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- 

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 2019, 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 2019.  

 

1. 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. 
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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; 
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; 
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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) 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 

 

O Plano Anual de Atividades de Controle e Auditoria Interna do exercício de 

2019, foi subsidiado pelo arcabouço normativo da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual 

contempla ações preventivas e de orientação às unidades administrativas, com objetivo de 

assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência 
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da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, proporcionando apoio à Alta 

Administração na gestão dos recursos e na tomada de decisão. 

Feitas as considerações iniciais, apresentamos as atividades desenvolvidas pela 

AUDCON, durante o exercício de 2019. 

 

2.1 Controle prévio/concomitante 

 

✓ Foram objeto de exame e análise pela AUDCON 20 processos (40%), que versavam 

sobre: aquisições de materiais, bens e serviços originadas de licitação, na modalidade 

Pregão Eletrônico. 

✓ Análise e validação do relatório de gestão fiscal, de periodicidade quadrimestral, 

elaborado pela Secretaria de Finanças, e acompanhamento dos prazos de publicação, 

divulgação no Portal da Transparência, envio ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 

e inserção no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – 

SICONF. 

✓ Acompanhamento da evolução das despesas correntes primárias, a partir do relatório 

consolidado pela Secretaria de Finanças, conforme modelo disponibilizado pelo Conselho 

de Governança Fiscal do Estado do Ceará, sendo apresentado em reunião mensal com a 

administração superior, para verificação dos limites estabelecidos na EC 88/2016. 

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

esgoto, submetendo ao gestor, quando necessário, pedido de esclarecimentos acerca de  

desvio padrão identificado pela AUDCON. 

✓ Análise e monitoramento da evolução da folha de pagamento, a partir do relatório 

extraído do sistema, por verba consignada em folha, classificadas nos grupos de despesa 

“pessoal e encargos sociais” e “outras despesas correntes”. 

✓ Orientações pontuais repassadas às unidades administrativas, a fim de otimizar processos 

de trabalho. 
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✓ 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. 

 

2.2 Controle Posterior – Auditorias Realizadas 

✓ Auditoria em Diárias concedidas a membros do Ministério Público do Ceará, cujos 

resultados constam do relatório prévio. 

✓ Auditoria em Obras e Serviços de Engenharia – continuidade da auditoria iniciada em 

2018, em razão da ampliação do escopo e especialidade da matéria. 

 

2.3 Trabalhos Externos 

✓ Participação nas reuniões da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública do 

Ceará, que tem por objetivo integrar conhecimentos, experiências e modelos de controle 

interno”, buscando a harmonização da atuação na administração pública do Estado do 

Ceará. 

✓ Participação no Conselho de Gestão de Governança Fiscal, para subsidiar o Procurador-

Geral de Justiça nas reuniões do Conselho - 1ª reunião realizada dia 10 de outubro de 

2019. 
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✓ Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão – Grupo de Trabalho do Controle 

Interno dos Ministérios Públicos, promovida pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

✓ Participação no 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público – tema: 

“Ministério Público e Agenda 2030: resolutividade e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável”, realizado no período de 22 e 23 de agosto de 2019. Esse evento é 

promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e conta com a participação de 

representantes de todas as unidades e ramos do Ministério Público brasileiro. 

 

3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ANALISADOS 

 

3.1      Do acompanhamento dos Procedimentos Licitatórios 

 

 Em 2019, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou 50 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, 40% 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 2019. 

