
                                                           

 

ASSESSORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 

                                                                 

                                                                                                                                          

1 
Relatório de Auditoria do Controle Interno  

AUDCON/MPCE - 2017 

ASSESSORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 
Edifício sede: Rua Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60.050.011 – Fortaleza/Ceará 

Fone (85) 3452-4519. Email: audcon@mpce.mp.br 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO 

 

EXERCÍCIO DE 2017 
 
 

 

1.  APRESENTAÇÃO 

 

No âmbito do Ministério Público do Ceará as primeiras iniciativas relacionadas ao 

Controle Interno surgiram com a implantação da Controladoria, em 2004, através do Provimento nº 

003/2004, cuja finalidade consistia em otimizar a aplicação dos recursos destinados ao MPCE, 

primando pela economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 

para assegurar informações adequadas ao processo decisório.  

Em 2009, através do Provimento n° 20/2009, passou a chamar-se Coordenação de 

Controladoria e Auditoria interna com o propósito de viabilizar o assessoramento da gestão 

orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da instituição, objetivando mensurar alternativas 

econômicas, mediante fornecimento de visão sistêmica de informações ao processo decisório, 

incorporando atribuições relacionadas à auditoria interna com objetivo de avaliar a eficácia do 

sistema de controle interno, bem como a eficiência da gestão dos recursos públicos. 

O controle anteriormente apenas prévio (Provimento nº 003/2004) passou a adotar, 

inclusive, o modelo de controle subsequente (Provimento nº 20/2009). 

Com o advento da Lei 14.747, de 28 de junho de 2010, foi instituída a Assessoria de 

Controle e Auditoria Interna, vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. 

O controle interno fundamenta-se na atuação prévia, concomitante e posterior dentro 

de uma organização, devendo assumir, prioritariamente, o caráter preventivo e permanentemente, 

imprimindo a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, além de atuar 

como instrumento auxiliar do poder decisório. 
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2.  FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES DA AUDCON 

 

Nos termos do art. 13-C da Lei nº 14.747/2010, são finalidades da AUDCON: 

acompanhar e supervisionar a correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial, sob os aspectos 

da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. (verbis) 

 

“Art. 13-C. Fica criada a Assessoria de Controle e Auditoria Interna do Ministério 
Público do Estado do Ceará, órgão integrante da Estrutura Administrativa da 
Procuradoria Geral de Justiça, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 
com a missão de acompanhar e supervisionar a correta gestão orçamentário-
financeira e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, 
eficiência e eficácia, competindo-lhe:  

I - no âmbito da Coordenação-Geral: 

a) superintender as atividades de Controladoria e Auditoria Interna do Ministério 
Público do Estado do Ceará; 

b) representar o Ministério Público do Estado do Ceará em eventos ligados as áreas 
de controle da gestão pública; 

c) providenciar a elaboração de relatórios sistemáticos sobre as atividades de 
controladoria e auditoria interna; 

d) propor ao Procurador-Geral de Justiça a adoção de providências destinadas ao 
aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira, orçamentária e fiscal do Ministério 
Público do Estado do Ceará; 

e) apresentar relatórios anuais sobre o desempenho dos órgãos de Controle e 
Auditoria Interna; 

f)  elaborar manuais de rotinas, notas técnicas e outros documentos necessários a 
normatização do funcionamento dos órgãos de Controladoria e Auditoria Interna; 

g) exercer outras atribuições previstas em lei ou em atos internos dos órgãos de 
Administração Superior; 

 

II - no âmbito da Coordenação-Adjunta de Controle Interno: 

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas e projetos e do orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará; 

b) monitorar e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, a eficácia e eficiência 
da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como da   
aplicação de recursos públicos destinados ao Ministério Público do Estado do Ceará; 

c) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

d) elaborar estudos e propostas de metodologia com o objetivo de avaliar e 
aperfeiçoar as atividades de controle interno da instituição; 
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e) efetuar análise e estudo dos casos propostos pelos órgãos de execução e unidades 
administrativas visando a solução de problemas relacionados ao controle externo; 

f)  propor aos órgãos de Administração Superior a normatização, sistematização e 
padronização de procedimentos operacionais dos órgãos do Ministério Público do 
Estado do Ceará, no que tange a administração orçamentária e financeira; 

g) consolidar informações por meio de demonstrativos e relatórios para subsidiar os 
trabalhos da Auditoria Interna; 

h) verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, 
publicado quadrimestralmente, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000; 

i)   verificar e avaliar a adoção de providências para o retorno das despesas com 
pessoal aos limites de que tratam os arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000; 

j)  auxiliar a Diretoria Financeira na elaboração da prestação de contas anual; 

k) verificar a observância dos limites e das condições e inscrição de despesas em 
Restos a pagar; 

l)   verificar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de materiais 
permanentes; 

m)  exercer outras atribuições inerentes ao controle interno; 

 

