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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PGJ - EXERCÍCIO 

DE 2018 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

1.  APRESENTAÇÃO 

A Assessoria de Controle e Auditoria Interna – AUDCON, instituída com o advento 

da Lei nº 14.747/2010, é órgão integrante da Estrutura Administrativa da Procuradoria-Geral 

de Justiça do Estado do Ceará, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, tendo 

como missão acompanhar e supervisionar a correta gestão orçamentária financeira e 

patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.  

A AUDCON substituiu a antiga unidade de Controle Interno, criada inicialmente 

mediante Provimento nº 003/2004, como Controladoria, sendo ampliada com o advento do 

Provimento nº 020/2009, de 16/02/2009, passando a denominar-se Coordenação de 

Controladoria e Auditoria Interna, cuja finalidade consistia no assessoramento nas  áreas de 

gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da instituição, objetivando 

mensurar alternativas econômicas, mediante fornecimento de visão sistêmica e integração 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 presente relatório refere-se à Prestação de Contas da Procuradoria-Geral de Justiça 

do Estado do Ceará, do exercício financeiro de 2018, sob o comando do dirigente máximo do 

órgão, o Procurador-Geral de Justiça Plácido Barroso Rios, no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2018.  
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2.  FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES DA AUDCON 

À Assessoria de Controle e Auditoria Interna – AUDCON, nos termos do art. 13- C 

da Lei nº 14.747/2010, compete acompanhar e supervisionar a correta gestão orçamentário-

financeira e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, 

eficiência e eficácia. 

A AUDCON encontra-se estruturada em 01(uma) Coordenação-Geral de Controle e 

Auditoria Interna, e duas coordenações adjuntas, sendo a primeira de Auditoria Interna e a 

segunda de Controle Interno, com as seguintes atribuições específicas: 

 
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; 
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; 
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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; 
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. 
 
Parágrafo único. O Coordenador- Geral de Controle e Auditoria Interna, o 
Coordenador- Adjunto de Controle Interno e o Coordenador- Adjunto de 
Auditoria Interna, serão nomeados, em comissão, pelo o Procurador- Geral de 
Justiça, dentre profissionais de nível superior em Contábeis, Economia e/ ou 
Administração, de reconhecida competência. “ (NR) 
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3.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 

  

Em 2018, a Assessoria de Controle e Auditoria Interna - AUDCON passou por 

mudanças na estrutura de pessoal, para atuação no novo biênio da gestão (2018/2019), 

efetivada a partir do mês de março. 

No que tange ao plano de auditoria de 2018, ajustes foram necessários em razão, 

principalmente, das especificidades de algumas auditorias, cujo objeto exigiu qualificação 

específica da equipe, a exemplo da auditoria em obras e serviços de engenharia, em 

andamento no âmbito deste órgão. 

Ademais, com a implantação do Novo Regime Fiscal, a partir da Emenda 

Constitucional nº 88/2016,  a qual estabeleceu limites para as despesas primárias correntes, de 

cumprimento obrigatório por todos os Poderes e órgãos do Estado, a AUDCON passou a 

monitorar mensalmente, a evolução das despesas do órgão, de maneira a verificar o controle e 

o cumprimento do índice definido para o exercício. 

Feitas as considerações iniciais, apresentamos as atividades desenvolvidas pela 

AUDCON, durante o exercício de 2018. 

 

3.1 Controle prévio/concomitante 

3.1.1 Foram objeto de exame e análise pela AUDCON 13 processos, que versavam sobre: 

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

Eletrônico (13) e pagamento de indenização de férias (2). 

3.1.2 Análise do relatório de gestão fiscal publicado a cada quadrimestre. 

3.1.3 Análise da evolução das despesas correntes primárias, relatório elaborado pela 

Secretaria de Finanças, e apresentado em reunião mensal com a administração superior, 

face aos limites estabelecidos na EC 88/2016. 

3.1.4 Análise e monitoramento da evolução das despesas com energia elétrica, correios, água 

e esgoto, combustíveis. 
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3.1.5 Análise e monitoramento da evolução da folha de pagamento (hora-extra, diárias, 

gratificações...), mediante conferência dos relatórios emitidos pelo sistema. 

