeto é passível de ser 
comprovado com documento? 

 

 h) os documentos da 
pessoa física ou jurídica 
envolvida no processo de 
aquisição  (Certidões de 
Tributo, Nota Fiscal, Recibo, 
Contrato)  

 

 i) a forma do pagamento 
(dinheiro, cheque ou ordem de 
pagamento) 

 

 j) quem recebeu e deu 
quitação 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

ALIENAÇÃO DE BENS - Artigos 17 a 19 da Lei Federal nº 8.666/93 
Item Procedimentos Observação 

1.  Bens móveis:  
 a- Conferir qual foi o 

procedimento adotado para a 
alienação (licitação, doação, 
permuta, venda) 

 

2.  Bens imóveis:  
a- Conferir se tem lei municipal 
autorizativa 

 

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

 

3.  Para ambos:  
a- Avaliar a necessidade e o 
interesse público da alienação 
do bem. 

 

b- Aferir se foi avaliado 
previamente e se foi a preço de 
mercado. 

 

c- Observar se não foi nos 
últimos três meses do mandato 
do Prefeito, em função da 
proibição contida no inciso 
XVII, art. 69, da Carta de 
Goiás. 

 

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

 

e- Verificar se foi dada baixa no 
patrimônio. 

 

f- Buscar legislação local, a lei 
nº 8.666/93 e verificar se todas 
as normas foram obedecidas 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

 
 

APURAÇÃO DE RECEITA 
 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Fazer levantamento no sistema 

para apurar os dados já 
fornecidos pelo gestor 
(orçamento, comparativo da 
receita etc) 

 

2.  Conferir como o ente público 
arrecada a sua receita (banco ou 
tesouraria) 

 

3.  Colher informação no sistema 
do TCM dos números das 
contas bancárias e solicitar a 
relação de contas nos bancos 
para confirmar 

 

4.  Por via bancária, identificar o 
banco e a conta arrecadadora. 

 

5.  Somar todos os créditos 
bancários da conta arrecadadora 
por fonte e verificar se foi 
contabilmente lançado no 
comparativo da receita o 
resultado apurado. 

 

6.  Fazer avaliação com base na 
previsão da LOA, se o valor 
lançado é próximo ao previsto. 
Observar relatório da LRF 

 

7.  Identificar qual receita não 
alcançou a arrecadação prevista 

 

8.  Verificar qual foi a razão de 
não atingir a meta de 
arrecadação 

 

9.  No caso da arrecadação for pela 
tesouraria, colher informação 
acerca do controle de entrada 
do numerário. 
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10.  Aferir se tem boletim diário de 
arrecadação, livro caixa. 

 

11.  Colher informação fora da 
Prefeitura, por exemplo, receita 
do IPTU, para obter informação 
acerca do recibo, conta de 
recolhimento, para aferição se é 
igual ao informado pela 
Prefeitura 

 

12.  Observar nos talões aferido 
junto a população o tipo de 
quitação, se foi na tesouraria ou 
banco 

 

13.  Se na tesouraria, verificar se foi 
lançado no livro diário. 

 

14.  Fazer comparação entre os 
valores constantes dos  
documentos de arrecadação, e 
os lançamentos no livro caixa. 

 

15.  Pegar o valor apurado conforme 
item anterior e aferir se foi 
lançado contabilmente no 
comparativo da receita. 

 

16.  Fazer, por amostragem, mapa 
de arrecadação diária de todos 
os tributos locais  

 

17.  Colher junto aos cartórios a 
receita de ITBI e conferir com o 
valor lançado no comparativo 
da receita 

 

18.  Identificar cada transferência de 
recurso (estadual e federal) e 
comparar a informação colhida 
junto ao site do Tesouro 
Nacional e da Secretaria da 
Fazenda com os valores 
lançados no comparativo da 
receita. 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Conferir previsão orçamentária 

acerca da arrecadação de receita 
e despesa do exercício, 
constante da LOA 

 

2.  Buscar bimestralmente no 
comparativo da receita e 
despesa o real valor arrecadado 
e gasto no período. 

 

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

 

4.  Sugerir correção no caso de 
constatar qualquer falha na 
arrecadação dos tributos. 

 

5.  No caso de constatar 
desequilíbrio orçamentário e 
financeiro, analisar se a 
previsão de receita foi realizada 
nos termos do artigo 30 da Lei 
Federal nº 4.320/64, ou seja, 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 

 

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

APURAÇÃO DO ÍNDICE DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

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

 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Conferir junto a Lei Orgânica 

do Município se o índice é 
superior ao previsto no art. 
212, §§ da Constituição 
Federal. 