III - no âmbito da Coordenação-Adjunta de Auditoria Interna: 

a) realizar auditorias sistemáticas sobre os recursos destinados ao Ministério Público 
do Estado do Ceará, mediante fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, 
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais da 
instituição; 

b) representar ao Procurador-Geral de Justiça a ocorrência de fatos que contenham 
indícios de ilegalidade ou quaisquer irregularidades na gestão orçamentária, 
financeira, operacional ou patrimonial para adoção das providências cabíveis; 

c)  orientar os ordenadores de despesa e servidores responsáveis pela gestão 
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial sobre a forma de prestar contas; 

d) examinar processos de prestação e tomada de contas, compreendendo a 
documentação instrutiva, as demonstrações financeiras, gestores e demais 
responsáveis, e sobre elas emitir parecer prévio, relatório e Certificado de Auditoria; 

e) acompanhar a aplicação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

f)  analisar e acompanhar os procedimentos licitatórios desde a elaboração do edital 
até a homologação, inclusive os processos de dispensa e inexigibilidade; 

g) emitir parecer sobre a prestação de contas anual da instituição; 

h) acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, convênios, aditivos e demais 
acordos celebrados pelo Ministério Público do Estado do Ceará; 

i)   examinar e emitir parecer sobre as solicitações de reajuste e de outras alterações 
contratuais; 
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j)   propor medidas que visem a inibir, a reprimir e a diminuir práticas de 
irregularidades cometidas por servidores contra o patrimônio público; 

k) acompanhar a tramitação e manter registro atualizado dos processos existentes no 
âmbito dos Tribunais de Contas acerca da gestão do Ministério Público do Estado do 
Ceará; 

l)   manter banco de dados atualizados sobre os entendimentos, resoluções e súmulas 
dos Tribunais de Contas do País; 

m)  fiscalizar os níveis de estoques de materiais de consumo, visando evitar 
desperdícios, carências e definição dos níveis de alerta; 

n) exercer outras atribuições inerentes ao processo de auditoria interna. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

As atividades desenvolvidas no ano de 2017, tiveram como eixo principal as 

demandas advindas da gestão superior, a saber: i) aquisições de bens e serviços originadas de 

processos de licitação, dispensa, inexigibilidade de licitações e adesão e de procedimentos sobre 

temas diversos (como por exemplo, prorrogação, reajuste, majoração e inclusão/exclusão e 

equilíbrio econômico financeiro nos contratos); ii) levantamento na folha de pagamento (gratificação 

dos meses de maio e outubro); iii) concessão de passagens e diárias; iv) levantamento do fluxo de 

processos e elaboração de relatórios gerenciais, dentre outras atribuições desta AUDCON; v) 

orientações repassadas às Secretarias, a fim de otimizar processos de trabalho, primando pela 

legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e economicidade, imprimindo-lhes mecanismos em prol 

da transparência, qualidade e probidade administrativas. 

Em 2017 a AUDCON estabeleceu um Plano de Auditoria, de maneira a otimizar suas 

atividades, incorporando outras ao longo do exercício, de acordo com a necessidade, tais como: 

analise dos cálculos de indenização de férias não gozadas, devidas a membros quando do 

afastamento por exoneração ou aposentadoria, bem assim a fase interna das licitações. 

Em síntese, foram realizadas as seguintes tarefas conforme o plano de auditoria: 

3.1 Controle prévio/ concomitante 

3.1.1 Foram objeto de exame e análise da AUDICON 28 processos, que versavam sobre: 

aquisições de materiais, bens e serviços originadas de licitação, na modalidade Pregão 

Eletrônico (17), adesão (1), bem como aditivos de prorrogação (5), reajuste, 



                                                           

 

ASSESSORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 

                                                                 

                                                                                                                                          

5 
Relatório de Auditoria do Controle Interno  

AUDCON/MPCE - 2017 

ASSESSORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 
Edifício sede: Rua Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60.050.011 – Fortaleza/Ceará 

Fone (85) 3452-4519. Email: audcon@mpce.mp.br 

 

 

reequilíbrio econômico financeiro (1), repactuação (1) e pagamento de indenização de 

férias (3); 

 

3.1.2 Elaboração de planilhas gerenciais para acompanhamento das despesas fixas: água, 

combustível, energia, gratificação, aluguel e correios, bem como o acompanhamento 

e encaminhamento das informações através de processos ou e-mails para 

conhecimento da área responsável e/ ou interessado; 

 

3.1.3 Acompanhamento de vigência dos contratos e Atas de Registro de Preços, garantindo 

os prazos internos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, bem como 

alertando o possível início de licitação com objetivo de resguardar a continuidade dos 

serviços e/ ou aquisição de bens. No exercício de 2017 essa atividade passou para o 

Núcleo de Contratos – NACON, contudo, ainda foram abertos 48 (quarenta e oito) 

processos pela AUDCON alertando o prazo de vigência contratual aos gestores de 

contrato (ANEXO III – planilhas encaminhadas comunicando a vigência dos 

contratos e número de processos para acompanhamento das áreas gestoras); 
 

3.1.4 Utilização do Sistema de Gestão de Contas Corporativas com o fito de monitorar as 

despesas de telefonia emitindo as informações necessárias quando solicitas pelas 

unidades administrativas, promotorias e procuradorias de justiça; 
 

3.1.5 Análise do Relatório de Gestão Fiscal publicado a cada 4(quatro) meses, conforme 

estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 

3.1.6 Acompanhamento dos padrões definidos pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público para o Portal da Transparência, “importante mecanismo para o 

aperfeiçoamento da governança no Ministério Público brasileiro, a fim de aumentar e 

preservar a confiança da sociedade na instituição”. 
 

