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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 1132.0093.16

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Anexo da Instrução Normativa nº 02/2015 do Tribunal 

de Contas de Minas Gerais – TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a 

Lei  nº  4.320/64,  Lei  Complementar  nº  101/00,  a Lei  Orgânica do Tribunal  de Contas do 

Estado de Minas Gerais – TCEMG e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, 

apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2015, 

referente à Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem - FAMUC, situada na 

Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 - Bairro: Jardim industrial – Contagem/MG. 

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 Interno, 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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2. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS

Conforme Instrução Normativa nº 02/2015 do TCE-MG, para o exercício de 2015, não haverá 

envio da prestação de contas para análise via Sistema Informatizado de Apoio ao Controle 

Externo / Prestação de Contas Anual – SIACE/PCA, no entanto a prestação de contas será 

analisada  com  base  no  envio  das  remessas  de  Acompanhamento  Mensal  do  Sistema 

Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM e os documentos comprobatórios deverão 

ser devidamente arquivados.

Em que pese tal questão, realizamos uma análise acerca da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da FAMUC, nos termos do artigo 74, inciso II da Constituição Federal, in verbis:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de  

forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

(...)  II  -  comprovar a legalidade e  avaliar  os resultados,  quanto à  

eficácia  e  eficiência,  da  gestão  orçamentária,  financeira  e  

patrimonial  nos  órgãos e  entidades  da administração federal,  bem  

como  da  aplicação  de  recursos  públicos  por  entidades  de  direito  

privado;

As avaliações foram realizadas com base no Memorando SMS/DA nº 008 de 2016 e Ofícios 

CONT nº 002 e 017 de 2016, emitidos pela FAMUC, além da documentação extraída do 

sistema SAFCI/SICOF.
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3. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS

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

financeira e patrimonial

3.1.1. Gestão Orçamentária

O Quadro I demonstra o balanço orçamentário do exercício de 2015.

Quadro I - Balanço Orçamentário

Receitas
A - Previsão 
Atualizada

B - Execução Saldo (A - B)

Correntes 0,00 602.592,52 -602.592,52

Capital 0,00 0,00 0,00 

Dedução Receitas 0,00 0,00 0,00

Intra-Orç. 4.790.000,00 1.532.821,64 3.257.178,36

Soma Receitas 4.790.000,00 2.135.414,16 2.654.585,84

Despesas
A - Dotação 
Atualizada

Execução
Saldo (A - B)

B - Empenhada Liquidada

Correntes 216.247.287,04 215.450.244,64 215.283.872,96 797.042,40

Capital 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Intra-Orç. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Res.Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 

Res. Do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soma Despesas 216.258.287,04 215.450.244,64 215.283.872,96 808.042,40

Déficit 0,00 213.314.830,48  0,00 0,00

Total 216.258.287,04 215.450.244,64 215.283.872,96 808.042,40
  Fonte: Balanço Orçamentário SAFCI 2015.

Veja-se que a arrecadação da receita da Fundação em 2015 foi de R$ 2.135.414,16, o que 

equivale a 44,58% da previsão. Com referência à despesa prevista, se executou como despesa 

empenhada em 2015 o montante de R$ 215.450.244,64, o que corresponde a 99,63% do valor  

previsto.
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Com relação à análise do resultado orçamentário, que segundo o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público – MCASP, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 

usa-se como base de cálculo a realização de receitas menos as despesas empenhadas, verifica-

se  um déficit  orçamentário  de  R$  213.314.830,48,  ou  seja,  insuficiência  de  receita  para 

cobertura da despesa orçamentária empenhada.

Nesse contexto, temos que a FAMUC como é uma Fundação dependente da Prefeitura de 

Contagem, consequentemente utiliza os repasses do cofre do tesouro, o que representou R$ 

212.763.487,88 no exercício de 2015, todavia esses fatos são registrados como financeiros e 

não orçamentários.

3.1.2. Gestão Financeira

Atendendo ao Decreto de encerramento do exercício de 2015, Dec. nº 569/15, o Presidente da 

Fundação  nomeou  comissão  para  levantamento  dos  valores  existentes  em  tesouraria, 

conforme Portaria nº 7.467, de dezembro de 2015. 

A disponibilidade financeira da Fundação em 31/12/2015 está demonstrada no Quadro II e os 

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

determina a legislação específica.
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Quadro II - Disponibilidade Financeira
Saldos 2015

Bancos Conta Movimento 15.868.941,82

Aplicações Financeiras 215.913,23

Total Disponibilidade (A) 16.084.855,05

Restos a Pagar Processados (16.639.571,28)

Restos a Pagar Não Processados (166.371,68)

Total das Inscrições(B) (16.805.942,96)

Suficiência (Insuficiência)Financeira (721.087,91)
Fonte: Balancete de Verificação do Razão /Memorial de Restos a Pagar Processados e Não Processados (FAMUC/ 2015)

Observa-se que no ano de 2015 a FAMUC apresenta insuficiência financeira no valor de R$ 

721.087,91,  restando  demonstrado  que  não  possui  recursos  financeiros  suficientes  para 

acobertar os compromissos assumidos, demonstrando assim, uma Gestão Financeira ineficaz 

e ineficiente.