QUADRO 1 - DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ANALISADOS 

LICITAÇÃO OBJETO Nº 
PROCESSO RESULTADO 

ATA 
REGISTRO 

PREÇOS 
FORNECEDOR 
CONTRATADO 

Pregão 
Eletrônico 
001/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa 
para confecção e fornecimento de 
banners, conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas 
no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

20066/2018-7 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
016/2019 

CLICK DIGITAL 
SERVIÇOS 
LTDA-ME  

Pregão Registro de Preços para futuras e 16168/2018-7 HOMOLOGADA Ata de Registro de MT VÍDEO 
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Eletrônico 
002/2019 

eventuais contratações de serviços de 
filmagem, edição e pós-produção de 
eventos, produções jornalísticas e 
promocionais/institucionais/docume
ntais e produção de áudios, para 
veiculação em locais de interesse do 
Ministério Público do Estado do 
Ceará), conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas 
no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 Preços nº 
010/2019 

PRODUÇÕES 
LTDA - EPP 

Pregão 
Eletrônico 
004/2019 

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 I – TERMO DE 
REFERÊNCIA 

37300/2017-3 HOMOLOGADA Ata de Registro de 
Preços nº 
012/2019 

LOTES 1, 2 e 3: 
MATEUS 

GUERRA DE 
FARIAS - ME 

Pregão 
Eletrônico 
005/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de 
eletrodomésticos diversos, de acordo 
com as especificações e estimativas 
de quantidades contidas no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA, 
visando atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do 
Ceará- MPCE. 

35657/2017-8 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
011/2019 

BRASIDAS 
EIRELI  

Pregão 
Eletrônico 
006/2019 

Registro de Preços 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, conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas 
no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

27617/2018-0 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
013/2019; 
014/2019 

LOTE 01 - GM 
DE BARROS 
EIRELI ME; 

LOTE 02 e 03 - 
MAIS GRÁFICA 

E EDITORA 
EIRELI - ME 

Pregão 
Eletrônico 
007/2019 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de cadeiras, 
poltronas e longarinas, conforme 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

11507/2018-1 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
045/2019 

LOTE 1 - ROAL 
INDÚSTRIA 

METALÚRGICA 
LTDA 

 
LOTE 2 - 

REVOGADO 
Pregão 

Eletrônico 
008/2019 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de confecção e instalação de 
letreiros de identificação e 
logomarcas, com vistas ao 
atendimento das demandas do 
Ministério Público do estado do 
Ceará, conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas 
no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

28782/2018-1 
 

HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
019/2019 

LOTES 1, 2 e 3 - 
NÚMERO 1 

COMUNICAÇÃ
O & EXPANSÃO 
DE NEGÓCIOS 

LTDA 

Pregão 
Eletrônico 
010/2019 

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 
DEREFERÊNCIA 

1846/2019-3  
 

HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro 
de Preços nº 

017/2019 

LOTE 01 E 02: 
MITO 

COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 
 

Pregão 
Eletrônico 
014/2019 

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

3300/2019-9 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
023/2019 

ZAPP 
COMERCIO 

DE 
INFORMATICA 

E SERVICOS 
EIRELI ME 
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Pregão 
Eletrônico 
018/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de materiais de 
CFTV (circuito fechado de 
televisão), com instalação, para 
atender demanda específica do 
Ministério Público do Estado do 
Ceará, conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas 
no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

39337/2018-1 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
026/2019 

LOTES 1, 2, 3 e 4 
- DINIZ 

TECNOLOGIA E 
SOLUCOES 

EIRELI - EPP 

Pregão 
Eletrônico 
021/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de mobiliários 
em madeira, de acordo com as 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA, 
visando atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do 
Ceará- MPCE. 

12222/2018-6 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
028/2019, 
029/2019 

LOTE 01 - 
LAYOUT 

MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO 

LTDA; LOTE 02 
-MILAN 

MÓVEIS IND. E 
COM. LTDA 

Pregão 
Eletrônico 
022/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de cercas 
elétricas, com instalação, de acordo 
com as especificações e estimativas 
de quantidades contidas no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA, 
visando atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do 
Ceará- MPCE. 

41477/2018-1 FRACASSADA - - 

Pregão 
Eletrônico 
024/2019 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa 
especializada, para prestação de 
serviços de entrega de documentos e 
objetos por meio de motociclistas, 
incluindo o fornecimento do veículo 
(motocicleta) e todo o material de 
consumo e demais equipamentos 
necessários à execução adequada dos 
serviços, conforme especificações e 
condições estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo A deste edital. 