 

3.2 Controle Posterior  

3.2.1 Auditoria em Transporte/ 2016 (proc. 35944/2016-2). 

3.2.2 Auditoria em Hora Extra/2016 (proc.38108/2017-9). 

 

Importante registrar que a AUDCON repassou orientações às secretarias 

administrativas, a fim de otimizar os processos de trabalho sem olvidar da legalidade, moralidade, 

eficiência, eficácia e economicidade. 
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4. PROCEDIMENTOS ANALISADOS 

4.1. Do acompanhamento dos Procedimentos Licitatórios 

Em 2017, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou 36 procedimentos 

licitatórios na modalidade pregão eletrônico. A partir do mês de março/2017, passou-se a analisar a 

fase externa dos procedimentos licitatórios acima de R$ 300.000,00, deixando de analisar a fase 

interna – apenas concluindo os que já haviam sido encaminhados ao setor para exame prévio dos 

valores estabelecidos como médio e máximo para as licitações, ainda, na fase interna, originados dos 

preços coletados por meio de pesquisa realizada pelas unidades interessadas (Secretaria de 

Tecnologia de Informação, Assessoria de Cerimonial e Patrimônio) na aquisição, de forma a adequá-

los aos preços praticados por outros entes públicos e ao mercado. 

Do universo de licitações realizadas em 2017, 47,22% procedimentos foram objeto de 

exame desta AUDCON, vejamos: 

Licitação Objeto 
Momento da 

análise 
Nº Processo Resultado 

Fornecedor/ 

Contratado  

PE 001/2017 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva, bem 
como remanejamento, de aparelhos de ar 

condicionado, incluindo os materiais e 
equipamentos necessários à execução dos 
serviços, com vistas ao atendimento das 
necessidades do Ministério Público do 
Estado do Ceará, em consonância com as 
especificações e estimativas de quantidade 
contidas no Anexo I – Termo de Referência 

Fase: Interna 30842/2015-5 REVOGADO  

PE 003/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de tintas e acessórios para pintura, 
materiais hidráulicos e sanitários diversos e 
materiais de construção diversos, conforme 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no Anexo A do Termo de Referência. Fase: Interna e 

Externa 
39489/2016-4 HOMOLOGADO 

Lote 1: 
MATEUS GUERRA 

DE FARIAS ME 
 

Lote 2: 
MATEUS GUERRA 

DE FARIAS ME 
 

Lote 3: 
MATEUS GUERRA 

DE FARIAS ME 

PE 004/2017 

Registro de Preços para futuras e eventuais 
contratações de empresa especializada para 

prestação de serviços de guarda de 
documentos de acervo documental do 
Ministério Público do Estado do Ceará, 
incluindo o acondicionamento 
armazenamento, atendimento d rotinas de 
consultas e disponibilização, em consonância 
com as especificações e estimativas de 
quantidades no Anexo I – Termo de 
Referência do presente edital 
 

Fase: Interna 31111/2015-4 HOMOLOGADO 

ARQUIVAR 
FORTALEZA 
GESTÃO DE 

DOCUMENTOS 
EIRELI 
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PE 005/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de toneres para impressora 
multifuncional Samsung SCX 5637, 
impressora multifuncional Samsung SL- 
M4070FR, impressora laser Samsung ML- 
2955ND, todos originais ou certificados pelo 
fabricantes da marca Samsung, conforme 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA 
 

Fase: Interna e 
Externa 

37894/2016-7 HOMOLOGADO MICROSENS S/A 

PE 006/2017 

Registro de Preço para futuras e eventuais 
aquisições de condicionadores de ar tipo 
split, incluindo instalação, garantia e 
assistência técnica, conforme especificações 
e estimativas de quantidades contidas no 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Fase: Interna e 
Externa 

42639/2016-6 HOMOLOGADO 

Lote 1: ARV 
COMERCIO E 

SERVIÇOS 
ELE´TRICOS E DE 
REFRIGERAÇÃO 

 
Lote 2: ARV 

COMERCIO E 
SERVIÇOS 

ELETRICOS E DE 
REFRIGERAÇÃO 

 
Lote 3: ARV 

COMERCIO E 
SERVIÇOS 

ELÉTRICOS E DE 
REFRIGERAÇÃO 

PE 007/2017 

Aquisição de veículo tipo CAMINHÃO 
CABINE SIMPLES COM BAÚ, novo e de 
primeiro uso, para atendimento às 
necessidades do Ministério Público do 
Estado do Ceará, conforme especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência. 
 

Fase: Interna 47817/2016-6 HOMOLOGADO 
FRANÇA 

CAMINHÕES LTDA 

PE 008/2017 

Contratação de empresa para renovação de 

2.000 (duas mil) licenças do software 
antivírus Kaspersky Endpoint Security 
Corporativo, incluindo suporte técnico 
remoto e presencial com nível de 
atendimento 8x5 (8 horas ppor dia, de 
segunda a sexta-feira) e garantia de 
atualização por um período de 36 (trinta e 
seis) meses, bem como treinamento técnico, 
em consonância com as especificações e 
quantitativos contidas no anexo A do Termo 
de Referência. 
 