3.1.6 Levantamento dos pagamentos efetuados a pensionistas, referentes ao adicional por 

tempo de serviço, de que trata o Provimento nº 026/2009. 

3.1.7 Orientações pontuais repassadas às unidades administrativas, a fim de otimizar 

processos de trabalho sem olvidar da legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e 

economicidade. 

3.1.8 Análise das informações lançadas no Portal da Transparência,  verificação da aderência 

ao Manual do Portal da Transparências – 4ª Edição, lançado pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público, e apresentação dos resultados nas reuniões quinzenais com os 

gestores das diversas áreas envolvidas nesse processo. 

 

3.2 Controle Posterior – Auditorias Realizadas 

3.2.1 Diárias e passagens – o relatório preliminar retornou à área de gestão de pessoas para 

esclarecimentos adicionais. 

3.2.2 Almoxarifado e Patrimônio – o relatório conclusivo em fase de elaboração, após 

retorno da manifestação da área gestora. 

3.2.3 Declaração de Bens e Valores – o relatório preliminar encaminhado para manifestação 

da área de gestão de pessoas. 

3.2.4 Obras e Serviços de Engenharia – foram encaminhados relatórios preliminares 

individuais, acerca de cada obra/serviço objeto da amostra da auditoria, para dar maior 

celeridade às providências e esclarecimentos da área auditada acerca das constatações 

evidenciadas.  

 

3.3 Trabalhos Externos 

3.3.1 Participação na Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública do Ceará e 

Conselho de Gestão de Governança Fiscal, conforme PEC 03/2018. 
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3.3.2 Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão – Grupo de Trabalho do 

Controle Interno dos Ministérios Públicos, promovida pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público, com periodicidade semestral. 

3.3.3 Participação do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público – tema: 

Ministério Público e Integridade: Governança ética, persecução penal e direitos humanos”, 

realizado em Brasília, realizado no período de 13 a 14 de setembro.  

 

4. PROCEDIMENTOS ANALISADOS 

4.1      Do acompanhamento dos Procedimentos Licitatórios 

 

 Em 2018, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou 19 procedimentos 

licitatórios na modalidade pregão eletrônico. Cumpre esclarecer, que essa Assessoria de 

Controle e Auditoria Interna – AUDCON passou a analisar a fase externa dos procedimentos 

licitatórios acima de R$ 300.000,00, conforme estabelecido no controle prévio no plano de 

auditoria. 

 Do universo de licitações na modalidade Pregão Eletrônico, 68,42% dos 

procedimentos foram submetidos ao exame da AUDCON, sobre os quais constatou-se a 

conformidade com as normas vigentes.  

 No quadro a seguir encontram-se os procedimentos licitatórios analisados durante o 

exercício de 2018. 

DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ANALISADOS 

ORDEM LICITAÇÃO OBJETO 
Nº 

PROCESSO 
RESULTADO 

ATA DE RP OU 

CONTRATO 

DECORRENTES 

FORNECEDOR 

CONTRATADO 

1 Pregão 
Eletrônico 
003/2018 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratações de pessoa 
jurídica para prestação de serviços 
especializados e continuados de 
vigilância armada, compreendendo 
equipamentos, EPIs e todas as 
ferramentas necessárias, conforme 
especificações e estimativas de 
quantidade previstas no Termo de 
Referência, anexo A deste edital. 
 

5424/2016-1 
 

REVOGADO --  
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2 Pregão 
Eletrônico 
009/2018 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de 
equipamentos eletroeletrônicos e 
acessórios de informática, 
conforme especificações técnicas e 
quantidades estimadas 
discriminadas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

33241/2017-3 
 

HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro de 
Preços nº 010; 011; 

012 e 013/2018 

LOTE 01 - PUHL 
INFORMATICA 

LTDA; LOTE 02 - 
ITEC 

INFORMATICA E 
TECNOLOGIA LTDA 

ME; LOTE 03 - 
DAYSIANE GOMES 
DAVIDA ME; LOTE 

04 - AGIL STORE 
LTDA 

3 Pregão 
Eletrônico 
013/2018 

Contratação de serviços 
continuados e especializados de 
recepção, com vistas a apoiar as 
atividades desenvolvidas pelo 
DECON/CE, e de recepção por 
profissionais bilíngues, para dar 
suporte às demandas do Posto de 
Atendimento do DECON/CE, 
localizado no Aeroporto Pinto 
Martins, em consonância com as 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no Anexo A - 
Termo de Referência. 