2817/2019-3 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
030/2019 

LOTES 1 e 2 - 
FUTURA 

SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS 
ADMINISTRAÇ

ÃO EIRELI  

Pregão 
Eletrônico 
025/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de cercas 
espirais farpadas, do tipo concertina, 
com instalação, de acordo com as 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA, 
visando atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do 
Ceará- MPCE. 

808/2017-8 HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro 
de Preços nº 

037/2019 

LOTE 01, 02,03, 
04, 05, 06 e 

07:GYN 
COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTO
S EIRELI-ME  

Pregão 
Eletrônico 
026/2019 

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

15853/2019-3 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
038/2019 

MATEUS 
GUERRA 

FARIAS - ME 
 

Pregão 
Eletrônico 
027/2019 

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. 

2533/2019-6 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
032/2019 

WR LIMA  

Pregão 
Eletrônico 
031/2019 

Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa 
especializada para prestação de 
serviços técnicos, com utilização de 
profissionais (trabalhadores) da 
própria empresa contratada, de apoio 
administrativo e supervisão voltados 
ao almoxarifado do Departamento de 

38983/2018-3 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
044/2019 

CRIART 
SERVIÇOS DE 

TERCEIRIZAÇÃ
O DE MÃO DE 
OBRA LTDA  
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Material e Patrimônio do Ministério 
Público do Estado do Ceará – 
MP/CE, nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo A 
deste edital. 

Pregão 
Eletrônico 
035/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de 
equipamentos de informática, 
conforme especificações e 
estimativas de quantidades contidas 
no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA: 
 

20679/2019-5 HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro 
de Preços nºs 

048/2019, 
049/2019 e 
050/2019 

Lote 01: TORINO 
INFORMÁTICA 
LTDA; Lote 02: 

DATEN 
TECNOLOGIA 

LTDA.; Lote 
03:LUIS 

GUSTAVO 
SONCINI 

EQUIPAMENTO 
DE 

INFORMÁTICA 
ME 

 

Pregão 
Eletrônico 
039/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de forro 
modulado (Lotes 1 e 2), com 
montagem, composto por painéis de 
lã de vidro revestido na face 
aparente, placas de 0,625m x 1,25m 
x 25mm, e para fornecimento de 
divisórias (Lotes 3, 4 e 5), com 
montagem, em gesso 
acartonadodrywall 95 mm e 120 mm 
com miolo em lã de vidro, conforme 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

26168/2019-3 HOMOLOGADA 
 

Ata de Registro de 
Preços nº 
051/2019 

Lotes 1, 2, 3, 4 e 
5:  

C DIAS EIRELI - 
EPP  

Pregão 
Eletrônico 
050/2019 

Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de resmas papel 
A4 - Alcalino, para atender demanda 
específica do Ministério Público do 
Estado do Ceará, conforme 
especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

24202/2019-2 HOMOLOGADA 
 

Atas de Registro 
de Preços nºs 

01/2020 e 02/2020 

Lote 01: A D S 
QUEIROZ ME 

(Comercial 
Trindade); Lote 
02: ANDRE V S 
MORAIS - ME 

Fonte: Comissão de Licitação 
 

 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. ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, 

CORRESPONDÊNCIAS E TELEFONIA 

 

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

evolução das despesas, identificar desvio padrão nas contas e variáveis envolvidas, visando 

assegurar, tempestivamente, a implementação de ações corretivas por parte dos gestores, 

quando for o caso. 
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4.1 – Serviços de Postagem de Correspondências 

 

No que se refere aos gastos com correios, verificou-se crescimento acumulado de 

57,4% nos serviços de PAC, no período de janeiro a junho de 2019 quando comparado ao 

exercício de 2018, conforme tabela abaixo: 

 

De acordo com os esclarecimentos apresentados pela área gestora, as unidades da 

Procuradoria-Geral de Justiça foram orientadas a utilizar, preferencialmente, a modalidade 

PAC por ser a mais econômica disponibilizada pelos Correios, o que justifica o crescimento 

apontado pela AUDCON.  

