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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1023.0044.14 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento às determinações do art. 10 das Instruções Normativas nº 009/2008 e 14/2011 do 

TCEMG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, na Lei Complementar 

n° 101/2000, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, a Decisão 

Normativa 10/2013 do TCEMG e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o 

Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2013, parte integrante da 

Prestação de Contas Anual da Fundação Cultural do Município de Contagem-FUNDAC, sediada à 

Rua Dr. Cassiano, 120 – Bairro Centro , Contagem/MG – CEP 32.017-230. 

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre 

as ocorrências detectadas. 

A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria-Geral do Município – AGM, unidade 

administrativa do Sistema Municipal de Controle Interna, nos termos do o Decreto nº 089, de 25 de 

junho de 2013, em atendimento às exigências da Instrução Normativa em referência. O relatório está 

estruturado em tópicos e circunstanciado em itens previstos nos §§ 2° e 3º do art. 10 da IN TCEMG 

nº 09/2008 , c/c art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011,como se denota a seguir. 
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2. DA FUNDAC 

 

A Fundação Cultural do Município de Contagem-FUNDAC foi criada pela Lei Complementar nº 

138, de 04 de julho de 2012 e conforme artigo 4º da referida Lei, compete a FUNDAC: 

 

“Art. 4º Compete à Fundação Cultural do Município de Contagem: 

I – planejar, coordenar e dirigir a execução de programas, 

projetos e atividades de ação cultural e de proteção do patrimônio 

cultural do Município; 

II – planejar e coordenar as atividades de casas de espetáculos, 

museus, bibliotecas, cinemas, teatros, arquivos, centros culturais e 

outras atividades culturais promovidas ou patrocinadas pelo 

Município; 

III – promover, juntamente com as Administrações Regionais, a 

descentralização e a democratização da cultura no Município; 

IV – promover e apoiar iniciativas comunitárias da área cultural; 

V – articular-se com entidades públicas ou privadas visando a 

aprimorar seus recursos técnicos e operacionais; 

VI – gerir o Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei nº 4.405, 

de 26 de outubro de 2010, e outros afetos à matéria; 

VII – reunir, recolher, recuperar, organizar e manter sob sua 

guarda documentos públicos e privados de interesse público, de 

maneira que possam ser utilizados com fins administrativos, legais, 

culturais e sociais; 

VIII - exercer outras atividades correlatas.” 

 

O Art. 6º da Lei 138/2012, estipula que são bens da Fundação, aqueles que a mesma adquirir, receber 

através de legados e doações e ainda os seguintes equipamentos públicos de cultura: Casa de Cultura 

Nair Mendes Moreira, Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Matos Filho, Centro Cultural 

Regional Petrolândia, Biblioteca Dr. Edson Diniz, Espaço Popular de Contagem, Casa de Cacos de 

Louça e Cine Teatro Municipal Tony Vieira. 

 

O Decreto nº 1.937, de 10 de outubro de 2012, aprovou o Estatuto da Fundação Cultural do 

Município de Contagem – FUNDAC, sendo que o organograma da fundação segue abaixo: 
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Cumpre ainda citar a Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Cultura em Contagem. 

 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS 

 

Conforme Decisão Normativa nº 10/2013 do TCE-MG, para o exercício de 2013, não haverá envio 

da prestação de contas para análise via SIACE/PCA, no entanto, a mesma decisão determina em seu 

artigo 3º que as contas não contempladas para analise, permanecerão nos órgãos ou entidades de 

origem, arquivadas na forma do disposto no Art. 8º da Instrução Normativa 14/2011, do TCE-MG. 

 

“Art. 1º A organização e apresentação das contas anuais dos 

responsáveis pelas unidades jurisdicionadas das Administrações 

Públicas direta ou indireta municipais, referentes ao exercício de 

2013, obedecerão ao disposto na Instrução Normativa nº 14, de 

14/12/2011, e nesta Decisão Normativa. 

 

Art. 2º Serão encaminhadas ao Tribunal as contas anuais 

referentes ao exercício de 2013 dos responsáveis pelos regimes 

próprios de previdência. Parágrafo único. As contas de que trata o 

caput serão encaminhadas em até 90 (noventa) dias, contados do 

encerramento do exercício, e a sua composição observará as 

disposições da Instrução Normativa nº 09 de 03/12/2008. 
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Art. 3º As contas anuais das unidades jurisdicionadas que não 

foram contempladas no art. 2º desta Decisão Normativa 

permanecerão nos órgãos ou entidades de origem, observando-se, 

para sua organização e composição, o disposto no art. 8º da 

Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011, e, para sua guarda, a 

legislação aplicável à gestão documental.” 