24414/2017-7 
 

HOMOLOGADA 
 

Contrato nº 
004/2019 

FUTURA SERVICOS 
PROFISSIONAIS 

ADMINISTRATIVOS 
EIRELI 

 

4 Pregão 
Eletrônico 
014/2018 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de veículos 
novos blindados e não blindados, 
em consonância com as 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA 

27733/2017-7 
 

REVOGADO   

5 Pregão 
Eletrônico 
020/2018 

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

41525/2017-9 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
021/2018 

MELHOR 
PROPOSTA 

COMERCIO E 
REPRESENTACAO 

LTDA-ME 
 

6 Pregão 

Eletrônico 
021/2018 

Registro de Preços para futuras e 

eventuais contratações de pessoa 
jurídica para prestação de 
serviços especializados e 
continuados de vigilância 
armada, compreendendo 
equipamentos, EPIs e todas as 
ferramentas necessárias, 
conforme especificações e 
estimativas de quantidade 
previstas no Termo de Referência, 
anexo A do edital. 

5424/2016-1 
 

REVOGADO   

7 Pregão 
Eletrônico 
023/2018 

Registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de 
empresa para fornecimento de 
divisórias, portas de divisórias e 
vidros, bem como seus 
acessórios, sendo: Lote 1: 
fornecimento de divisórias em 
madeira, portas em madeira e 
vidros itens 1, 2 e 3 COM 
montagem e instalação; Lote 2: 

fornecimento de divisórias em 
PVC, portas em PVC e vidros 
itens 1, 2 e 3 COM montagem e 
instalação; Lote 3: fornecimento 
de divisórias em PVC, portas em 
PVC e vidros itens 1, 2 e 3 SEM 
instalação; Lote 4: fornecimento 
de divisórias em madeira, portas 
em madeira e vidros itens 1, 2 e 3 
COM montagem e instalação 

3113/2017-0 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
034/2018 

PERFIL 
COMERCIO DE 

FORROS E 
DIVISORIAS LTDA 
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exclusivo ME e EPP, artigo 47 da 
lei complementar 123/2006; Lote 
5: fornecimento de divisórias em 
PVC, portas em PVC e vidros 
itens 1, 2 e 3 COM montagem e 
instalação exclusivo ME e EPP, 
artigo 47 da lei complementar 
123/2006; Lote 6: fornecimento 
de divisórias, portas em PVC e 
vidros itens 1, 2 e 3 SEM 
instalação exclusivo ME e EPP, 
artigo 47 da lei complementar 
123/2006, conforme 
especificações técnicas e 
quantidades estimadas 
discriminadas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

8 Pregão 
Eletrônico 
024/2018 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de toneres 
para impressora multifuncional 
Samsung SCX-5637FR, 
impressora multifuncional 
Samsung SL-M4070FR e 
impressora Samsung Laser MLT-
2955ND, todos originais ou 
certificados pelo fabricante da 
respectiva marca, conforme 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no Anexo I 
– TERMO DE REFERÊNCIA. 

37299/2017-7 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
030/2018 

LOTE 01: 
MICROSENS S/A; 

LOTE 02: 
FRACASSADO 

 

9 Pregão 
Eletrônico 
026/2018 

Registro de Preço para futuras e 
eventuais aquisições de materiais 
elétricos diversos, de acordo com 
as especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

20546/2017-0 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 036 e 

037/2018 

LOTE 01: 
IMEDIATO 

COMERCIAL 
ELÉTRICA E 

FERRAMENTAS 
LTDA - ME; LOTE 

02: MATEUS 
GUERRA FARIAS - 

ME 

10 Pregão 
Eletrônico 
027/2018 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de 
condicionadores de ar tipo split, 
incluindo instalação, garantia e 
assistência técnica, de acordo 
com as especificações e 
estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