 

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

 

3.  Buscar no comparativo da 
receita do balancete 
físico/balanço os valores das 
citadas receitas e comparar 
com as importâncias lançadas 
no sistema de informática do 
TCM de igual título. 

 

4.  No caso de divergência, 
identificar a falha.  

 

5.  Com relação aos dados da 
informática, observar se: 

 

 a) não houve erro de 
codificação de receita. 

 

 b) no demonstrativo de 
convênio, aferir 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. 
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 c) a informação do 
Tesouro Nacional com relação 
ao repasse do valor do 
FUNDEF/FUNDEB é igual o 
valor lançado no sistema. 

 

 d) a conta retificadora 
reflete os valores lançados no 
comparativo da receita. 

 

 e) as despesas foram 
realmente relacionadas à 
manutenção e 
desenvolvimento do ensino, 
como recomenda o MEC 
(site). 

 

6.  O Conselho do 
FUNDEF/FUNDEB funciona 
regularmente. 

 

7.  Buscar junto ao conselho 
municipal os pareceres de 
julgamento das contas. 

 

8.  No cálculo dos gastos com a 
educação, o pagamento de 
despesa com pessoal, relativo a 
Merendeira e os aposentados 
da educação, cujo ônus do 
pagamento é da prefeitura, foi 
considerado? 

 

9.  As receitas e despesas não 
relacionadas à educação 
conforme orientação do MEC 
foram glosadas na apuração do 
índice? 

 

10.  O índice apurado obedeceu aos 
limites mínimos previstos na 
legislação (art. 212 da CF e Lei 
Orgânica do Município). 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

APURAÇÃO DO ÍNDICE DOS GASTOS COM SAÚDE 
(Artigo 198, § 2º da Constituição Federal e  artigo 77 Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Carta Federal) 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Apurar a receita do IRPF, ITU, 

IPTU, ITBI, ISSQN, ICMS, 
FOMENTAR, IPI, IPVA, LEI 
KANDIR, FPM, ITR conforme 
orientação constante da 
planilha de Apuração de 
Receita deste Manual. 

 

2.  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. 

 

3.  No caso de divergência, 
identificar a falha.  

 

4.  Com relação aos dados da 
informática, observar se: 

 

 a) não houve erro de 
codificação de receita. 

 

 b) a receita de convênio é 
a mesma do físico. 

 

 c) as despesas realmente 
foram gastas em aplicações em 
ações e serviços de saúde. 

 

5.  O Conselho da Saúde funciona 
regularmente? 

 

6.  Buscar junto ao conselho 
municipal os pareceres de 
julgamento das contas. 

 

7.  As receitas e despesas não 
relacionadas à saúde foram 
glosadas na apuração do 
cálculo? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

AFERIÇÃO DA FIXAÇÃO E A APURAÇÃO DOS GASTOS COM SUBSÍDIOS 
DOS AGENTES POLÍTICOS. 

 
(Artigo 29, incisos V, VI, VII, Artigo 29A, ambos da Constituição Federal, Artigo 68 

da Carta Estadual – Resoluções Normativas RN nº 007/04 e RN nº 01/05 - TCM). 
  

Item Procedimentos Observação 
1.  Pegar a lei de fixação dos 

subsídios dos agentes 
políticos e checar se foi 
aprovada e publicada, 30 dias 
antes da eleição. 

 

2.  Observar se o ato de fixação 
dos subsídios foi remetido ao 
TCM para análise até 30 dias 
de sua publicação. 

 

3.  O responsável foi multado 
por ter encaminhado o ato ao 
TCM após 30 dias de sua 
publicação. 

 

4.  O valor fixado para os 
agentes políticos foi em real? 

 

5.  No caso da fixação do 
subsídio ser em percentagem 
do Deputado Estadual para a 
legislatura 2005/2008, foi 
transformado em real à base 
de R$ 9.540,00? 