Fase Interna 23795/2016-2 HOMOLOGADO 

NETWORK 
SECURE 

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

LTDA 

PE 009/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de empresa para fornecimento 
de materiais de telefonia e rede, conforme 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA 

Fase: Interna e 
Externa 

47802/2016-8 HOMOLOGADO 

Lote 1: PAULO 
HENRIQUE 
RAMOS DO 
COUTO ME 

Lote 2:MULTIREDE 
DISTRIBUIDORA 

LTDA 

PE 010/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de empresa para fornecimento 

de gêneros alimentícios diversos, conforme 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Fase: Externa 42457/2016-6 HOMOLOGADO 

Lote 1: DIMAIAS 
COMERCIAL LTDA 

Lote 2: MICRON 
GENERO 

ALIMENTICIOS 
EIRELI 
Lote 3: J 

BRILHANTE 
COMERCIAL LTDA 

- EPP 
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PE 011/2017 

Contratação de Solução Integrada de 
Tecnologia da Informação (TI), consistente 
em um sistema integrado de gestão para 
automatizar os processos referente à área 
administrativa financeira e de recursos  
humanos do Ministério Público do Estado do 
Ceará, contemplando a cessão do direito de 
usos permanente do software, os serviços de 
implantação (diagnostico, customização, 
migração de dados e treinamento), bem como 
os serviços de manutenção e suporte técnico 
do aplicativo, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo I 

Fase: Externa 37476/2016-3 HOMOLOGADO 

CENTROSOFT 
SOLUÇÕES EM 

GESTÃO 
EMPRESARIAL 

LTDA - EPP 

PE 012/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de toneres para impressoras: 
Xerox Phaser 3160DN, Xerox Phaser 

colorida 6500DN, Xerox Phaser colorida 
6010, Xerox Phaser 3250DN e 
multifuncional Xerox 3210DN, conforme as 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA 

Fase: Externa 46161/2016-0 HOMOLOGADO 

FLASH SOLUÇÕES 

EM IPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

PE 016/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de expediente 
diversos, conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Fase: Externa 1718/2017-8 HOMOLOGADO 

Lote 1: MELHOR 
PROPOSTA 

COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO 

LTDA – ME 
 

Lote 2: MELHOR 
PROPOSTA 

COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO 

LTDA – ME 

PE 020/2017 

Registro de Preços para futuras e eventuais 
contratações de empresa para prestação de 
serviços especializados e continuados 

Pedreiro, Eletricista e supervisor de 
Manutenção, para atendimento das 
necessidades do Ministério Público do estado 
do Ceará, MPCE, de acordo com os 
quantitativos, as especificações e as 
condições previstas no termo de Referência, 
anexo A. 
 

Fase: Externa 48866/2016-2 HOMOLOGADO 

Lote: 1, 2, 3, 4 e 5: 

CRIART SERVIÇOS 
DE 

TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA 

LTDA 

PE 024/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de limpeza diversos, 
conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO A – 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Fase: Externa 15552/2017-5 HOMOLOGADO 

Lote 1: ANDRE V S 
MORAIS – ME 

 
Lote 2: ANDRE V S 

MORAIS – ME 
 

PE 028/2017 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços continuados de 
manutenção preventiva, corretiva, instalação, 
retirada e remanejamento de aparelhos de ar-
condicionado, incluindo matérias, acessórios, 
ferramentas e equipamentos relacionados ao 
planejamento operacional, execução e 

acompanhamento (Lote 2), conforme 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERENCIA. 
 

Fase: Externa 14023/2017-8 HOMOLOGADO 

ARFRIO 
COMERCIO E 

SERVIÇOS DE AR 

CNDICIONADO 
LTDA 

PE 031/2017 

Registro de preço para futuras e eventuais 
contratações de empresa para confecção e 
fornecimento de materiais gráficos, com 
vistas ao atendimento das demandas do 
Ministério Público do Estado do Ceará, 

Fase: Externa 19713/2017-9 HOMOLOGADO 

MAIS GRAFICA E 
EDITORA EIRELI 

ME 
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conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

PE 036/2017 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de equipamentos de informática: 
Monitor de vídeo led, notebook tipo 1, 
notebook tipo 2 e workstation, conforme 
especificações e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA 

Fase: Externa 35792/2017-3 
EM 

ANDAMENTO 
 

 

A partir da análise dos dados apresentados, constata-se a compatibilidade das contratações 

com os valores de mercado, face aos preços máximos sugeridos pelos gestores. Ainda, no que tange aos 

exames na fase externa (certame acima de R$ 300.000,00, qualificação técnica, exequibilidade e prazos) os 

processos correram em conformidade com as normas vigentes.  

Em alguns procedimentos examinados por esta AUDCON, expediu-se recomendações para 

alteração nas pesquisas de mercado, o que resultou em economia para a Instituição e segurança para o 

certame. 

 

4.2. Do acompanhamento dos custos de água, energia elétrica, serviços de correios, aluguel, 

gratificação e combustível. 

A finalidade do acompanhamento é verificar a utilização, bem como a possibilidade de redução dos 

serviços. Durante o acompanhamento foram iniciados os processos relacionados abaixo, com suas 

respectivas providências: 

 

4.2.1 Desvio padrão na conta de água/energia  

 

Processo Apontamentos Medidas saneadoras/Esclarecimentos da Unidade 

26916/2017-9 

Valores expressivos na fatura referente 
junho/2017, DECON Fortaleza. 

Realizado reparo no banheiro feminino pela equipe de 
manutenção da PGJ CE. A CAGECE comunicou que não havia 
vazamento oculto nem infiltração na cisterna. 

26917/2017-7 

Valores expressivos na fatura referente aos meses 

de maio e junho/2017, sede das Promotorias de 
Justiça de Acopiara. 

Realizado reparo pelo servidor Antônio Rolim de Albuquerque. 