41588/2017-7 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
038/2018 

ARV COMERCIO E 
SERVICOS 

ELETRICOS E DE 
REFRIGERACAO 

LTDA 
 

11 Pregão 
Eletrônico 
028/2018 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de licenças 
de programas/softwares de 
informática para infraestrutura, 
plataforma de colaboração e 
comunicação corporativa baseada 
em nuvem soluções softwares 
Office 365 E1, Office 365 E3 e 
Azure, incluindo transferência de 
conhecimento e treinamento para 
operação das soluções adquiridas, 

bem como execução de serviços 
de planejamento, implementação 
e testes Lote 01, e contratação de 
Unidades de Serviços Técnicos 
especializados nas soluções de 
softwares mencionadas Lote 02, 
com garantia de atualizações e 
suporte técnico pelo prazo de 36 
trinta e seis meses para os itens 1 
e 2 do Lote 01, e de 12 doze 

9179/2018-3 
 

HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro 
de Preços nº 027 e 

028/2018 

Lote 1: Lanlink 
Solucoes e 

Comercializacao em 
Informatica; Lote 2: 

Aura Servicos 
Corporativos LTDA 
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meses para o item 3 do Lote 01, 
de acordo com as especificações 
e estimativas de quantidades 
contidas no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

12 Pregão 
Eletrônico 
032/2018 

Registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de pessoa 
jurídica para prestação de 
serviços especializados e 
continuados de vigilância 
armada, compreendendo 
equipamentos, EPI“s e todas as 
ferramentas necessárias, 
conforme especificações e 
estimativas de quantidade 
previstas no Termo de Referência, 
anexo A deste edital. 

5424/2016-1 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 029 e 

033/2018 

Lotes 1, 2, 3, 5, e 6: 
NORTH SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA 

EIRELI; Lote 4: 
THOMPSON 

SEGURANÇA 
LTDA 

13 Pregão 
Eletrônico 
033/2018 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de veículos 
blindados e não blindados, em 
consonância com as 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

27733/2017-7 
 

HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro 
de Preços nº 01, 

02 e 03/2019 

Lote 2: Toyota do 
Brasil LTDA; Lote 3: 
Nacional Veiculos e 

Servicos LTDA; Lote 
4: Mito Comercio de 

Veiculos LTDA 
 

 

 Dessa forma, além de outros mecanismos legalmente estabelecidos, a análise do 

certame na fase externa, representa uma das formas de controle adotada pela Instituição. 

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

gratificação e combustível. 

 

A finalidade do acompanhamento é verificar a utilização correta dos serviços, a 

evolução das despesas, visando assegurar a implementação de ações por parte dos gestores, 

voltada ao controle do gasto.  

Durante o acompanhamento foram iniciados os processos relacionados abaixo, com 

suas respectivas providências: 

4.2.1 Desvio padrão na conta de água no imóvel 

Processo Unidade Apontamentos 
Causa/ 

Medidas saneadoras 
 

11916/2018-4 

DECON / Fortaleza Variação de 100%, entre janeiro, 

fevereiro e março/2018 

Vazamento localizado em uma torneira 

do jardim, conforme OS 33974501  

11916/2018-4 Promotoria da Fazenda 
Pública 

Variação de 100%, entre janeiro, 
fevereiro e março/2018 

Vazamento localizado em duas 
descargas, conforme OS 33974675 

11916/2018-4 Promotoria Tabuleiro do 
Norte 

Variação algo em torno de 500% 
entre os meses de janeiro, 
fevereiro e março/2018 

Vazamento oculto entre a caixa d`água e 
a distribuição para os pontos de 
utilização. OS 33975960 

11916/2018-4 DECON/ Maracanaú Variação algo em torno de 350% 
entre os meses de janeiro, 
fevereiro e março/2018 

Não constatado nenhum vazamento OS 
33976195’ 
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4.3 Acompanhamento da despesa de pessoal  

Verificar o controle de despesa com pessoal em conformidade com os artigos 18 e 19 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, verificando os limites estabelecidos para o órgão, 

subscrevendo os respectivos relatórios de gestão fiscal, conforme previsão legal. 

O trabalho da AUDCON no âmbito da gestão fiscal, compreende a análise do relatório 

elaborado pela Secretaria de Finanças, acompanhamento e monitoramento do envio ao TCE, 

ao Poder Legislativo, publicação no diário oficial eletrônico, disponibilização no Portal da 

Transparência, e do lançamento no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do  Setor 

Público -  SICONFI, assinado pelo responsável pelo controle interno, nos prazos legais 

estabelecidos na lei Complementar nº 101/2000. 