 

6.  O valor fixado para o 
Vereador obedeceu ao limite: 

 

 a) Máximo previsto:  
  Por habitante: Ver na 

tabela do IBGE (estimativa) a 
população e após verificar em 
qual alínea (“a” a “f”) do 
inciso VI do artigo 29 da 
Constituição Federal – 20%, 
30%, 40%, 50%, 60% e 75% 
se enquadra o Município, 
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multiplicar a percentagem 
encontrada sempre pelo valor 
do subsídio do Deputado 
Estadual. O resultado é o 
limite. 

 Até 200.000 Hab: 50% do 
subsídio do Prefeito. (§ 3º do 
artigo 68 da Constituição 
Estadual.) 

 

  Acima de 200.001 
Hab: 70% do Deputado 
Estadual. (§ 3º do artigo 68 da 
Constituição Estadual.) 

 

 b) Mínimo previsto:  
  5% do subsídio do 

Deputado Estadual (§ 3º do 
artigo 68 da Constituição 
Estadual. 

 

7.  O valor fixado para o 
Presidente da Câmara 
obedeceu ao limite: 

 

 a) Máximo previsto:  
  50% do subsídio do 

vereador 
 

 b) Mínimo previsto:  
  Subsídio do vereador  

8.  Total dos gastos com 
subsídios dos Vereadores 
ultrapassou a 5% da receita 
do Município? 

 

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

 

10.  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? 
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11.  A parcela indenizatória 
relativa à convocação 
extraordinária dos 
Vereadores pelo Prefeito foi 
fixada no ato que estabeleceu 
o subsídio ou em lei 
específica? 
 

 

12.  O somatório dos valores 
percebidos pelos Vereadores 
na convocação extraordinária 
ultrapassou o subsídio 
mensal? 
 

 

13.  A convocação extraordinária 
foi efetivada pelo Prefeito e 
no recesso parlamentar? 
 

 

14.  O valor fixado para o 
Prefeito  obedeceu ao limite: 

 

 a) Máximo previsto:  
  do subsídio do 

Ministro do STF 
 

  20% da média das 
receitas arrecadadas nos 
últimos dois exercícios. 

 

 b) Mínimo previsto:  
  10% do subsídio do 

Deputado Estadual 
 

15.  O valor fixado para o Vice-
Prefeito  obedeceu ao limite: 

 

 a) Máximo previsto:  
  do subsídio do 

Prefeito e Lei Orgânica. 
 

 b) Mínimo previsto:  
  Observar Lei Orgânica 

e ato de fixação 
 

16.  O valor fixado para o 
Secretário Municipal 
obedeceu ao limite: 

 

 a) Máximo previsto:  
  do subsídio do 

Prefeito. 
 



                                    
  Estado de Goiás 

                       TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                     Auditoria de Fiscalização  
 

PROGRAMA  DE  TRABALHO  REFERENCIAL  -  
CONTÁBIL/LEGAL 

 

 
Rua 68 nº 727, Centro. Fone: 3216.6000. Fax: 3223.9011 CEP: 74.055-100 - Goiânia-Go 

www.tcm.go.gov.br 
Página 25 de 50 

 b) Mínimo previsto:  
  Observar Lei 

Orgânica, Quadro de Pessoal 
e ato de fixação 

 

17.  Foi editada lei específica que 
assegura a revisão geral 
anual para os agentes 
políticos? 

 

18.  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? 

 

19.  A percepção do 13º salário 
pelos agentes políticos 
municipais foi autorizada na 
Lei Orgânica do Município 
ou em lei ordinária (de 
fixação)? 

 

20.  A Lei Ordinária ou a Lei 
Orgânica estabeleceram o 
direito de férias com 1/3 a 
mais do subsídio normal ao 
Prefeito? 

 

21.  O Prefeito utilizou-se de tal 
prerrogativa? 

 

22.  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). 

 

23.  Não considerar, se o citado 
ato contiver previsão de 
auxílio moradia, ajuda de 
custo – início e término. 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

APURAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF/FUNDEB 
 

(Leis Federais nº 9.394/96 e nº 9.424/96, Resolução Normativa RN nº 007/00 - TCM) 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Colher Balancete Financeiro e 

Comparativo da Receita da 
Prefeitura bem como o 
Balancete Financeiro do 
FUNDEB (físico e 
informática) e aferir se os 
valores de transferências são 
idênticos.  

 

2.  Buscar informação junto ao 
site do Tesouro Nacional 
acerca da transferência de 
valores ao Município. 

 

3.  Identificar a conta específica 
do FUNDEB e conferir se os 
valores são os mesmos 
declarados nos documentos 
constantes do item 1. 