26888/2017-0 

Valores expressivos na fatura do mês de 
junho/2017, prédio da Promotoria de Justiça de 
Tabuleiro do Norte. 

Realizado reparo pela equipe de manutenção da PGJ/CE e 
CAGECE. As contas foram refaturadas e pagas conforme novo 
vencimento. 

26887/2017-2 

Valores expressivos nas faturas de maio e 
junho/2017, na sede da Promotoria de Justiça de 
São Luis do Curu. 

Detectado vazamento não oculto nas instalações internas do 
prédio, problema sanado pelos fiscais do SAA de São Luis do 
Curu. 
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38333/2017-3 

Valores expressivos nas faturas de maio e 
setembro/2017, do prédio das Promotorias de 
Justiça de Tianguá. 

Constatou-se, após vistoria, inexistência de vazamento na 
tubulação do imóvel. 

38332/2017-5 

Valores expressivos nas faturas de maio e 
setembro/2017, no imóvel da sede das 
Promotorias de Justiça da Fazenda Pública. 

Realizado teste de vazamento na tubulação entre hidrômetro e 
caixa d`água e entre caixa d`água e distribuição, não sendo 
identificado qualquer vazamento oculto nem visível.  
Constatado que o registro geral do imóvel é de modelo muito 
antigo, razão pela qual a PGJ solicitou a substituição.  
 

39586/2017-5 

Valores expressivos na conta de energia elétrica 
da sala 1210, da sede das Promotorias de Justiça 
de Juazeiro do Norte, quando comparada ao 
consumo as demais unidades localizadas no 
mesmo prédio. 

Esclarecido que a sala antes destinada à cozinha/refeitório,  foi 
dividida para abrigar os equipamentos de telefonia, internet e 
segurança, contando  com 02(dois) split de 12000 bts, sendo 
01(um) funcionando 24h/d, o que justifica o consumo 
diferenciado da conta de energia. 

 

4.3 Acompanhamento das despesas de pessoal  

O acompanhamento das despesas de pessoal, é realizado a partir da verificação de dados 

coletados no Sistema de Gestão para Resultados – s2gpr, do comparativo com os dados extraídos da folha de 

pagamento, no intuito de verificar conformidade das informações lançadas no relatório de gestão fiscal 

publicado quadrimestralmente. 

Ademais, faz-se a análise das publicações no diário oficial do Ministério Público, bem assim 

da disponibilização no Portal da Transparência, além do lançamento no Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público -SICONFI, com observância dos prazos estabelecidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

4.4 Acompanhamento das Indenizações de férias 

A análise dos processos listados abaixo, se limitou ao exame dos cálculos realizados pela 

Secretaria de Recursos Humanos, dos montantes levantados de indenização de férias e licença prêmio não 

gozadas, de membros do MPCE em razão de aposentadoria e falecimento. 

Processo Membro/Motivo Conclusão 

1815/2017-2 Rozalina do N. Maia - aposentadoria 
Não identificado qualquer equívoco nos cálculos realizados pela 
SERH. 
 

37461/2017-3 Mary Ann de Campelo Pereira - aposentadoria 

38347/2017-3 Mônica Aguiar C. de Lavor - falecimento 

 

4.5 Acompanhamento das contratações emergenciais, da gestão/fiscalização dos contratos de limpeza e 

vigilância armada  
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Considerando a melhoria nos processos de aquisições e contratos, resultado do Projeto de 

Modernização da Gestão do Ministério Público do Ceará o MPCE, conduzido pela Falconi Consultores 

de Resultado, uma nova estrutura organizacional foi implantada com a redefinição e/ou criação de unidades 

administrativas específicas (Núcleo de Suporte às Aquisições, Núcleo de Apoio Técnico-Jurídico, Núcleo de 

Apoio aos Contratos, e Assessoria Jurídica para Aquisições e Contratos), estabelecendo-se novos fluxos 

administrativos para os processos licitatórios e contratações, conforme Provimento nº 11/2017, de 03 de 

fevereiro de 2017. 

 Considerando a importância das mudanças implementadas pela administração do MPCE, a 

AUDCON não deu prosseguimento às atividades de controle dos contratos, as quais consistiam em alerta aos 

gestores acerca dos prazos de vigência. 

 

4.6 Acompanhamento de Diárias processo 35836/2017-8 

Conforme previsto no Plano Anual de Auditoria do exercício de 2017, foram avaliados os 

procedimentos de concessão de diárias dentro e fora do Estado, concedidas a membros do MPCE, não sendo 

escopo do trabalho as concessões de diárias a servidores.  

Para a realização deste trabalho, observou-se as seguintes diretrizes procedimentais: - análise 

documental; - confronto de informações e documentos; - requisições de informações aos setores envolvidos; 

- lançamentos em folha de pagamento.  

Os trabalhos encontram-se em andamento nesta AUDCON. 

5.  Auditorias  

5.1 Auditoria Operacional da Frota -  Processo nº 27171/2016-2 

O objetivo foi emitir opinião acerca do desempenho da área auditada, através da análise de 

suas atividades ou funções, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela 

supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-los, evitando 

demandas desnecessárias de possíveis infrações administrativas e buscando minimizar os riscos inerentes à 

atividade.  