 

Desta forma, recomenda-se que o gestor atente-se para as disposições do artigo 8º da Instrução 

Normativa 14/2011, mantendo devidamente arquivados os documentos relativos ao encerramento do 

exercício financeiro de 2013, nos seguintes termos:   

 

I - Rol de Responsáveis, Observado o disposto no Capítulo II do Título II da Instrução Normativa 

14/2011-TCE-MG; 

II - Relatório de Gestão; 

III - Relatório sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

IV - Pareceres sobre os atos de gestão emitidos por unidades administrativas competentes, órgãos 

ou entidades que devam se pronunciar sobre as conas ou sobre a gestão; 

V - Demonstrativos e demonstrações necessários à evidenciação das gestões orçamentária 

financeira e patrimonial, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 

Deverá compor também o rol de documentos a serem arquivados e mantidos a disposição do Tribunal 

de Contas do estado o presente Relatório de Controle Interno. 

 

4. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS 

 

O Poder Executivo, com vistas a atender os dispositivos legais, determinou no Decreto nº 190, de 

15/10/13, que trata do encerramento do exercício financeiro de 2013, que “compete à Controladoria-

Geral do Município a elaboração do relatório de controle interno concernente à avaliação da 

execução da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar 

Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008”. 

Da mesma forma, conforme determina o art. 16 do Decreto nº 190/2013, os órgãos e entidades da 

Administração Pública ficam obrigados a disponibilizar para a Controladoria-Geral do Município os 
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relatórios das Demonstrações Contábeis contendo informações sobre os fatos relevantes que possam 

influenciar na interpretação dos resultados. 

Em cumprimento aos referidos dispositivos legais, a Auditoria-Geral do Município, órgão da 

Controladoria-Geral do Município, realizou o presente trabalho tomando como referência os dados 

registrados no Sistema de Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI relativos aos 

exercícios financeiros de 2012 e 2013. 

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos nos §§ 1° e 

2° do art.10 da IN TCEMG nº 09/2008, e como se denota a seguir. 

 

4.1. Avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; 

 

A Fundação encaminhou através do Ofício FUNDAC Nº 016/2014, o detalhamento das ações 

previstas para o exercício de 2013, conforme Plano, as mesmas estão demonstradas no Anexo I do 

presente relatório. 

Verifica-se que no exercício em análise a Fundação somente executou atividades de direção, 

planejamento e administração de sua própria estrutura além realizar ações de difusão e apoio a 

cultura do Município de Contagem. 

No ofício supra mencionado, a Sra. Presidente da FUNDAC justifica que “A Fundação Cultural de 

Contagem, foi criada com o advento da lei complementar nº 138 de 04 de julho de 2012, mas entrou 

em exercício a partir de 01 de março de 2013 quando foi criado seu CNPJ.“Ressaltamos que desde 

04 de julho de 2012 a 28 de fevereiro de 2013 era administrada pela Secretaria Municipal de 

Educação-SEDUC.” 
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4.1.1. Análise 

 

Da avaliação procedida sobre os mecanismos de controle adotados para o acompanhamento do 

desempenho do cumprimento das ações previstas no plano plurianual, a Fundação atuou apenas no 

desenvolvimento das atividades de direção, planejamento e administração (ação 01) e na promoção, 

difusão e apoio às atividades inerentes a cultura do Município (ação 04), de um total de 08 (oito) 

ações estabelecidas conforme detalhamento de ações de seu plano plurianual, não demonstrando-se 

eficiente e eficaz no cumprimento das ações inicialmente previstas. 

 

4.2. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial. 

 

4.2.1. Gestão Orçamentária 

 

Consideramos que: 

 

a) eficácia da gestão orçamentária é o pleno alcance de objetivos e metas de desempenho 

previamente definidos, aliado à observância de prazos definidos; a sua mensuração se faz a partir da 

relação entre resultados obtidos e resultados previstos (metas físicas previstas versus metas físicas 

executadas); e 

 

b) eficiência da gestão orçamentária é a otimização da relação entre resultados produzidos e 

recursos empregados; a sua mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos em face 

dos previstos (metas físicas previstas versus metas físicas executadas) aliados aos custos incorridos 

em face dos previstos (despesa executada versus despesa prevista originalmente). 