 

4.  No caso de divergência 
apurada nos item 1, 2 e 3, 
cobrar explicações. 

 

5.  A resposta foi satisfatória?  
6.  Providenciar Portaria de 

lotação dos professores 
ligados ao ensino 
fundamental. 

 

7.  As despesas tidas como gastas 
com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino se 
enquadram em: 

 

 a) Remuneração e 
aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais 
profissionais da educação, 
inclusive merendeira. 
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 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. 

 

 i) As despesas com 
aperfeiçoamento de pessoal 
docente e demais profissionais 
da educação de que trata a 
alínea “a” foram realizadas em 
entidade devidamente 
reconhecida pelo Conselho 
Estadual da Educação. 

 

8.  Do total dos recursos do 
FUNDEB, 60% foi aplicado 
em remuneração (incluídas as 
obrigações patronais conforme 
cartilha do MEC) dos 
professores em efetivo 
exercício de suas atividades no 
ensino fundamental  
(sala de aula)? 
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9.  Os dados de apuração são 
iguais aos constantes do 
sistema de informática do 
TCM. 

 

10.  Em caso negativo, foi apurada 
a falha e solicitada a correção? 

 

11.  A correção atingiu os objetivos 
desejados? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

APURAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS A FUNDOS,  
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

 
Item Procedimentos Observação 

1.  Colher Balancete Financeiro e 
Comparativo da Receita da 
Prefeitura bem como o 
Balancete Financeiro da 
Autarquia e aferir se os 
valores de transferências são 
idênticos.  

 

2.  Buscar informação junto ao 
Comparativo da Receita da 
Autarquia, se tiver renda 
própria. 

 

3.  Identificar a conta específica 
da Autarquia e conferir se os 
valores são os mesmos 
declarados nos citados 
documentos constantes do 
item 1. 

 

4.  No caso de divergência 
apurada nos item 1, 2 e 3, 
cobrar explicações. 

 

5.  A correção atingiu os 
objetivos desejados? 

 

6.  A autarquia vem cumprindo as 
metas traçadas para a sua 
função? 

 

7.  Foram corrigidas as falhas 
detectadas de desvio de 
função? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 
 

APURAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS 
 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Fotocopiar todas as licitações 

inerentes a combustíveis 
realizadas pelo Município no 
período auditado. 

 

2.  Colher contratos, empenhos, 
ordens de pagamento, notas 
fiscais. 

 

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

 

4.  Relacionar todos os veículos 
de propriedade do Município, 
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. 

 

5.  Apurar a quantidade de 
combustível gasta por mês e 
por veículo. 

 

6.  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. 
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7.  Aferir se o controle interno 
e/ou setor de transporte detêm 
informação acerca da 
movimentação da frota de 
veículos do Município, 
incluindo, inclusive, o 
abastecimento. 

 

8.  Em caso afirmativo, colher os 
dados para comparação. 

 

9.  Verificar se outros veículos 
que não do Município, por 
força de contrato, abastecem 
por conta da Prefeitura. 

 

10.  Em caso afirmativo, apurar 
conforme indicado nos itens 1 
a 5. 

 

11.  Observar junto a 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. 

 

12.  O resultado apurado entre o 
gasto de combustível e a 
quantidade de veículos é 
aceitável? 

 

13.  Foi identificado o responsável 
pelo excesso do gasto de 
combustível? 

 

14.  As providências adotadas para 
correção foram satisfatórias? 

 

15.  Foi recolhido aos cofres 
municipais o prejuízo apurado 
com gasto excessivo de 
combustível? 
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MODELOS 
 

PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 200  . 
 