No quadro abaixo demonstra os dados dos relatórios de gestão fiscal publicados no 

exercício de 2018, os quais apontam que o Ministério Público ficou abaixo dos índices de 

alerta (1,80%), prudencial (1,90%) e legal (2,00%), reforçando que o órgão cumpriu com os 

limites da LRF. 

RGF RCL AJUSTADA ÍNDICE PUBLICAÇÃO 

3ª Quad. 2017 
17.762.569.695,74 

1,71% 
29/01/2018, pág. 48 a 51  

17.762.569.430,97 06/04/2018, pág. 6, 17 a 20 

1º Quad. 2018 18.119.058.447,37 1,73% 29/05/2018, pág. 24 a 35 

2º Quad. 2018 18.322.583.237,11 1,75% 28/09/2018, pág. 1 e 14 

 

4.4 Acompanhamento das Indenizações de férias 

 Foram objeto de exame por parte da AUDCON os requerimentos formulados mediante 

processos de nº 5672/2018-1 e 42859/2017-1, acerca dos cálculos de indenização de férias 

devidas a membros do Ministério Público, em razão de aposentadoria ou falecimento, 

restando ratificados os valores levantados pela Secretaria de Recursos Humanos. 
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4.5 Análise dos processos de pagamentos de Adicional por Tempo de Serviço - ATS  

Para subsidiar os trabalhos de análise dos pagamentos efetuados a pensionista, a título 

de adicional por termo de serviço, foram levantados dados do sistema de contabilidade do 

Estado do Ceará – S2GPR, realizada consulta junto à Secretaria de Planejamento – SEPLAG, 

em razão do acesso ao banco de dados do Sistema Informatizado de Óbitos, bem como dos 

processos de pagamentos dos exercícios de 2011 a 2018. 

 Da análise realizada na documentação restaram identificados pagamentos irregulares, 

em favor das pensionistas: Suzana Góes de Oliveira Ribeiro, Francisca de Paula Pessoa 

Teixeira e Eliete Câmara Sampaio, visto que efetivados após a morte das respectivas 

beneficiárias, listados no quadro abaixo, os quais submetidos ao conhecimento do Procurador-

Geral de Justiça. 

Processo Pensionista Valor apurado como indevido 

16358/2018-4 Suzana Goes de Oliveira Ribeiro 49.500,00 

16359/2018-2 Francisca de Paula Pessoa Teixeira 44.700,00 

16360/2018-0 Eliete Câmara Sampaio 31.000,00 

 

No intuito de viabilizar o ressarcimento ao erário, foi remetida à Procuradoria-Geral do 

Estado cópia dos autos, mediante ofício nº 1174/2018/SEGE-MP, datado de 18/05/2018, 

comprovante anexado em peças processuais, Controle Interno, Relatório de Auditoria do 

Controle Interno, do sistema Ágora. 

Além disso, a Secretaria de Finanças deste órgão implementou ações efetivas de 

controle dos pagamentos a pensionistas, passando a exigir “Prova de Vida”, mediante 

apresentação de contracheque e comprovante de endereço, dos beneficiários com valores 

remanescentes a receber, para mitigar o risco de pagamento de despesas após morte do 

beneficiário. 

4.6 Acompanhamento de Passagens e Diárias  

A auditoria em diárias e passagens, prevista no Plano de Auditoria para o exercício de 

2018, teve por finalidade avaliar os procedimentos e a metodologia adotada na concessão de 
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diárias no exercício de 2017, bem como verificar a compatibilidade com as regras previstas no 

Provimento nº 20/2016. 

A metodologia dos trabalhos envolveu análise das portarias de concessão, das 

planilhas de controle mantidas pela Secretaria de Recursos Humanos, das informações 

lançadas no sistema e divulgadas no Portal da Transparência. 

O resultado consta do relatório prévio submetido à consideração superior, 

mediante processo nº 6290/2018-1, em 02/03/2018, para conhecimento das ocorrências 

apontadas, esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis. 

 

4.7 Auditoria operacional em almoxarifado  

A auditoria realizada no Almoxarifado da Procuradoria-Geral de Justiça, teve por 

objetivo analisar a conformidade dos procedimentos adotados no âmbito daquela unidade 

administrativa, para o gerenciamento do almoxarifado; do relatório de Movimentação de 

Almoxarifado entregue à Secretaria de Finanças para os lançamentos contábeis, e os sistemas 

utilizados, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017. 