 

O Quadro I demonstra o balanço orçamentário do exercício de 2013. 
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Quadro I 

 

Balanço Orçamentário 

 

Receitas Previsão Execução Diferença 

Correntes    

Rec. Patrimonial 0,00 3.524,24 (3.524,24) 

Transf. Correntes 200.000,00 0,00 200.000,00 

Outras Rec.Corr. 7.000,00 0,03 6.999,97 

Capital    

Transf. de capital 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

Soma 6.207.000,00 3.524,27 6.203.475,73 

Déficit  1.669.922,01 (1.669.922,01) 

Total 6.207,000,00 1.673.446,28 4.533.553,72 

Despesas Fixação Execução Diferença 

Correntes    

Pessoal e Encargos sociais 1.077.916,68 977.925,18 99.991,50 

Outras Desp.Correntes 717.737,32 586.544,10 131.193,22 

Capital    

Investimentos 202.838,00 108.977,00 93.861,00 

Soma 1.998.492,00 1.673.446,28 325.045,72 

Superávit 4.208.508,00 0,00 4.208.508,00 

Total  6.207.000,00 1.673.446,28 4.533.553,72 
Fonte: Sicof-BalançoOrçamentário 

 

A FUNDAC teve a previsão de receitas consignadas no Balanço Orçamentário num total de R$ 

6.207.000,00, no entanto, a execução alcançou R$ 3.524,27, gerando um déficit na execução da 

receita de R$ 6.203.475,73. 

A despesa fixada foi de R$ 6.207.000,00, a execução alcançou R$ 1.673.446,28, ocasionando um 

superávit na execução da despesa da ordem de R$ 4.533.553,72. Considerando o Quadro acima 

temos um déficit na execução orçamentária da ordem de R$ 1.669.922,01. 

Ressalte-se que as receitas contemplam aquelas próprias da Fundação, enquanto que as despesas 

englobam também as transferências recebidas, principalmente aquelas transferidas pelo Município, 

que atingiram um total de R$ 1.743.076,17 (Fonte: Balanço Financeiro e Razão da conta – 214010201). 
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4.2.1.1. Análise 
 

No que se refere à Execução Orçamentária, temos que Fundação mostrou-se ainda dependente do 

Município para fazer face as suas despesas, conforme citado no item anterior, o Município realizou 

repasses no valor total de R$ 1.743.076,17, enquanto que as receitas da Fundação alcançaram apenas 

alcançou R$ 3.524,27. 

Considerando o resultado final, verifica-se déficit na execução orçamentária da ordem de R$ 

1.669.922,01. 

Destarte, face as constatações acima conclui-se que a Fundação apresentou-se parcialmente eficiente 

e eficaz na gestão orçamentária no Exercício de 2013. 

 

4.2.2. Gestão Financeira 

 

Considerando que: 

a) eficácia da gestão financeira é o respeito ao limite de disponibilidade financeira para efeito de 

assunção de compromissos da FUNDAC, verificando se a existência de recursos financeiros 

disponíveis em 31/12/13 é suficiente para lastrear as inscrições em “Restos a Pagar” processados e 

não processados no exercício; e 

 

b) eficiência da gestão financeira é o controle e a utilização dos recursos financeiros, com vistas à 

observância de disposições legais, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades da FUNDAC e à 

previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros. 

 

No Quadro II, são demonstradas as disponibilidades financeiras em 31/12/2013, e os compromissos 

assumidos no exercício e ainda não pagos: 
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Quadro II 

 

Disponibilidades Financeiras 

 

Saldos                                                          2013 

Caixa 0,00 

Bancos Conta Movimento 100.225,79 

Aplicações Financeiras 254.115,24 

Total Disponibilidade (A) 354.341,03 

Inscrições em Restos a Pagar  

Restos a Pagar Processados 99.980,04 

Restos a Pagar Não Processados 181.182,64 

Total das Inscrições(B) (281.162,68) 

Suficiência(Insuficiência)Financeira- (A-B) 73.178,35 
Fonte: Balanço Financeiro - FUNDAC (2013) Balancete de verificação do razão analítico (2013). Oficio 001/2014 CAFP-Ata da Comissão Especial de 

Inspeção Caixa- conf. Portaria FUNDAC nº 004/2013-  
 

Observa-se que no exercício de 2013 a FUNDAC apresenta uma suficiência financeira no valor de 

R$ 73.178,35, restando demonstrado que possui recursos financeiros suficientes para acobertar os 

compromissos assumidos. 