Reforçou, ainda, que em consequência, houve declínio de 37,32% nas postagens 

por SEDEX, ficando o incremento real entre as duas modalidades de postagem no valor de R$ 

3.661,83 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), representando 

4,46% de incremento no período. 

Esse crescimento foi provocado, principalmente, pelo reajuste médio nas tarifas 

dos serviços de Sedex e PAC, a partir de março de 2019. 

Contudo, na comparação da despesa empenhada no exercício de 2019 (R$ 

571.225,48), compreendendo as diversas modalidades de correspondências usadas pelo órgão, 

com o montante empenhado em 2018 (R$ 598.186,02), observa-se redução de 4,5%. Essa 

queda é decorrente, em especial, da implantação da correspondência exclusivamente 
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eletrônica, a partir de outubro de 2018, de maneira que as diversas unidades do Ministério 

Público do Estado do Ceará passaram a se comunicar, preferencialmente, na modalidade 

eletrônica. 

Nesse mesmo período, observou-se gastos com o cartão da Central de Inquéritos 

de Sobral, mesmo após sua extinção, efetivada por meio do Ato Normativo nº 017/2019, que 

mereciam os esclarecimentos e providências da área gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resposta, o Secretário de Administração informou que “quanto à questão do 

cartão da Central de Inquéritos, fizemos contato e identificamos que as postagens das 

Promotorias de Sobral tem sido todas feitas por ele, porém, de forma que se regularize a 

questão formal, estaremos solicitando um cartão específico para a Secretaria Executiva das 

Promotorias de Sobra e cancelando o da Central de Inquéritos.” 

 

5.2 – Serviços de Energia Elétrica 

 

De acordo com os dados de consumo de energia elétrica do período de janeiro a 

dezembro de 2019, em relação ao exercício de 2018, percebe-se aumento de 27,93% (Gráfico 

1).  
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A partir desse indicador, buscou-se identificar, junto ao gestor, as variáveis que 

impactaram diretamente no consumo de energia elétrica, dentre os quais se destacam: 

✓ Reajustes nas tarifas - 3,80% (baixa tensão) e 7,96% 9alta tensão), a partir de 22/04/2018, 

e de 7,87% (alta tensão) e 8,35% (baixa tensão), aplicados a partir de abril de 2019. 

✓ Ingresso de novos colaboradores – nomeação de assessores jurídicos I para auxiliar os 

trabalhos das Promotorias de Justiça da capital e interior, cargos criados na Lei Estadual 

nº 17.088/2019, bem como de estagiários. 

✓ Instalação de novas sedes de Promotorias de Justiça na capital e interior do Estado. 

✓ Implantação do sistema SAJ-MP, que passou a ser utilizado pelos Promotores de Justiça 

em processos judiciais e extrajudiciais. 

 

5.3 – Serviços de Água e Esgoto 

 

Foram levantados os gastos com água e esgoto, a partir de faturas pagas à 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, bem como aos Serviços Autônomos de 

Água e Esgoto que prestam serviços no interior do Estado.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimvLbXmP3rAhVpIrkGHSdRDbYQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.saaesobral.com.br%2F&usg=AOvVaw2B8FMIRfjbozOKz0hRVWZc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimvLbXmP3rAhVpIrkGHSdRDbYQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.saaesobral.com.br%2F&usg=AOvVaw2B8FMIRfjbozOKz0hRVWZc
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De acordo com os dados do Gráfico 2, observa-se que as despesas aumentaram 

27,84% no acumulado de 2019, em relação a 2018.  O reajuste na tarifa de 15,86%, em 

24/03/2019, foi a principal variável de impacto na elevação dessa despesa, além do aumento 

de colaboradores e instalação de novas sedes de Promotorias de Justiça do interior, já 

referenciadas no item energia elétrica.  