Os achados de auditoria constam do relatório prévio encaminhado mediante 

processo nº 16357/2018-6, para os esclarecimentos necessários. 

4.8 Auditoria Operacional de férias e função cumulativa  

A auditoria nos processos de concessão de férias e função cumulativa não foi realizada 

em razão da ampliação do escopo da auditoria em obras e serviços de engenharia, que 

requereu dedicação exclusiva da equipe da AUDCON, dada a complexidade e especialidade 

das ações envolvidas no processo. 

4.9 Auditoria operacional em Declaração de Bens e Valores 

Os trabalhos foram iniciados em 2017, tendo como referência a apresentação da 

Declaração de Bens e valores dos servidores do MPCE, inclusive de cônjuges, 
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companheiros(as), filhos e demais dependentes, cujo prazo se estendeu até o dia 30/05/2017, 

conforme previsto no art. 2º do Provimento nº 124/2014.   

O relatório prévio foi submetido à consideração superior, mediante processo nº 

37337/2017-5, para conhecimento das ocorrências apontadas, e das recomendações expedidas 

por esta Assessoria de Controle e Auditoria Interna, em 17/09/2018. 

 

4.10  Auditoria na gestão de contratos de obras e serviços 

Em andamento no âmbito deste órgão, dada a complexidade das atividade, bem como 

a localização dos imóveis, a auditoria em obras e serviços de engenharia, foi iniciada a partir 

do memorando nº 026/2018, de 29/08/2018, mediante processo nº 30827/2018-0, no qual a 

AUDCON requereu documentação preliminar com o fito de subsidiar o processo de 

planejamento e de execução da auditoria. 

Para auxiliar os trabalhos foi designado profissional com a qualificação requerida para 

atuar nas vistorias dos imóveis, e responsabilizar-se pela emissão de relatórios de vistorias, 

face à especialidade da auditoria em obras e serviços de engenharia. 

Para auxiliar os trabalhos da auditoria foi designado profissional com a qualificação 

requerida para atuar nas vistorias aos imóveis, e responsabilizar-se pela emissão de relatórios 

de vistorias, face à especialidade da auditoria em obras e serviços de engenharia. 

 

4.11 Auditoria Patrimonial  

Os trabalhos foram iniciados em 2017, mediante processo nº 4347/2017-3, no qual a 

AUDCON requereu documentação preliminar com o fito de subsidiar as etapas de 

planejamento e de execução da auditoria em bens móveis do exercício de 2016, com objetivo 

de verificar os controles internos administrativos adotados pelo Departamento de Material e 

Patrimônio, no âmbito da gestão patrimonial. 

No relatório prévio submetido à consideração superior, em 03/10/2017, para 

conhecimento das ocorrências apontadas, esclarecimentos às questões suscitadas, e 
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observação das recomendações expedidas, constam as principais observações e constatações 

verificadas pela auditoria na análise do processo, os achados de auditoria. 

As respostas foram encaminhadas em 09 de janeiro de 2018, cabendo destacar as 

providências elencadas pela área gestora visando sanar as ocorrências apontadas no âmbito da 

auditoria realizada na gestão de patrimônio do órgão. 

• Aquisição de sistema integrado de gestão, mediante pregão eletrônico 011/2017, 

possibilitando a integração dos sistemas financeiro e patrimonial. O módulo de 

almoxarifado/patrimônio em fase de implantação. 

• Elaboração e divulgação do Manual de Controle de Material e Bens Permanentes, no qual 

constam diretrizes, formulários/instruções de preenchimento, catálogos, legislação 

relativa ao controle do material de consumo e permanente. 

• Implantação controle de acesso ao galpão de armazenagem de matérias e bens 

patrimoniais, mediante registro em livro. 

• Encaminhamento de solicitação para aquisição/instalação de câmeras de segurança, bem 

como de cerca elétrica no prédio. 

• Solicitado reforço da equipe, mediante a contratação de estoquista, conforme processo 

45595/2017-8. 

•  Requerimento para contratação de empresa especializada na realização de serviço de 

inventário, mediante processo nº 44197/2017-4. 