Os recursos financeiros disponíveis encontram-se depositados em bancos oficiais, conforme 

determina a legislação, e aqueles que não terão utilização imediata tem preservado seu valor 

aquisitivo através de aplicações financeiras de curto prazo. Não foram detectados pagamentos de 

despesas financeiras relevantes no exercício sob análise. 

 

4.2.2.1. Análise: 

Assim, considerando as ponderações acima  a Fundação Cultural de Contagem- FUNDAC, 

demonstrou-se eficaz e eficiente na Gestão Financeira sob análise.  

 

 4.2.3. Gestão Patrimonial 

 Consideramos que: 
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a) eficácia da gestão patrimonial é o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se 

estabelece, verificando simultaneamente, sua utilização e sua conservação; e 

b) eficiência da gestão patrimonial é o conhecimento tempestivo do patrimônio do órgão, no que se 

refere ao seu conteúdo e à sua utilização, verificando a existência de mecanismos de controle que 

possibilitem tal conhecimento. 

A Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC constituiu comissão especial para 

elaboração de inventário de bens móveis, imóveis e dos almoxarifados através da Portaria Fundac nº 

004/2013, conforme estabelece o Decreto municipal de encerramento do exercício nº 190 de 15 de 

outubro de 2013. 

A referida comissão elaborou relatório final e conclusivo que foi encaminhado a este órgão de 

Controle Interno, juntamente com o Oficio nº 001/2014/CAFP de 17/01/14, nos seguintes termos: 

 

“Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

treze às 10:00 horas na sede social da fundação, à Rua Doutor 

Cassiano, 120 – Bairro Centro-Contagem/MG, reuniram-se os 

membros da Comissão de Inspeção de inventário Geral da 

Fundação Cultural do Município de Contagem –FUNDAC, os 

senhores Roberto Duarte Silva, Fábio Souza Lopes e Romilda 

Inácio Torres Lopes, para procederem ao inventário geral, ficou 

constatado que a Fundac não possui qualquer bem patrimonial, 

almoxarifado e não há estoque. Como não havia nada a tratar, 

lavrou-se a presente ata que lida e achada vai assinada por todos. 

Contagem, 27 de dezembro de 2013.” 

 

Além dos membros acima nominados, assinou a ata também a Sra. Presidente da Fundação.Junto à 

documentação verificamos ainda Declaração assinada pela Presidente da Fundac de que fundação 

não possui bens patrimoniais e de almoxarifado. 

 

Não obstante as constatações acima, verifica-se que o art. 6º da Lei 138/2012, (Lei de criação da 

Fundação Cultural de Contagem) define quais serão os bens desta, vejamos: 
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“Art. 6º O patrimônio da Fundação Cultural do Município de 

Contagem será constituído por: 

I – bens que adquirir; 

II – legados e doações que receber; 

III – seguintes equipamentos públicos de cultura: Casa de Cultura 

Nair Mendes Moreira, Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo 

de Matos Filho, Centro Cultural Regional Petrolândia, Biblioteca 

Dr. Edson Diniz, Espaço Popular de Contagem, Casa de Cacos de 

Louça e Cine Teatro Municipal Tony Vieira.” 

 

Ainda no que tange ao patrimônio da Fundação, alerta-se que a Lei nº 4627, de 18 de outubro de 

2013, autoriza o Município de Contagem a doar um lote a Fundação, assim a esta deve acompanhar o 

andamento do processo, reconhecendo o bem tão logo se efetive a doação, vejamos:  

 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar o lote 5-B, 

medindo 40.185,00 m² (quarenta mil, cento e oitenta e cinco metros 

quadrados), com as benfeitorias nele existentes, localizado na 

quadra 12, do Bairro Quintas Coloniais, inscrito sob a matrícula 

nº 123.855, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 

Contagem-MG, para a Fundação Cultural do Município de 

Contagem – FUNDAC. 