 

 

5.4 – Telefonia  

O gráfico 3 representa o comportamento das despesas com telefonia, cujos dados 

apontam decréscimo de 5,88% em 2019 em comparação ao exercício de 2018, o que 

demonstra economia de gastos. 

 

Convém ressaltar que embora fatores já apontados no presente relatório, tenham 

impulsionado o aumento das contas de energia e água, não impactaram no consumo de 
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telefonia, é o caso das nomeações de cargos em comissão e do ingresso de novos estagiários.  

Reputa-se, principalmente, à melhoria nos controles internos das áreas 

administrativas e Promotorias de Justiça do interior. 

 

6. MONITORAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

O Núcleo de Atuação Especial Gestor da Transparência e Acesso à Informação - 

NUTRI, foi criado em 01 de fevereiro de 2013, pelo Provimento nº 025/2013, de acordo com 

as Resoluções nº89/2012, nº 100/2013 e nº 115/2014 do Conselho Nacional do Ministério 

Público CNMP, com objetivo de garantia o acesso à informação, a pessoas naturais e 

jurídicas, mediante procedimentos ágeis, de forma transparente, clara e linguagem de fácil 

compreensão.  

  

O NUTRI é coordenado por um Procurador de Justiça, designado pelo 

Procurador-Geral de Justiça, que em conjunto com as unidades administrativas, zelam pelo 

cumprimento das normas estabelecidas, observando as regras e modelos do Manual do Portal 

da Transparência do CNMP para divulgação das informações. 

 

Por sua vez, a AUDCON monitora, acompanha e fiscaliza a inserção correta e 

tempestiva dos dados no Portal da Transparência, elaborando relatório circunstanciado da 

situação de cada módulo, dando ciência ao Coordenador do NUTRI, e requerendo as 

providências da área responsável, quando a situação se mostrar necessária. 

 

No exercício de 2019 foram expedidas 19 comunicações internas, solicitando aos 

setores administrativos ajustes nas informações do Portal da Transparência, cujas 

providências foram adotadas e monitoradas durante as reuniões do NUTRI. 

 

Convém destacar, que a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 

(CCAF) do CNMP, avalia, quadrimestralmente ou semestralmente, a conformidade dos 

portais da transparência dos Ministérios Públicos estaduais e federais, pontuando os 319 
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(trezentos e dezenove) itens avaliados com as situações: atendido, parcialmente atendido, 

desatualizado e não atendido, sendo os resultados ddivulgados no site do CNMP. 

 

O MPCE tem alcançado o primeiro lugar na avaliação dos Portais de 

Transparência do Ministério Público brasileiro, atingindo 100% de conformidade com os 

requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O gráfico abaixo 

representa bem a evolução da maturidade percorrida pela instituição, passando de 26ª para 1ª 

posição no período de 2014 a 2018, mantendo-se nesse patamar no  exercício de 2019 

(FIGURAS 01  e 02) 

 

 

 

FIGURA 1 

 

FIGURA 2 

 

 
 

7. ACOMPANHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL 

 

Consiste em analisar a evolução das despesas com pessoal, e a conformidade com 

os requisitos legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, verificando o 

cumprimento dos limites estabelecidos para o órgão, além de subscrever os respectivos 

relatórios de gestão fiscal, com o Procurador-Geral de Justiça e a Secretária de Finanças. 

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, da publicação no diário oficial eletrônico, disponibilização no 
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Portal da Transparência, e lançamento no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do  

Setor Público -  SICONFI, observando os prazos da Lei Complementar nº 101/2000. 

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

exercício de 2019, 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. 