MÊS TIPO DE 
COMBUSTÍVEL 

VALORES EM R$ QUANTIDADE 
EM LITROS 

Janeiro Gasolina   
Janeiro Álcool   
Janeiro Diesel   
Fevereiro Gasolina   
Fevereiro Álcool   
Fevereiro Diesel   
Março Gasolina   
Março Álcool   
Março Diesel   
Abril Gasolina   
Abril Álcool   
Abril Diesel   
Maio Gasolina   
Maio Álcool   
Maio Diesel   
Junho Gasolina   
Junho Álcool   
Junho Diesel   
Julho Gasolina   
Julho Álcool   
Julho Diesel   
Agosto Gasolina   
Agosto Álcool   
Agosto Diesel   
Setembro Gasolina   
Setembro Álcool   
Setembro Diesel   
Outubro Gasolina   
Outubro Álcool   
Outubro Diesel   
Novembro Gasolina   
Novembro Álcool   
Novembro Diesel   
Dezembro Gasolina   
Dezembro Álcool   
Dezembro Diesel   
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TOTAL 
Gasolina R$ Litros 
Diesel R$ Litros 
Álcool R$ Litros 
Total Geral de Gastos  R$ Litros 
 

 
Por veículo 

 
Veículo X, Placa  , ano , tipo de combustível            , mês de   de 200   . 

Previsão 
Previsão de 
rodagens 
hora/dia 

Velocidade 
estimada 
Km/hora 

Km 
estimado-dia 

Km 
estimado-
mês 

Consumo em 
litro Km 

Consumo 
estimado 
mês 

8:00 horas 80 Km/horas 640 Km/dia 19.200 Km 8.0 Km/litro 2.400 lt. 
 

Consumo 
Rodou 
horas/dia 

Velocidade 
média 
Km/hora 

Km rodado 
dia 

Km rodado 
mês 

Consumo 
efetivado 
Km/litro 

Consumo 
mês lt. 

      
 
 

Diferença para + / - 
 

Horas/dia Velocidade 
média 
Km/hora 

Km rodado 
dia 

Km rodado 
mês 

Consumo 
efetivado 
Km/litro 

Consumo 
mês lt. 

      
 

CONCLUSÃO 
 

Houve excesso de combustível gasto com o veículo X, Placa  , ano , no mês de   de 200   , 
na ordem de    litros excedentes, o que corresponde em valores a R$ . 
 
Não houve excesso de combustível gasto com o veículo X, Placa  , ano , no mês de   de 
200   . 
 
 
 
 
 



                                    
  Estado de Goiás 

                       TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                     Auditoria de Fiscalização  
 

PROGRAMA  DE  TRABALHO  REFERENCIAL  -  
CONTÁBIL/LEGAL 

 

 
Rua 68 nº 727, Centro. Fone: 3216.6000. Fax: 3223.9011 CEP: 74.055-100 - Goiânia-Go 

www.tcm.go.gov.br 
Página 34 de 50 

Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

DA APURAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTAS BANCÁRIAS 
 

MÊS DE                DE 200      . 
 
 

 
1. Banco do             – Agência nº                 , conta nº                 . 

 
DATA CHEQUE  CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

     
     
 
 

2. Banco do             – Agência nº                 , conta nº                  . 
 

DATA CHEQUE  CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

AFERIÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
  

(Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores) 
 
 

Item Procedimentos Observação 
1.  Verificar a necessidade e a 

conveniência da contratação e, 
por conseguinte, a instauração 
do procedimento licitatório. 

 

2.  Aferir se o objeto licitado foi 
suficientemente detalhado a 
permitir a sua cotação. 

 

3.  Checar se as normas dos 
artigos 15, 16 e 17 da LRF 
foram obedecidas, sendo que, 
do art. 16 LRF, exigir 
comprovação dos documentos 
dos incisos I e II, § 2º. 

 

4.  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. 

 

5.  Avaliar se a aquisição está 
programada no PPA, LDO e 
LOA. 

 

6.  Existe Nota de Empenho para 
dar suporte ao objeto licitado? 

 

7.  O valor empenhado encontra 
suporte no PPA, LDO, LOA? 

 

8.  Em caso negativo, houve 
suplementação? 

 

9.  O recurso é de outra esfera de 
governo? Se for, exigir 
convênio. Recurso federal 
confirmar na rede governo 
(internet). Extrair extrato. 
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10.  Obedeceu ao rito previsto no 
artigo 38 da Lei nº 8.666/93? 

 

11.  O edital ou convite, com 
anexos, foram constituídos 
conforme artigo 40, incisos e 
§§ da Lei nº 8.666/93? 

 

12.  O custo do edital refere-se à 
reprodução gráfica, §5º, art. 32 
da  Lei nº 8.666/93? 

 

13.  Conferir os comprovantes das 
publicações do edital ou da 
entrega do convite nos termos 
dos artigos 21, incisos, §§ e 
22, § 3º da Lei nº 8.666/93.  