 

As demonstrações contábeis da Fundação não retratam os bens transferidos de acordo com a Lei 

138/2012, no caso da Lei 4.627/13, refere-se apenas a autorização para doação, recomenda-se neste 

caso que a Fundação acompanhe a efetivação do processo de doação promovendo os lançamentos e 

ajustes contábeis e patrimoniais devidos.  

Destarte a Fundação deve providenciar junto ao Município a transferência dos mesmos para o seu 

patrimônio junto ao cartório de registro de imóveis, promovendo os lançamentos contábeis e 

patrimoniais pertinentes. 
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4.2.3.1. Análise: 

Tendo em vista essas inconsistências patrimoniais, ressaltamos a necessidade da constituição de uma 

comissão especial de acompanhamento das transferências patrimoniais. 

Recomenda-se ainda, no que concerne a organização patrimonial a estrita observação dos 

instrumentos legais vigentes, em especial o Decreto Municipal nº 2.907 de 19 de dezembro de 1.986, 

Decreto Municipal nº 152 de 11 de agosto de 2005, Decreto 1.408 de 12 de agosto de 2010, alterado 

pelo Decreto 1.881 de 06 de julho de 2012. 

De acordo com as ponderações acima, constata-se que a Fundação não demonstrou-se eficiente e 

eficaz no controle patrimonial, necessitando aprimorar seus mecanismos de acompanhamento 

controle patrimonial devendo adotar as medidas acima sugeridas a fim de que os demonstrativos 

espelhem a real situação de seu patrimônio. 

 

4.3 – Certificação quanto à observância dos limites para inscrever despesas em restos a pagar e, 

quanto aos limites e condições, para realizar a despesa total com pessoal. 

 

4.3.1. Limites Para Inscrever Despesas em Restos a Pagar 

 Quanto a observação dos limites para inscrever despesas em restos a pagar, a disponibilidade 

financeira em 31/12/13, apresentou suficiência.  

Conforme demonstrado no Quadro II acima, a Fundação, observou os limites para inscrição de 

despesas em restos a pagar, demonstrando que possui recursos suficientes para acobertar o total das 

despesas inscritas no exercício em restos a pagar processados e não processados. 

 

4.3.1.1. Análise: 

 

Observa-se que no ano de 2013, após deduzidos das disponibilidades financeiras os Restos a Pagar 

Processados e Não Processados, a FUNDAC apresenta uma suficiência financeira no valor de R$ 

73.178,35. 
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Conclui-se que a FUNDAC observou o limite para inscrição de despesas em restos a pagar e foi 

eficiente e eficaz no controle das disponibilidades financeiras em face do limite para inscrição de 

despesas em restos a pagar.  

 

4.3.2. Limites e Condições Para Realizar a Despesa Total com Pessoal 

 

 A despesa total com pessoal no exercício de 2013, em comparação com a Receita Corrente Líquida 

apurada no mesmo período esta demonstrada no Quadro III. 

 

Quadro III 

Despesa Total Com Pessoal 

Despesa Com Pessoal Valor 

Vencimentos e Vantagens 811.761,58 

Obrigações Patronais 166.163,60 

Despesa Bruta Com Pessoal 977.925,18 

(-)Indenização por Demissão (8.538,13) 

Despesa Liquida Com Pessoal 969.387,05 

Receita Corrente Liquida 1.106.444.804,13 

Percentual em relação à Receita Corrente Liquida -RCL 0,09% 

Fonte: Relatório par analise da Despesa com Pessoal-Despesa Liquidada em 31/12/13. 

 

A despesa total do Executivo foi de 50,07%%, em comparação com a Receita Corrente Liquida, 

deste percentual apenas 0,09%, corresponde à despesa com pessoal da Fundação. 

 

4.3.2.1. Análise: 

 

A despesa de pessoal da FUNDAC, já consideradas as exclusões legais, atinge o montante de R$ 

969.387,05 e representa 0,09% da Receita Corrente Líquida – RCL do Município - R$ 
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1.106.444.804,13. A Despesa Total com Pessoal está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

4.4. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

 

Não houve, no exercício de 2013, obtenção de recursos com a alienação de ativos. Conforme já 

mencionado, a Fundação foi criada no exercício de 2012, e seu patrimônio inicial definido na Lei de 

criação nº 138/12.  