Os apontamento, recomendações e medidas saneadoras estão delineados no quadro que se 

segue: 
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Apontamentos Recomendação Medidas Saneadoras 

A frota da PGJ é composta de 79 veículos, 
desses: 05 motos, 01 caminhão, e 03 sprinter. 
Desses, 22 serão levados a leilão (proc. nº 
4090/2017-9), 04 em manutenção, restando 
apenas 46 veículos na ativa. Além disso, 02 
motos encontram-se inativas no pátio do 
DETRAN e 01 para leilão.  
 

Promover a baixa Patrimonial da moto 
placa HWJ 5575, ano 2004/2004 tombo 
12.552; 

Promover leilão dos veículos disponíveis, 
conforme relação apresentada. 
 

A unidade esclareceu que o leilão para 
veículos inutilizados (conforme tabela 
presente à fl. 2230), encontra-se em 
andamento na Secretaria de Planejamento e 
Gestão – SEPLAG, consoante processo nº 
4639813/2017. 

Ausência de informações no preenchimento do 
bloco de controle diário de veículos. Nenhum 
condutor dos veículos analisados preenche o 
horário do recolhimento do veículo. 

 

Preenchimento do horário de recolhimento 
dos veículos para facilitar o controle pela 
unidade responsável. 

 

A unidade responsável esclareceu que os 
motoristas foram alertados e orientados a 
preencher o formulário corretamente, 
devendo observar a hora de recolhimento do 
veículo, além de elaborar uma tabela de 

pernoite dos veículos a ser preenchida pelo 
vigilante da sede no período noturno. 
 

Inexiste norma regulamentadora interna de 
identificação visual dos veículos do MPCE. Em 
pesquisa realizada em outros Ministérios 
Públicos verificou-se existir normas de 
identificação dos veículos de serviço. 

 

Recomenda-se identificação em veículos 
de serviços com adesivo em ambas às 
portas dianteiras com o nome USO 
EXCLUSIVO EM SERVIÇO ou modelo 
desenvolvido pela ASCOM para melhor 
identificação dos veículos do MPCE 
dentro das normas da resolução do 
CONTRAN nº 231/2007. 

Foi esclarecido que a atuação do MPCE  
rquer, em sua maioria, o necessário sigilo 
das operações no desenvolvimento de suas 
atividades, não sendo recomendado 
identificar os veículos conforme sugerido 
pela AUDCON. 

Aumento das incidências de infrações de trânsito 
(excesso de velocidade e estacionamento em 
local proibido), cometidas por condutores de 
veículos da instituição, tornando-se 
imprescindível a adoção de providências para 
frear as ocorrências de multas de trânsito 
aplicadas aos veículos do MPCE.  

Registre-se que nenhum condutor apresentou 
recurso em tempo hábil, junto aos órgãos 
competentes (DETRAN-CE e AMC-CE), o que 
demonstra consentimento com a aplicação das 
multas.  

 

A unidade gestora dos serviços de 
transporte deverá: 

- Orientar os motoristas para que 
observem a velocidade permitida das vias, 
bem assim se abstenham de estacionar em 
local proibido. 

- Analisar os casos de reincidência dos 
condutores e tipo de infração, avaliando 
consequências decorrentes do ato, tendo 
por objetivo a tomada de decisão de 
penalidade a quem deu causa à infração. 

- Acompanhar e assegurar o efetivo 
pagamento das multas pelo condutor 
infrator. 

A unidade esclarece que o pagamento das 
multas é de responsabilidade do motorista 
(condutor infrator) e da empresa prestadora 
do serviço de terceirização. 

A frota da PGJ, em sua grande maioria, é muita 
antiga, conforme já demonstrado. 

O setor de transportes deve orientar os 
condutores para adoção de boas práticas 
em relação ao consumo de combustível, 
tais como: 
 
- Desligar o carro quando este estiver 
parado, pois ligado e com o ar-
condicionado funcionando, pode 
representar um gasto de um a dois litros de 
combustível por hora, dependendo do 
tipo/modelo e motor do veículo. 

- A troca de marcha deve ser feita nos 
tempos certos sem esticar as mesmas; 

- Evitar, quando possível, enfrentar 
congestionamentos; 

-  Observar regularmente a calibragem dos 
pneus, pois uma calibragem incorreta 
aumenta o atrito no solo causando 
aumento do consumo. 

A unidade informou que os motoristas 
adotam as melhores práticas para o 
rendimento dos veículos e a segurança dos 
passageiros. 
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Em análise a documentação e ao sistema que 
gerencia a parte de manutenção da frota do 
MPCE, a AUDCON percebeu que o MPCE 
gastou um valor significativo de manutenção nos 
meses de julho, agosto e setembro.  

O crescimento na demanda por serviços de 
manutenção é reflexo do tempo de vida útil da 
grande maioria da frota de veículos.  

 

 

- A Unidade de Transporte/SEAD, deve 
observar as normas estabelecidas no 
provimento 052/2014, art. 22, §§1º, 2º e 
3º, que dispõe sobre as revisões periódicas 
e preventivas dos veículos da frota, com 
vistas a minimizar o custo com a 
manutenção de veículos. 

- Adotar planilha de controle de 
manutenção preventiva dos veículos do 
MPCE. 

- Recomenda-se que os veículos 
pertencentes ao MPCE, que apresentem 
constantes problemas e consequentemente 
aumento em seus custos de manutenção, 

sejam gradativamente substituídos por 
veículos novos ou locadas. 

- Recomenda-se que a manutenção/revisão 
preventiva seja feita na rede de oficinas 
credenciadas à empresa com a qual o 
MPCE tem contrato, observando as 
melhores condições e preços. 