3.1.3. Gestão Patrimonial

Atendendo aos dispositivos legais, em especial ao Decreto nº 569/15, que estabelece normas 

para o encerramento do exercício de 2015, o Presidente da Fundação nomeou comissão para 

levantamento  do  inventário  de  almoxarifado  e  do  inventário  de  bens  móveis  e  imóveis, 

conforme Portaria nº 7.465 e 7.466 de 2015.

Quanto ao relatório entregue pela referida comissão para apuração do almoxarifado, foram 

identificadas algumas inconformidades, tais como:

 Discrepância do Almoxarifado dos Medicamentos:

Total Almoxarifado dos 
Medicamentos

Valor - Discrepância % Discrepância

R$ 5.695.132,24 R$ 90.916,21 1,60%

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 Discrepância do Almoxarifado Geral:

Total Almoxarifado Geral Valor - Discrepância % Discrepância

R$ 7.459.066,68 R$ 369.835,63 4,96%

Um ponto  que  merece  destaque é  a  ausência,  sem justificativa,  de  assinaturas  de  alguns 

membros da referida comissão no procedimento de inventário do almoxarifado.

Assim,  o  inventário  do  almoxarifado  da  FAMUC  carece  principalmente  do  relatório 

conclusivo sugerindo e adotando medidas quanto as divergências apuradas, no montante de 

R$ 460.751,84.

Conforme Memorando PATRI nº 032 e 033/2015 e Ofício CONT nº 002/2016, que se referem 

ao inventário de Bens Móveis e Imóveis, foram identificadas as seguintes inconformidades:

Quadro III – Divergência – Inventário de Bens Móveis (2015)

Sistema PATRI 3.168.003,46

Contabilidade 2.971.218,73

Divergência (196.784,73)
                               Fonte: Ofício CONT nº 002/2016 – Emitido pela FAMUC

Quadro IV – Divergência – Inventário de Bens Imóveis (2015)

Sistema PATRI -

Contabilidade 644.837,41

Divergência (644.837,41)
                               Fonte: Ofício CONT nº 002/2016 – Emitido pela FAMUC

Destarte,  o  inventário  dos  bens  móveis  e  imóveis  da  Fundação  necessita  sobretudo  do 

relatório conclusivo sugerindo e adotando de medidas quanto as divergências apuradas.

Face às constatações, considerando que as falhas encontradas e as divergências de registros 

são  recorrentes  nos  exercícios  anteriores,  conclui-se  que  a  FAMUC  demonstrou-se 

parcialmente  eficiente  e  eficaz  no  que  tange  à  gestão  patrimonial,  já  que  o  inventário  é 

realizado, mas não há relatório conclusivo.

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS

Examinamos  as  contas  do  titular  da  Fundação  de  Assistência  Médica  e  Urgência  de 

Contagem,  referentes ao exercício de 2015, considerando fatos administrativos relevantes, 

considerando a Instrução Normativa nº 02/2015, 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 da FAMUC.

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

Administração Pública e compreenderam:

 O  planejamento  dos  trabalhos,  considerando  os  padrões  normativo,  gerencial, 

operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;

 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, não 

comprometendo no todo e em aspectos relevantes, o cumprimento da Lei Orçamentária Anual 

e demais instrumentos legais.

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

contidas  na  Instrução  Normativa  TCE/MG  nº  02/2015,  apontam  com  relação  à  gestão 

orçamentária: a ocorrência do déficit orçamentário, reforçando a dependência da Fundação; 

no que se refere a gestão financeira: o fato da insuficiência financeira, demonstrando que a 
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FAMUC  não  teve  disponibilidade  financeira  para  fazer  jus  aos  seus  restos  a  pagar  do 

exercício; e por último, a gestão patrimonial: que é ´parcialmente eficiente e eficaz, uma vez 

que o inventário é realizado, mas as devidas providências não são tomadas. 

Face às constatações, considerando a inconsistências apontadas, bem como as divergências de 

registros, conclui-se pela necessidade de aprimoramento do sistema de controle interno da 

FAMUC, nos termos das informações prestadas neste Relatório de Controle Interno.

Contagem, 13 de junho de 2016.

André Virgílio da Costa Hilário Luciano Maciel dos Santos
 Diretor de Auditoria de Desempenho Assessor de Controle Interno

Marcelo Martins da Silva
Auditor Geral do Município
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