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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1122.0053.14 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às determinações do art. 10 das Instruções Normativas nº 09/2008 e 14/2011 do 

TCEMG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a lei 4.320/64, Lei Complementar 

101/00, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, a Decisão 

Normativa 10/2013 do TCE-MG, 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, referente à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, 

situado na Rua João César de Oliveira nº 2.415 – Eldorado – Contagem/MG. 

Nossos exames foram realizados consoantes 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. 
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O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em itens previstos nos §§ 2° e 3º do art. 10 

da IN TCEMG nº 09/2008 cc art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011, como se denota a seguir. 

 

2. 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. 

 

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; 
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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. 

 

3 - RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS 

 

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

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 

 

A Fundação não encaminhou relatório referente ao cumprimento das metas previstas no  Plano 

Plurianual e na Lei Orçamentária, frise-se, porém, que não existe no Município um sistema de 

acompanhamento continuo e efetivo das metas estabelecidas, fato este que compromete o 

acompanhamento e mensuração de sua real execução. Não obstante, demonstramos no Anexo I, a 

execução orçamentária da Fundação no exercício findo em 31/12/13. 
 

 

3.1.1. Análise 

 

 A avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual fica prejudicada uma vez que inexiste no 

Município um sistema de acompanhamento desses indicadores, no entanto, conforme se verifica 

no Anexo I, a gestão da FUNEC representa quase a totalidade da execução de seu orçamento. 

 

3.2. – Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial. 
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3.2.1. - 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). A execução 

orçamentária da FUNEC esta demonstrada no Quadro I: 

 

Quadro I -  Quadro Execução Orçamentária do Município 

Receitas Previsão Execução Diferença 

Correntes    

Rec. Patrimonial 0,00 65.098,33 (65.098,33) 

Rec.Serviços 1.076.500,00 614.686,52 461.813,48 

Transferências Corr. 0,00 6.142.858,22 (6.142.858,22) 

Outras Rec.Corr. 0,00 477.959,60 (477.959,60) 

Operações Intra-

Orçamentárias 

Correntes 

   

Receita Intra-

Orçamentária de Serviços 

0,00 340.833,62 (340.833,62) 

Deduções da Receita    

Retificações de Receita 0,00 (3.552.528,17) 3.552.528,17 

Soma 1.076.500,00 4.088.908,12 (3.012.408,12) 

Déficit 20.412.660,96 17.170.599,97 3.242.060,99 

Total 21.489.160,96 21.259.508,09 229.652,87 
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Despesas Fixação Execução Diferença 

Créditos Orç. e Suplem.    

Despesas Correntes 21.176.292,37 20.993.122,42 183.169,95 

Pessoal e Encargos 

Sociais 

17.213.088,69 17.120.968,75 92.119,94 

Juros e Encargos da 

Dívida 

2.000,00 0,00 2.000,00 

Outras Despesas 

Correntes 

3.961.203,68 3.872.153,67 89.050,01 

Despesas de Capital 312.868,59 266.385,67 46.482,92 

Investimentos 299.080,59 259.019,29 40.061,30 

Amortização da Dívida 13.788,00 7.366,38 6.421,62 

Soma 21.489.160,96 21.259.508,09 229.652,87 

Superávit 0,00 0,00 0,00 

Total  21.489.160,96 21.259.508,09 229.652,87 

Fonte: Balanço Orçamentário  

 

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

1.076.500,00, no entanto, a execução alcançou R$ 4.088.908,12, gerando um superávit na execução 

da receita de R$ 3.012.408,12. 