- Providenciar leilão dos veículos sem 
condições de uso. 

A unidade esclareceu que a manutenção 
ocorre quando os veículos apresentam peças 
desgastadas, devendo analisar a 
possibilidade de recuperação da(s) 
mesma(s), bem como, a utilização moderada 
dos veículos  (reserva) mais antigos que 
apresentam defeitos recorrentes. 

O Controle Diário de Veículos não traz a 

identificação do motorista responsável pela 

saída, o que inviabiliza/impossibilita a 
imputação de pagamento de multas ao respectivo 
condutor infrator. 

 

Na maioria dos deslocamentos o campo 

“autorização” não está preenchido e quando 
preenchido, existe a dificuldade no 
reconhecimento de quem autorizou.  

Os condutores não preencheram o campo “hora 

do recolhimento veículo”, descumprindo a 
determinação do Provimento 052/2014. 

Alguns condutores não preencheram o campo 

“hora de saída e hora de chegada” dos 
respectivos deslocamentos, nem registraram a 
quilometragem de saída e chegada, mais uma vez 
descumprindo determinação do Provimento 
052/2014. 

 

Recomenda-se ao setor competente 
determinar que os condutores (capital e 
interior) passem a preencher os campos    
do Controle Diário de Veículos de forma 
correta, devendo registrar: 

- Responsável pela saída com a devida 
identificação assinada de forma legível 
inclusive utilizando um carimbo. 

- Autorização com a devida identificação 
assinada de forma legível inclusive 
utilizando um carimbo.  

- O horário de recolhimento do veículo. 

- O horário de saída e chegada. 

- A quilometragem de saída e chegada. 

- Recomenda-se que os condutores devem 
registrar  no  bloco  de  trafego, quando do 
abastecimento do veículo, a 
quilometragem e a hora, de maneira a 
viabilizar o acompanhamento pela 
unidade responsável. 

A unidade esclareceu que realizou reuniões 
informando a importância do preenchimento 
integral dos campos do controle. Destacou 
que muitas vezes a ausência dessas 
informações decorre da resistência de 
usuários dos veículos oficiais em assinar o 
diário de bordo, segundo relato de alguns 
condutores. Contudo, serão registradas no 
diário de bordo as recusas em assinar o 

documento.  

Ainda, no mês de junho, foi implantado 
mais um ponto de controle interno no diário 
de bordo, as informações serão validadas 
pelo motorista com assinatura e carimbo de 
identificação. 

Verificou-se que o pagamento do seguro dos 
veículos está em dia, existindo pendências 
relacionadas ao licenciamento. Contudo, o 
MPCE questiona a legalidade do pagamento das 
taxas de licenciamento e seguro por se tratar de 

bens do governo. 

Encaminhado ao DETRAN-CE os ofícios nºs 
178/2016 e 182/2016 para análise da efetiva 
isenção da taxa de licenciamento e ao mesmo 
tempo a restituição do que foi pago 
anteriormente, conforme lei nº 15.838 de 
27/07/2015 que entrou em vigor a partir de 1º de 
Janeiro/2016.  

Seja desenvolvido pela SETIN uma 
ferramenta que viabilize as solicitações de 
veículos pela INTRANET ou outro 
modelo de solicitação informatizada para 
facilitar os controles. 

 

 

Esclarece que as providências foram 
tomadas e atualmente os veículos 
encontram-se com a documentação em dia. 

Comunica que solicitou à SETIN, o 

desenvolvimento informatizado de pedido de 
veículo. 
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5.2 Auditoria em Gratificações concedidas por serviços extraordinários no exercício de 2017 – 

Proc. 38108/2017-9 

 O objetivo foi verificar o controle interno administrativo e a conformidade dos procedimentos 
adotados no exercício de 2016, cujo resultado encontra-se demonstrado a seguir: 

Apontamentos Recomendação Medidas saneadoras 

Ana América Fontenele e Silva, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

 A unidade auditada esclareceu que a servidora 
justificou a ausência do ponto de saída do dia 
17/06/2016 que somando as 2 horas de serviço 
extraordinário totalizaria 42 horas exigidas. 

Humberto Fraga Ribeiro Júnior, horas 

trabalhadas menor que horas 
concedidas.   

 O servidor da SETIN convocado mediante 

Portaria 3265/2016, comprovava através de 
frequência do SGP e quando necessário através 
de frequência própria em virtude de realização de 
trabalho extraordinário em horários atípicos ao 
seu expediente normal, de forma remota e 
programada de sua residência. Mesmo não 
indicando a hora específica da execução era 
considerado e computado conforme frequência 
apresentada em processo. 

Vivianne da Silva Albuquerque, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

 Nos dias 30/08, 01/09 e 06/09/2016 a servidora 
trabalhou as horas extras determinadas mediante 
prévia convocação e justificou os registros de 
entrada e/ou saída, sendo justificada e abonada 
pela chefia imediata. 

Cláudia Simone Oliveira Braz, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

Após revisão entende-se que deveria ser 
computado 41 horas extras, que deverá ser 
realizado o desconto do pagamento no valor de 
3 horas extras aplicadas a época, que implica o 
total de R$ 240,66. 

Extrato apresentando o desconto fl. 92 

Geruza Targino de Melo, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

Após revisão entende-se que deveria ser 
computado 40,53 horas extras, que deverá ser 
realizado o desconto do pagamento no valor de 
3,47 horas extras aplicadas a época que 
implica o total de R$ 383,12. 