 

14.  Ver contagem de prazo (art. 
110), e publicação no DOU. 
Se for obra com verba federal 
(inciso I do artigo 21 da Lei nº 
8.666/93). 

 

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

 

16.  A licitação foi processada e 
julgada conforme estabelecem 
os artigos 43, incisos e §§ e 
44, §§ da Lei nº 8.666/93. 

 

17.  Os documentos apresentados 
são válidos? Aferir data de sua 
vigência, se é compatível com 
a ordem cronológica dos fatos. 

 

18.  Foram observadas as normas 
do § 3º do art. 195 
Constituição Federal e art. 2º 
da Lei nº 9.012/95? 

 

19.  Existem pareceres técnicos ou 
jurídicos emitidos sobre o 
edital, a licitação, a dispensa 
ou a inexigibilidade? 
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20.  O processo de dispensa ou 
inexigibilidade foi instruído 
conforme incisos do parágrafo 
único do art. 26 da Lei nº 
8.666/93? 

 

21.  Constam os atos de 
adjudicação do objeto da 
licitação e de sua 
homologação? 

 

22.  Conferir se houve recursos 
eventualmente apresentados, 
com manifestação e decisões.  

 

23.  Teve despacho de anulação e 
revogação da licitação, 
fundamentado 
circunstanciadamente? 

 

24.  Existe termo de contrato ou 
instrumento equivalente? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

ADITIVOS 
 
 
Item Verificar Observação 

1.  Se os atos anteriores foram 
registrados no TCM.  

2.  Aferir o número da resolução 
ou resoluções. Tirar cópia 

 
3.  O presente termo aditivo foi 

assinado dentro da vigência do 
anterior? 

 

4.  Se for somente prorrogação, 
está previsto no PPA, LDO, 
LOA (do exercício) a previsão 
de gasto com o objeto 
aditivado? Tirar cópia. 

 

5.  Existe recurso financeiro 
alocado para o exercício? 

 
6.  Tem convênio para assegurar o 

recurso financeiro com a União 
ou Estado, para igual período 
do aditivo? 

 

7.  Colher cópia do convênio.  
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

FISCALIZAÇÃO DE OSCIPS 
 
 
 

Item Verificar Observação 
1.  Composição e qualificação dos 

membros da OSCIP? 
 

2.  Dirigentes executivos são 
remunerados? Valores de 
mercado? 

 

3.  Quem são os responsáveis p/ 
fiscalização do Termo de 
Parceria? Detectaram alguma 
irregularidade? 

 

4.   O Conselho de Políticas 
Públicas foi consultado antes da 
celebração do T.P.? O C.P.P 
participa da Comissão de 
avaliação do T.P.? 

 

5.   O Estatuto da OSCIP 
estabelece a obrigatória 
observância aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e 
eficiência? 

 

6.  Tais princípios estão sendo 
respeitados? Apresentar 
exemplos. 

 

7.  Houve publicidade do Relatório 
de Atividades e das 
Demonstrações Financeiras? 

 

8.  Houve parecer e relatório de 
Auditoria Independente nas 
prestações de contas, cuja 
transferência ultrapassou R$ 
600.000,00? 

 

9.  Prestação de contas ao 
Município por meio de relatório 
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da execução do T.P., contendo 
a comparação entre as metas e 
os respectivos resultados, bem 
como demonstrativo de receita 
e despesa realizadas e extrato 
da execução física e financeira 
foram publicados? 

10.  Programas da área da saúde e 
constantes do T.P. para serem 
executados pela OSCIP. 

 

11.  Metas da área da saúde, 
propostas pelo Conselho de 
Políticas Públicas e/ou 
Conselho Municipal da Saúde, 
objeto do T.P. 

 

12.  Forma de repasse financeiro à 
OSCIP? Direto para conta 
corrente? Qual banco? Para 
conta dos prestadores de 
serviços? 

 

13.  Forma de execução do T.P. 
Execução de quais programas 
na área da saúde? Somente 
intermediação de mão-de-obra? 

 

14.  Forma de admissão de Pessoal. 
Regime jurídico? Regime de 
trabalho? Subordinação? 

 

15.  Poder reverencial. Execução 
sob ordens da OSCIP? Sob 
ordem do FMS? 

 

16.  Seleção: princípios da 
impessoalidade, publicidade e 
igualdade. 

 

17.   Material permanente e de 
consumo. Aquisição pela 
OSCIP? Há consulta de preços?  
Aquisição pelo Município, qual 
a forma de transferência? 