 

5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Orçamento (Lei + Créditos Adicionais) 

O orçamento da PGJ para o exercício de 2018, foi estimado em R$ 393.071.945,00 

(trezentos e noventa e três milhões, setenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais), 

conforme consta na Lei Orçamentária Anual nº 16.468, de 19 de dezembro de 2017. 

Os créditos adicionais suplementares importaram em R$ 23.377.963,00 (vinte e três 

milhões, trezentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais), totalizando ao final 
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do exercício o valor de R$ 416.449.908,00 (quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e 

quarenta e nove mil, novecentos e oito reais). 

 

5.2 Execução Orçamentária 

Verifica-se do relatório “Consolidado por Órgão, Unidade Orçamentária e PA”, 

extraído do SIOF-Integrado Sistema Orçamentário e Financeiro, disponível em 

http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20190801153700[rm2aajnhkehia45bez3

trfrp].PDF, que a execução alcançou 99,86% do previsto para o exercício, considerando a 

despesa total empenhada (R$ 415.882.589,93), enquanto os pagamentos representaram 

99,28%. 

Verifica-se da análise dos Projetos (02) e Atividades (15) consignados no orçamento de 

2018, índices de execução expressivos, restando não executada somente a ação 17564 – 

Realização de Concurso Público. 
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5.3 Restos a Pagar 

5.3.1 Da Execução de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores a 2018 

Da análise dos dados lançados no “demonstrativo de execução de restos a pagar”, 

extraído do s2gpr, constata-se que foram pagos R$ 864.575,68 (oitocentos e sessenta e quatro 

mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e cancelados R$ 98.950,11 

(noventa e oito mil, novecentos e cinquenta reais e onze centavos), do montante inscrito em 

restos a pagar não processados – Anexo I, restando saldo de R$ 8.586,67 (oito mil, quinhentos 

e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).  

No que tange aos restos a pagar processados, R$ 14.356.221,69 (catorze milhões, 

trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) foram 

pagos, restando saldo ao final do exercício no valor de R$ 15.763,94 (quinze mil, setecentos e 

sessenta e três e noventa e quatro centavos). 

 

 

5.3.2 Da Inscrição em Restos a Pagar do exercício 2018 

A inscrição em Restos a Pagar de 2018, totalizou R$ 2.596.777,35, sendo R$ 383.273,26 de 

Restos a Pagar Processados, R$ 2.064.235,14 não processados, e R$149.268,95 referentes às 

retenções. 

 



 

ASSESSORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 

Parecer Controle Interno 
PCA 2018 – PGJCE 

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 
 

 

 

17 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações contidas neste relatório das atividades desenvolvidas pela Assessoria 

de Controle e Auditoria Interna – AUDCON, no ano de 2018, indicam as atividades 

desenvolvidas no exercício de 2018, conforme as atribuições estabelecidas na Lei nº 

14.747/2010, bem como as prioridades definidas para o biênio da gestão. 

Tem-se que os resultados obtidos foram positivos e fruto 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. 

Os avanços alcançados pela instituição, elencados no relatório de desempenho da 

gestão, decorrem das prioridades estabelecidas pela gestão, dentre as quais se destacam os 

investimentos em tecnologia (sistemas/equipamentos), a instalação de novas sedes - espaços 

físicos adequados às atividades de membros e servidores do Ministério Público, reforma de 

prédios sedes de Promotorias de Justiça da Capital e Interior, ampliação do quadro de 

colaboradores (servidores, comissionados, estagiários). 

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

implementação de ações voltadas a modernização da instituição, otimizando os recursos 

orçamentários disponíveis, de maneira a garantir o atendimento das demandas do público 

interno e da sociedade. 

 

É o parecer. 

Fortaleza, 13 de junho de 2019. 

 

Dina Quintas Colares Araújo 
Coordenadora-Adjunta de Auditoria Interna  

Período 09/03 a 31/12/18 
Coordenadora-Geral de Controle e Auditoria Interna 

Período 01/01 a 04/03/2018 

 

 

Ricardo Pereira Sales 
Coordenador-Adjunto de Controle Interno 

Período 01/01 a 31/12/218 

 

 

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

 Período 05/03 a 31/12/2018  
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