 

A despesa fixada foi de R$ 21.489.160,96, sendo que a execução alcançou R$ 21.259.508,09, 

ocasionando um superávit na execução da despesa da ordem de R$ 229.652,87. Considerando o 

quadro acima temos um déficit na execução orçamentária da ordem de R$ 17.170.599,97. Ressalte-

se que no exercício de 2013 as transferências recebidas, do Município atingiram um total de R$ 

19.415.326,59. (Fonte: Balanço Financeiro e o Razão da conta – 214010201) 

 

3.2.1.1- Análise: 

 

Conforme se verifica quanto à Execução Orçamentária, temos que FUNEC mostrou-se ainda 

dependente do Município para fazer face as suas despesas, conforme citado no item anterior, o 
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Município realizou repasses no valor total de R$ 17.170.599,97, enquanto que as receitas da 

Fundação incluídas as Transferências Correntes alcançaram um montante de  4.088.908,12. 

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

eficiente e eficaz na gestão orçamentária no Exercício de 2013. 

 
 

3.2.2. - Gestão Financeira 

 

Considerando que: 

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

assunção de compromissos da FUNEC, 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 FUNEC e à 

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

 

A disponibilidade financeira da FUNEC em 31/12/13 e os compromissos assumidos no exercício e 

ainda não pagos estão demonstrados no Quadro II. 

 

Quadro II -  Disponibilidade Financeira 

Saldos                                                          2013 

Caixa 0,00 

Bancos Conta Movimento 1.236.748,52 

Aplicações Financeiras 3.684.450,63 

Total Disponibilidade (A) 4.921.199,15 

Inscrições em Restos a Pagar  

Restos a Pagar Processados 1.697.921,58  

Restos a Pagar Não Processados 76.742,95 

Total das Inscrições(B) 1.774.664,53 

Suficiência(Insuficiência)Financeira 3.146.534,62 
Fonte: Balanço Financeiro - FUNEC  2013/ Memorial de Restos a Pagar  2013 E Oficio Presidência nº 013/2014. 
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Em atendimento ao Decreto de encerramento do exercício a FUNEC nomeou, através da Portaria nº 

161/2013, Comissão Especial para realizar o levantamento dos valores existentes em tesouraria, o 

relatório da Comissão foi enviado a esta Controladoria através do Oficio nº 013/2014, onde a 

referida Comissão informa não existir quaisquer valores em tesouraria na data de 31/12/2013. 

Observa-se que no exercício de 2013 a FUNEC apresenta uma suficiência financeira no valor de R$ 

3.146.534,62 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. 

 

Ressalte-se que o quadro acima considerou as disponibilidades financeiras face aos Restos a Pagar 

Processados e Não Processados inscritos no exercício de 2013. 

 

3.2.2.1. Análise: 

 

Assim, temos que a FUNEC demonstrou-se eficaz e eficiente na Gestão Financeira sob análise, uma 

vez que as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte são suficientes para acobertar as 

obrigações inscritas em restos a pagar.  

  

3.2.3. Gestão Patrimonial 

  

Consideramos que: 

 

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 
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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 de Ensino de Contagem – FUNEC constituiu comissão especial para elaboração de 

inventário de bens móveis, imóveis e dos almoxarifados através da Portaria nº160/2013 conforme 

estabelecido no Decreto municipal de encerramento do exercício nº 190/13. 

 

Em conclusão, abaixo transcrita a Comissão informa não haver divergências nos controles 

patrimoniais: 

 

Os membros da Comissão Especial infra-assinados, nomeados pela 

portaria nº  160, d 23 de outubro de 2013, para realização do 

levantamento patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis, além dos 

disponíveis no almoxarifado da Fundação de Ensino de Contagem, 

FUNEC, no exercício de 2013, na analise entre os bens 

encontrados e valores lançados não encontraram nenhuma 

distorção no patrimônio. 

 

A Comissão apresenta quadro comparativo entre os saldos contábil e do sistema de patrimônio 

demonstrando não haver divergências apuradas. 

 

3.2.3.1. Análise 

 

Verificando as informações anteriormente recebidas em especial com relação ao exercício anterior 

onde a Comissão Inventariante relatou inconsistências nos controles patrimoniais em confronto com 

o relatório atual, nota-se que houve significativa evolução nos controles da FUNEC, uma vez que a 

Comissão Inventariante atual não detectou divergências a serem relatadas. 