Extrato apresentando o desconto fl. 92 

Deives dos Santos Castro, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas, Horas trabalhadas menor 
que horas concedidas 

Após revisão entende que deveria ser 
computado 39,26 horas extras, que deverá ser 
realizado o desconto do pagamento aplicados a 
época, que implica o total de R$ 108,12. 

Extrato apresentado 

Mairton Laurindo de Lima, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

Após revisão entende que deveria ser 
computado 38 horas extras, que deverá ser 
realizado o desconto do pagamento no valor de 
6 horas extras aplicadas a época, que implica o 
total de R$ 181,62. 

Extrato apresentado 

Maria Goretti da Silva Cordeiro, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

Após revisão entende que deveria ser 
computado 30,37 horas extras, que deverá ser 
realizado o desconto do pagamento no valor de 
3,76 horas extras aplicadas a época, que 

implica o total de R$ 190,82. 

Extrato apresentado 

Moésio Medeiros da Silva, horas 
trabalhadas menor que horas 
concedidas 

 Esclarece que as horas extras foram comprovadas 
através das fls. 77/82. 
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Sérgio Melo Malta, horas trabalhadas 
menor que horas concedidas 

 Esclarece na época do fato foram pagas horas 
extras no domingo em 50%, e, não de 100%, 
como deveria. O servidor questionou os cálculos 
através do processo nº462/2017-4. A Secretaria 
de Recursos humanos entende que os cálculos 
estão corretos. 

 

5.3 Auditoria Patrimonial Processo nº4347/2017-3 

O objetivo da Auditoria de Patrimônio consistiu em analisar os controles internos utilizados 

pela unidade administrativa responsável - segurança, rotinas e procedimentos relacionados ao tombamento, 

guarda e conservação dos bens pertencentes à instituição, localizados no galpão, não sendo escopo do 

trabalho a verificação dos bens patrimoniais em uso pelas diversas unidades do Ministério Público. 

O relatório encontra-se em fase de elaboração para envio à alta administração. 

 

5.4 Auditoria Operacional em Declaração de Bens e Valores Processo nº 37337/2017-5 

A Auditoria Operacional em Declaração de Bens e Valores, objetivou verificar o cumprindo 

do que determina a Lei nº 8.730, de 10.11.93, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e 

rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

(art.7º), c/c art. 13 da Lei nº 8.429/92, conforme estabelecido no Provimento nº 124, de 11.06.2014, que 

disciplina a entrega das declarações pelos servidores do Ministério Público e sua atualização anual. 

O relatório encontra-se em fase de elaboração para envio à alta administração. 

 

5.5 Auditoria operacional na execução financeira dos contratos em vigência no exercício de 2016 

Tendo em vista a reestruturação de equipes e unidades administrativas, bem como as 

melhorias estabelecidas no Provimento nº 011/2017, para os procedimentos relacionados aos contratos, 

resultado do Projeto de Modernização da Gestão do MPCE, conduzido sob a orientação da Falconi 

Consultores de Resultados, esta AUDCON verificou a impossibilidade de dar seguimento à auditoria. 

 

5.6 Auditoria na gestão de contratos de obras e serviços 

Neste trabalho elaboramos levantamento, identificando a execução financeira dos contratos 

de obra e serviço, sendo identificado no Relatório de Resumo da Despesa empenhada por item da fonte do 

Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público, exercício de 2017, uma classificação orçamentária 
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equivocada: A despesa de custeio de serviços de locação de máquinas de reprografia foi classificada como 

Manutenção e Conservação de Aeronave. Apontamento foi corrigido pela Secretaria de Finanças – SEFIN. 

 

6. Considerações Finais 

As informações contidas neste relatório das atividades desenvolvidas pela Assessoria de 

Controle e Auditoria Interna – AUDCON, no ano de 2017, indicam que a área, em face de sua estruturação 

inicial, deu continuidade às atividades desenvolvidas nos exercícios de 2016, conforme as atribuições 

norteadas pela Lei nº 14.747/2010. 

Tem-se que os resultados obtidos por esta Assessoria foram positivos e frutos da participação 

ativa nas manifestações e das recomendações originadas dos exames realizados em controles prévios, 

concomitante e posteriores, que por vezes requeriam providências não só de cunho formal, mas também 

material, sempre prezando pela aplicabilidade dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e 

economicidade. 

Apesar de se tratar de uma Instituição com poucos recursos tecnológicos, restando controles 

precários, a Instituição busca proporcionar a preservação dos princípios administrativos Expressos previstos 

no artigo 37 da CF88 e na Lei 9784/99 em seu artigo 2º e os Implícitos, porém, reconhecidos na doutrina.  

Constata-se, pois, que o Ministério Público Estadual, atingiu os objetivos propostos na 

implementação de ações com a finalidade de otimizar os recursos orçamentários disponíveis, visando atender 

as demandas. 

É o parecer. 

Atenciosamente, 

Fortaleza, 12 de junho de 2018. 

 

 

Dina Quintas Colares Araújo 
Coordenadora-Adjunta de Auditoria Interna 

Coordenadora-Geral de Controle e Auditoria Interna no 
exercício de 2017 

 

 

 

Ricardo Pereira Sales 
Coordenador-Adjunto de Controle Interno 

 

Teresa Jacqueline de Mesquita Ciríaco 
Coordenadora-Geral de Controle e Auditoria Interna 

 