 

18.  As metas foram atingidas? 
Houve avaliação da Comissão 
de Avaliação, do Conselho de 
Políticas Públicas, do FMS ou 
do CMS? 
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19.  Composição e qualificação dos 
membros dos Conselhos 
Municipais da Saúde; de 
Políticas Públicas e da 
Comissão de Avaliação do T.P. 

 

20.  Nome e qualificação do 
Secretário Municipal da Saúde 
e do gestor do Fundo Municipal 
de Saúde. 

 

 
 

TERMO DE PARCERIA 
R$  + ADITIVO – Poder Executivo 

REPASSE FINANCEIRO = R$  
 

Item Verificar Observação 
1.  Registrados no TCM?  
2.  Parecer da Comissão de 

Avaliação? 
 

3.  Parecer e relatório de Auditoria 
Independente? 

 

4.  Houve publicidade do Relatório 
de Atividades do período e das 
Demonstrações Financeiras? 

 

5.  Relatório da execução do objeto 
do T.P. do período em 
comparação com as metas e 
resultados? 

 

6.  O Controle Interno do 
Município apreciou a prestação 
de contas? 

 

7.  O Controle Interno verificou 
alguma irregularidade na 
prestação de contas? 
Comunicou a quem? Que 
providências foram tomadas? 

 

 
TERMO DE PARCERIA R$  – FMS – valor empenhado 

REPASSE FINANCEIRO = R$  
 

Item Verificar Observação 
1.  Registrado no TCM?  
2.  Parecer da Comissão de 

Avaliação? 
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3.  Parecer e relatório de Auditoria 
Independente? 

 

4.  Houve publicidade do Relatório 
de Atividades do período e das 
Demonstrações Financeiras? 

 

5.  Relatório da execução do objeto 
do T.P. do período em 
comparação com as metas e 
resultados? 

 

6.  O Controle Interno do 
Município apreciou a prestação 
de contas? 

 

7.  O Controle Interno verificou 
alguma irregularidade na 
prestação de contas? 
Comunicou a quem? Que 
providências foram tomadas? 

 

8.   Despesas a Pagar / Restos a 
Pagar 2003, no valor de R$  
...............      Porquê? 

 

9.  Relação de todos os admitidos e 
demitidos em razão dos T.P. 
2002 e 2003. 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 

AFERIÇÃO DE CONTROLE INTERNO  
(Resoluções Normativas RN nº 004/00 e 004/01-TCM) 

 
Item Procedimentos Sim  Não Observação 

1. O controle Interno 
encontra-se instalado: 

   

 a) prédio próprio.    
 b) sala da 

prefeitura. 
   

 c) ou outro local.    
2. O controle Interno foi 

criado mediante:  
   

 a) lei.    
 b) portaria.    
 c) resolução.    
 d) decreto.    
 e) outros.    

3. O responsável pelo 
Controle Interno é: 

   

 a) servidor 
efetivo. 

   

 b) servidor 
comissionado. 

   

 c) secretário 
municipal. 

   

 d) outro vínculo.    
4. O sistema de controle 

Interno foi 
normatizado?  Foi 
sistematizado? -  
Houve a padronização 
dos procedimentos 
dos órgãos   
municipais?  

   

5. Existem pareceres do 
controle interno sobre 
as contas examinadas? 
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6. Em caso afirmativo, 
foi comunicada ao 
TCM irregularidade 
porventura detectada? 

   

7. O responsável pelo 
controle está 
observando o artigo 2º 
da RN nº 004/01? 

   

8. Está avaliando o 
cumprimento das 
metas previstas no 
plano plurianual, 
visando comprovar a 
conformidade de sua 
execução? 

   

9. Está avaliando a 
execução dos 
programas de 
Governo, no intuito 
de comprovar o nível 
de execução das 
metas e o alcance dos 
objetivos? 

   

10. Está avaliando o 
cumprimento do 
orçamento do 
município, com o 
objetivo de aferir e 
comprovar a 
conformidade da 
execução com os 
limites e destinações 
estabelecidos na 
legislação pertinente?  