 

Destarte, há de se concluir que a FUNEC demonstrou-se eficiente e eficaz no que se refere à Gestão 

Patrimonial. 
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3.3. 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. 

 

3.3.1. Restos a pagar 

Conforme demonstrado no Quadro II, a FUNEC, 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, a disponibilidade financeira 

em 31/12/13, apresentou suficiência no valor de R$ 3.146.534,62  

 

3.3.1.1. Análise 

 

Conclui-se que a FUNEC observou o limite para inscrição de despesas em restos a pagar e foi 

eficiente e eficaz no controle das disponibilidades e despesas inscritas em restos a pagar.  

 

3.3.2. Despesa Total com Pessoal 

 

O montante total das despesas com pessoal esta demonstrado no Quadro III. 

 

Quadro III 

Demonstrativo da Despesa Com Pessoal 

Despesa Com Pessoal Valor 

Vencimentos e Vantagens 10.995.600,53 

Obrigações Patronais 1.210.701,90 

Sentenças Judiciais de Pessoal 11.405,95 

Despesa Bruta  Com Pessoal 12.217.708,38 

(-)Sentenças Judiciais de Pessoal (11.405,95) 

Despesa Liquida Com Pessoal 12.206.302,43 

Receita Corrente Liquida 1.024.448.872,71 

Despesa Total Com Pessoal sobre RCL (%)  1,19% 
FONTE: SICOF – Relatório para analise da despesa com pessoal 

  

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

percentual apenas 1,19%, corresponde à despesa com pessoal da Fundação. 
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3.3.2.1. Análise 

 

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

12.206.302,43 e representa 1,19 % da Receita Corrente Líquida – RCL do Município (R$ 

1.024.448.872,71).A Despesa Total com Pessoal está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

3.4. 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, também não 

houve aplicação dos referidos recursos que encontram-se depositados em conta vinculada 

devidamente remunerada conforme demonstrado no  Quadro IV: 

 

Quadro IV 

Movimentação Conta Alienação de Ativos 

Órgão Agência/Conta Saldo inicial/2012 
Rendimento 

Aplicação 

Valor 

utilizado 

Saldo 

Final/2012 
  Saldo/2012 

FUNEC 5037/81453-9 15.538,94 606,80 0,00 16.145,74   15.538,94 

Fonte: SICOF – Razão da conta 

 

3.5 – 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. 

 

Os valores inscritos em Restos a Pagar no exercício de 2013, referente à contribuição previdenciária 

do Fundo Próprio de Previdência Social, denominado Fundo de Previdência dos Servidores do 

Município de Contagem-Previcon e o saldo da conta Depósitos estão demonstrados conforme 

Quadro V: 
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Quadro V 

Restos a Pagar e Saldo da Conta Depósitos 

RESTOS A PAGAR 

NAP DATA CREDOR VALOR 

37282 20/12/2013 Fundo Municipal de Previdência Social-Previcon 174.554,65 

CONTA DEPOSITOS 

CONTA CREDOR VALOR 

211017900000000 Fundo Municipal de Previdência Social-Previcon 2.018,46 

Fonte: Memorial de restos a pagar- 2013 - Funec - Posição de Empenho por Período-Natureza da Despesa 319113/ Razão contábil da conta 

211017900000000. 

 

O Quadro V-A  demonstra os valores inscritos em restos a pagar a título de obrigações patronais 

devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, no exercício de 2013:   

 

Quadro V-A 

Restos a Pagar Obrigações Patronais INSS 

 

ÓRGÃO 2013 

Fundação de Ensino de Contagem-FUNEC 41.290,78 

Fonte: SICOF – Memorial de restos a pagar - 2013 

 

3.6 – 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. 