Destaque-se ainda, no mesmo sentido, a informação da Sra. Presidente da Fundação enviada a esta 

Controladoria Geral em 19/02/2014, através do protocolo nº 110, nos seguintes termos: “Em relação 

às informações referente à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, especificando 

a natureza dos gastos, bem como o numero e movimentação das contas bancárias ou de aplicações 

financeiras, informo que não houve bens incorporados por essa Fundação Cultural do Município de 

Contagem no ano de 2013.” 

 

4.5. Indicação do montante inscrito em restos a pagar e saldos, na conta Depósitos, de valores 

referentes a contribuições previdenciárias devidas a instituto ou fundo de previdência, se 

houver. 

 

O montante inscrito em restos a pagar referentes a contribuições previdenciárias no ano de 2013 foi 

de R$ 483,65, conforme demonstra o Quadro IV. Não verificamos a existência de saldo na conta 

depósitos. 
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Quadro IV 

Restos a Pagar- Contribuição Previdenciária 

SALDO PARA 2013 

FUNDAC – PREVICON – FINPREV 483,65 

Fonte: Posição Mensal de Empenho por Período – PREVICON –FINPREV CREDOR- 29359-FUNDAC-Memorial de restos a pagar processados. 

 
 

4.6. Detalhamentos da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, 

distinguindo-se os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – 

daqueles repassados ao instituto ou fundo próprio de previdência, se houver. 

 

4.6.1.Valores repassados ao Fundo de Previdência e INSS 

 

No exercício de 2013 ocorreram despesas pagas a título de obrigações patronais ao Fundo 

Previdenciário e ao INSS, conforme demonstrado no  Quadro V: 

 

Quadro V 

 

Demonstrativo das Contribuições Patronais 

 
Fundo De Previdência-Previcon Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 

5.161,78 144.185,63 

Fonte: Posição Mensal de Empenho por Período - nat. 319113 e 319013 – Informativo FUNDAC de 19/02/14. Protocolo nº.110 

 

4.6.1.1 . Inscrição em restos a pagar  

 

O Quadro VI, demonstra os valores inscritos em Restos a Pagar no exercício. Não houve inscrição 

em restos a pagar referente a contribuições devidas ao Previcon. 

 

Quadro VI - Valores Inscritos em Restos a Pagar 

 

SALDO RESTOS A PAGAR 2013 

FUNDAC -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.332,54 

Fonte: Posição Mensal de Empenho por Período – INSS –FUNDAC-Memorial de Restos a Pagar Processados 
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Vale destacar que os dados acima referentes aos restos a pagar (INSS e Fundo de Previdência) se 

referem à validação dos relatórios emitidos pelo Sistema de Administração Financeira e Controle 

Interno, (sistema contábil) utilizado pelo Município. 

 

4.7. Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida para com o 

instituto ou fundo de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios 

utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras 

condições de pagamento pactuadas. 

Não há dívida com o Fundo Previdenciário Municipal, a não ser as obrigações de pagamento a curto 

prazo, inscritas em Restos a Pagar conforme demonstrado no Quadro VI. 

 

4.8. Avaliação das providências adotadas pelo dirigente da entidade diante de danos causados 

ao erário, com especificação, quando for o caso, dentro do período, de sindicâncias, inquéritos e 

processos administrativos ou tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos 

resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração e data de comunicação ao 

Tribunal de Contas; 

 

Verificando as informações prestadas pela Corregedoria e também aquelas prestadas pela presidente 

da fundação por meio do informativo recebido nesta Controladoria em 19/02/14 – protocolo 110 ,não 

foram identificadas sindicâncias, inquéritos e processos administrativos relativos à FUNDAC, no 

exercício de 2013. 

 

4.9. Informação acerca da conformidade dos registros contábeis gerados pelos sistemas 

operacionais utilizados pelas entidades com os dados do SIACE, principalmente com relação 

aos saldos anteriores.  

O artigo 11 da Instrução Normativa Nº. 009/2008, do TCEMG, determina que os responsáveis pela 

contabilidade deverão observar a consistência dos dados gerados no sistema operacional utilizado 

pelas entidades com aqueles reproduzidos no SIACE/PCA, não obstante, o item VIII do § 2º, do 
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artigo 10 da mesma instrução normativa requer manifestação do órgão de Controle Interno, acerca da 

conformidade dos registros contábeis gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades 

com os dados do SIACE, principalmente com relação aos saldos anteriores.  