   

11. Está aferindo a 
legalidade dos 
documentos e 
avaliando os 
resultados quanto à 
eficácia e a eficiência 
da gestão 
orçamentária, 
financeira e 
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patrimonial dos 
órgãos e entidades da 
Administração 
Municipal? 

12. Está avaliando a 
aplicação de recursos 
públicos por entidades 
de direito privado? 

   

13. Está exercendo o 
controle das 
operações de crédito e 
garantias, bem como 
dos direitos e deveres 
do município? 

   

14. Está com a guarda dos 
documentos inerentes 
às prestações de 
contas, garantindo, 
assim, a veracidade 
das informações e 
relatórios contábeis, 
financeiros e 
operacionais? 

   

15. Existe efetivo 
controle de 
requisição, 
recebimento, guarda, 
distribuição 
conservação e saída 
de bens do 
almoxarifado? 

   

16. Existem controles 
específicos para: 

   

 a) Sistema de 
pessoal – ativo e 
inativo. 

   

 b) Incorporação, 
tombamento e baixa 
dos bens patrimoniais. 

   

 c) Licitações, 
contratos, convênios, 
acordos e ajustes. 

   

 d) Obras públicas    
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 e) Suprimentos 
de fundos. 

   

 f) Doações, 
subvenções, auxílios e 
contribuições 
concedidas.   

   

17. As despesas 
relacionadas no 
sistema de informática 
cujo valor é inferior a 
R$ 8.000,00, estavam 
com toda 
documentação em 
ordem? 

   

18. Verificar se houve 
parcelamento de 
despesa com fito de 
burlar o procedimento 
licitatório. 

   

19. Quais as falhas 
detectadas? 

   

20. A AFOCOP indicou 
despesas em especial a 
serem aferidas? 

   

21. A Procuradoria 
solicitou aferição de 
despesa? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 
 
 

AFERIÇÃO DAS RETENÇÕES E  
REPASSE DO DESCONTO DA PREVIDÊNCIA 

 
 

Item Procedimentos Sim  Não Observação 
1. Aferir se o  município 

tem previdência 
própria ou participa 
do regime geral. 

   

2. No caso de regime 
próprio, buscar 
legislação local acerca 
do sistema 
previdenciário.  

   

3. Está sendo retida e 
transferida ao instituto 
a contribuição 
previdenciária dos 
servidores nos termos 
da legislação 
pertinente? 

   

4. A parte patronal está 
sendo empenhada e 
paga? 

   

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

   

6. Constam do balancete 
financeiro os 
lançamentos inerentes 
à previdência? 
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7. Os valores 
previdenciários  
lançados no balancete 
financeiro do órgão 
da previdência 
refletem as 
importâncias apuradas 
nos balancetes 
financeiros dos 
demais entes do 
Município? 

   

8. Solicitar 
esclarecimento acerca 
da divergência 
apurada entre os 
lançamentos 

   

9. A justificativas foram 
procedentes? 
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Processo nº : 
Interessado : 
Assunto      : 

 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

 
 

Item Procedimentos Sim  Não Observação 
1. Buscar no sistema do 

TCM a última 
prestação de contas 
entregue ao Órgão 
(balancete e balanço). 

   

2. Extrair cópia do 
orçamento 

   

3. Verificar quais são os 
órgãos que o 
Município tem. 

   

4. Extrair da última 
prestação de contas 
cópia do balancete 
financeiro, do 
comparativo da receita 
e da despesa, a relação 
das contas bancárias e 
o termo de conferência 
de caixa 

   

5. Verificar quais são as 
receitas que o 
Município estava 
arrecadando. 

   

6. Pegar junto site as 
transferências 
recebidas durante o 
período do 
levantamento. 

   

7. No caso de 
levantamento no Fundo 
da Educação e Saúde, 
extrair do sistema 
informação da última 
aplicação devida. 
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8. Verificar se foi enviado 
ao TCM algum 
processo em apartado 
referente ao período do 
levantamento 
(licitação, convênio, 
etc) 

   

9. Solicitar in loco do 
controle interno a 
documentação 
referente às despesas 
realizadas no período 
do levantamento para 
ser carimbado. 

   

10. Alertar que a 
documentação não 
apresentada à 
Comissão não será 
considerada 
posteriormente se não 
estiver sido carimbada 

   

11. Proceder ao 
levantamento na 
tesouraria para aferir a 
arrecadação local.   

   

12. Colher informação no 
Cartório referente ao 
ITBI 
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