 

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

Previdenciário Municipal instituído pela Lei Complementar nº 005, de 12/07/05 e ao INSS, 

conforme demonstrado no Quadro VI: 
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Quadro VI 

Demonstrativo das despesas a título de Obrigações Patronais 

Órgãos Fundo De 

Previdência 

INSS Outros Institutos 

de Previdência 
Fundação de Ensino de Contagem-

FUNEC 

1.688.567,68 228.472,71 1.197,66 

Fonte: Posição de Empenho Por Período- Obrigação Patronal para o RPPS, -31911300-INSS-31901300( credor 15 e credor 3746)- Funec. 

 

Vale destacar que os dados acima se referem à validação dos relatórios emitidos pelo Sistema de 

Administração Financeira e Controle Interno, (sistema contábil) utilizado pela FUNEC, haja vista 

que a Fundação não forneceu as informações solicitadas pela Controladoria Geral do Município 

através do documento anexo ao  Ofício CGM  nº 009/2014. 

 

3.7 - 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 acima. 

 

3.8. - 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 do Município foram identificadas 

sindicâncias, inquéritos e processos administrativos relativos à FUNEC. 

 

A relação dos processos, bem como os dados do servidor, referência instrumento legal que o 

instituiu e a situação atual, encontram-se discriminados no Anexo II. 
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3.9. 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 

artigo 10 da mesma instrução normativa requeira 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 já mencionado acima a FUNEC não foi selecionada para envio do SIACE –PCA ao 

TCE-MG. assim, não houve para o exercício de 2013, geração de relatórios referente ao SIACE-

PCA. 

 

Analisando os registros contábeis gerados pelo Sistema Operacional utilizado pela FUNEC, 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 por 

amostragem e encontram-se de acordo, conforme conclusão abaixo. 

 

3.10. 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 
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verificação realizada, não se evidenciou ilegalidade nos atos de gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da  FUNEC praticados durante o ano-exercício de 2013.  

3.11. Atuação da Controladoria-Geral do Município 

A Controladoria-Geral do Município, no cumprimento de sua missão precípua de zelar para que a 

gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da receita pública ocorra 

segundo os princípios constitucionais, administrativos, da transparência e de responsabilidade 

fiscal, realiza trabalhos de auditorias em diversos setores da Administração Direta e Indireta do 

Município, sendo que as inconformidades verificadas são devidamente comunicadas aos dirigentes 

com recomendações para as providências cabíveis. 

Em face da análise das auditorias realizadas no ano-exercício pela Auditoria-Geral do Município, o 

ANEXO III - Auditorias Realizadas 2013 apresenta a relação de relatórios emitidos/entregues no 

exercício. 

 

 

4- PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 

 

Examinamos as contas do titular da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, do exercício de 

2013, considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento municipal, representadas pelo 

Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei Orçamentária Anual e pelas 

disposições das normas pertinentes com destaque para a Lei Complementar nº. 101/00, a Lei 

Federal nº. 4.320/64, nos termos das Instruções Normativas nº. 09/2008 e 14/2011, do TCEMG 

 

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 da FUNEC.  

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

Pública e compreenderam: 
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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; 

 

As considerações desta Controladoria estão consubstanciadas ao longo deste relatório sob a 

denominação de “Análise”, não comprometendo no todo e em aspectos relevantes, o cumprimento 

da Lei Orçamentária Anual. 

 

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

Instrução Normativa TCEMG apontam que as demonstrações contábeis acima referidas, 

representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e 

orçamentária da Fundação de Ensino de Contagem-FUNEC, no exercício findo em 31/12/2013.  

 

Contagem, 31 de março de 2014. 

 

 

André Virgílio da Costa Hilário Warley José Rocha 

Gerente de Contas Analista de Controle Interno 

Matrícula – 35.601-8 Matrícula – 31.928-7 

 

 

Zanio de Sousa Gontijo Nicolle Ferreira Bleme 

Analista de Controle Interno Auditora Geral 

Matrícula – 36.017-1 Matrícula – 40.837-9 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador Geral do Município 
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ANEXO I 

Demonstrativo da Execução Orçamentária 

 

Funcional programática Ação Créd.Orçam./Alterações Emp.Até o Mês 

1.1122.12.122.0013.2115 Gestão da Funec 21.351.069,05 21.176.437,84 

1.1122.12.362.0054.1121 

Construção, Ampl.e Impl. 