Conforme Decisão Normativa nº 10/2013 do TCE-MG, a Fundação não foi selecionada para o envio 

da prestação de contas para análise via SIACE/PCA, desta forma, não houve para o exercício de 2013 

gerações de relatórios referente ao SIACE-PCA. 

Analisando os registros contábeis gerados pelo Sistema Operacional utilizado pela Fundação – 

Sistema de Administração Financeira e Controle Interno, verificou-se que a apuração dos saldos 

anteriores está em conformidade com os registros apresentados, os demais registros foram analisados 

e encontram-se de acordo, conforme conclusão abaixo, ressalvando-se apenas o tópico referente ao 

reconhecimento e controle dos bens patrimoniais conforme artigo 6º da Lei 138/2012. 

 

4.10. Declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em 

registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, 

obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaramos, 

com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, declaramos, com base nos 

trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, e em atendimento ao art. 10º, inciso V, da 

Instrução Normativa nº. 14/2011 do TCMG, que, relativamente à verificação realizada, não se 

evidenciou ilegalidade nos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da FUNDAC 

praticados durante o ano-exercício de 2013.  
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5. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 

  

Examinamos as contas do titular da FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- 

FUNDAC, com sede à Rua Dr. Cassiano, 120, Casa Amarela – Centro Contagem-MG CEP: 32014-

230, do exercício de 2013, considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento municipal, 

representadas pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária 

Anual, nos termos das Instruções Normativas nº 09/2008, e 14/2011, do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais. 

Nossa responsabilidade é a de expressar manifestação sobre a regularidade das contas do 

administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial. 

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração 

Pública e compreenderam: 

1. O planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e 

informacional, os controles internos e os registros contábeis; 

2. A constatação, com base na aplicação das técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução orçamentária da 

receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa; 

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas na 

Instrução Normativa TCEMG nº, apontam a regularidade das contas do ano-exercício de 2013, 

ressalvado no que se refere ao controle dos bens patrimoniais, em especial ao reconhecimento dos 

bens designados pela Lei 138/2012. 
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Contagem, 31 de março de 2014. 

 

 

 

André Virgílio da Costa Hilário Warley José Rocha 

Analista de Controle Interno Analista de Controle Interno 

Matrícula – 35.601-8 Matrícula – 31.928-7 
 

 
 

 

 

Zanio de Sousa Gontijo 

Diretor de Auditoria de Desempenho 

Matrícula – 36.017-1 

Nicolle Ferreira Bleme 

Auditora-Geral do Município 

Matrícula – 40.837-9 

 

 

 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município 
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Anexo I 

Detalhamento das Ações Conforme Plano Plurianual 

 
Código Produto Meta física Valor Meta Física 

Realizada 

Valor Gasto 

Ação:Desenvolver atividades de direção, planejamento e administração da FUNDAC 

FUNDAC 01 Fundação Gerida 1 1.697.535,00 1 1.024.254,81 

Ação:Promover a fundação com vens e equipamentos necessários à execução de suas funções 

FUNDAC02 Equipamentos 

Adquiridos 

10 50.000,00 0 0,00 

Ação:Conservar o patrimônio histórico, artístico e cultural 

FUNDAC03 Equipamentos 

adquiridos 

50 130.000,00 0 0,00 

Ação:Promover, difundir e apoiar as atividades inerentes a cultura do Município 

FUNDAC04 Cultura difundida, 

promovida e 

apoiada 

50 988.180,00 50 559.584,00 

Ação:Aquisição de bens permanentes para atender a promoção e difusão da cultura no Município 

FUNDAC05 Aquisição de bens 

permanentes 

10 120.000,00 0 0,00 

Ação:Manter a revitalização dos espaços culturais promovendo-a com materiais de consumo e serviços 

FUNDAC06 Aquisição de bens 10 500.000,00 0 0,00 

Ação:Adquirir equipamentos para os espaços culturais 

FUNDAC07 Equipamentos 

adquiridos 

10 50.000,00 0 0,00 

Ação:Apóio ao Conselho Municipal de Cultura e ao Conselho do Patrimônio Cultural 

FUNDAC08 Conselho apoiado 2 15.005,00 0 0,00 

Fonte: Ofício FUNDAC Nº 016/2014-ADM. 