De Unidade de Ensino e 

Laboratório 

40.000,00 0,00 

1.1122.12.362.0054.2114 
Desenvolvimento do 

Ensino Médio 
10.000,00 4.282,23 

1.1122.12.363.0052.2112 
Desenvolvimento do 

Ensino Profissional 
50.000,00 49.957,00 

1.1122.28.843.0003.3118 
Gestão da Dívida Pública-

FUNEC 
15.788,00 7.366,38 

1.1122.28.846.0003.3119 

Indenizações 

Administrativas e 

Sentenças Judiciais 

22.303,91 21.464,64 

Total 21.489.160,96 21.259.508,09 

Fonte: Demonstrativo da execução da despesa dez.2013,colunas crédito autorizado  e Despesa Empenhada até o Mês  
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ANEXO II 

Processos Administrativos Disciplinares – 2013 

FUNEC 

N° PROCESSO SERVIDOR ASSUNTO PORTARIA SITUAÇÃO 

1 PAD 01/035/13 THIAGO ALONSO MERECI 
POSSIVEL ABANDONO 

DE CARGO PUBLICO 
PORT. 127 DE 10/07/13 DEMISSÃO 

2 PAD 01/028/13 
ELISLENE FÁTIMA DE 
CASTRO BELÉM  

ILICITOS FUNCIONAIS PORT 149 02/08/13 SUSPENSÃO 15 DIAS 

3 PAD 01/061/13 CÉSAR ROBSON MOREIRA  
POSSÍVEL ABANDONO 

DE CARGO  
PORT.215, 14/10/13 EM ANDAMENTO 

4 PAD01/063/13 
ANGELA FÁTIMA VIEIRA 

SILVA 

POSSÍVEL ABANDONO 

DE CARGO 
PORT 209, 04/10/2013 EM ANDAMENTO 

5 PAD 01/065/13 
HELVÉCIO PEREIRA DE 

SOUZA 

INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO  
PORT. 011 DE 08/01/13 EM ANDAMENTO 

Fonte: Corregedoria Municipal de Contagem 

 

 

ANEXO III 

Auditorias Realizadas em 2013 

Auditorias Realizadas 2013 

Relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial realizadas 

Relatório nº: 1122.0045.13 Data: 17 de maio de 2013 

Unidade Auditada:  Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC 

Objeto de auditoria: 

Orientar, de forma preventiva, os servidores da Fundação quanto à implantação de mecanismos de 

controle interno junto ao Setor de Recursos Humanos/Folha de Pagamento nos seguintes aspectos: 

cessão de servidores desvio de função, eventos da folha de pagamento, progressões horizontais do 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV e controle de efetividade, das recomendações 

constantes nos relatórios de auditoria do ano de 2011 

Relatório nº: 1122.0064.13 Data: 22 de julho de 2013 

Unidade Auditada:  Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC 

Objeto de auditoria: 

Auditoria na Fundação de Ensino de Contagem, especificamente no Setor de Compras/Licitações. 

Os trabalhos tiveram como objetivo orientar, de forma preventiva, os servidores da Fundação 

quanto à implantação de mecanismos de controle interno junto ao Setor de Compras/Licitações em 

todas as etapas do procedimento licitatório. 

Relatório nº: 1122.0116.13 Data: 07 de novembro de 2013 

Unidade Auditada:  Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC 

Objeto de auditoria: 

Auditoria Fundação de Ensino de Contagem, especificamente no Setor Administrativo/Financeiro. 

Os trabalhos tiveram como objetivo orientar os servidores da Fundação quanto à implantação de 

mecanismos de controle interno e utilização parcimoniosa em relação aos procedimentos de diárias 

de viagem, despesas por meio de adiantamentos financeiros (pronto pagamento) e despesas pelo uso 

de celulares institucionais. 
Fonte: AGM- Auditoria Geral do Município 