TABELA 03 – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2019 

RGF RCL AJUSTADA DESPESA ÍNDICE PUBLICAÇÃO 
1º Quad 19.791.272.245,39  334.655.052,81  1,69% 29/05/2019,  

pág. 14 E 86 

2º Quad.  20.596.819.996,17  347.127.684,80  1,69% 30/09/2019,  
pág. 18 e 63 

3º Quad.  20.870.241.722,90  362.459.343,44  1,74% 30/09/2019,  
pág. 2 e 50 

 

Vale destacar que a receita corrente líquida do 3º quadrimestre em relação ao 1º, 

cresceu 5%, enquanto a despesa alcançou 8% de incremento, impulsionando o percentual da 

despesa liquida de pessoal em relação à RCL para 1,74%. 

 

8. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES DO TETO DO 

GASTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88/2016 

Considerando 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 monitora 

mensalmente, a partir de informações extraídas do s2gpr, a evolução das despesas primárias 

correntes do órgão, de maneira a verificar o controle e o cumprimento do índice definido para 

o exercício. 

A Controladoria-Geral do Estado disponibiliza aos Poderes e órgãos a planilha 

modelo a ser preenchida com dados das despesas pagas no exercício, confrontando com os 
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dados do exercício anterior, referente às despesas correntes primárias, inclusive os restos a 

pagar pagos. 

Observa-se dos dados demonstrados na tabela 04, que a Procuradoria-Geral de 

Justiça cumpriu os limites definidos para o exercício de 2019, atingindo 98,28% do previsto 

de R$ 463.122.277,01 (quatrocentos e sessenta e três milhões, cento e vinte e dois mil, 

duzentos e setenta e sete reais e um centavo).  

 

Tabela 04 – DEMONSTRATIVO DO NOVO REGIME FISCAL – 2019 

 

A variação no período alcançou o índice de 2,77% quando se compara o valor 

apurado no exercício (R$ 455.134.526,71) com os dados de 2018 (R$ 442.849.122,65). 

 

9. MELHORIAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DAS AUDITORIAS REALIZADAS 

EM 2017/2018 

9.1 – Diárias e Passagens aéreas 

As recomendações expedidas no âmbito da auditoria realizada em Diárias da 

Procuradoria-Geral de Justiça, que teve por finalidade avaliar os procedimentos e a 

metodologia adotada na concessão de diárias no exercício de 2017, bem como verificar a 

compatibilidade com as regras previstas no Provimento nº 20/2016, resultaram nas seguintes 

melhorias: 
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✓ Restituição dos valores em duplicidade constantes nos processos nºs: 5973/2015, 

4134/2015, 267/2016 

✓ Implantação de melhorias no processo de pedido de diárias e da prestação de contas 

(relatório de viagem), que passou a ser exclusivamente pelo sistema informatizado CIGAM 

✓ Edição dos Atos Normativos alterando o Provimento nº 020/2016, que trata da concessão 

de diárias e passagens, sendo: nº 071/2018, para estabelecer critérios de concessão de diárias a 

palestrantes e colaboradores eventuais, que deverá ser compatível com o valor do órgão de 

origem e com o nível de instrução, quando um ou outro não tiver vínculo com a administração 

pública, e o 073/2018 o qual dispõe sobre o limite de inscrições patrocinadas para o mesmo 

evento. 

✓ Elaboração do Manual Operacional do Sistema CIGAM - Diárias e Passagens, orientando 

membros, servidores e colaboradores nos pedidos de Ajuda de custo, Diária, Passagens, 

Afastamento e afastamento. O processo inicia com a solicitação, após é realizada a 

conferência e aprovação, compra de passagens aéreas, a geração da portaria e publicação no 

diário oficial eletrônico do MPCE, e pagamento. 

endo assim, fica evidente que a área auditada tomou iniciativas para adotar 

melhorias no processo de diárias e consequentemente nos controles internos. 

9.2 Almoxarifado 

As recomendações expedidas no âmbito da auditoria realizada no Almoxarifado 

da Procuradoria-Geral de Justiça, que teve por objetivo analisar a conformidade e 

regularidade 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, referente ao 

período de janeiro a dezembro de 2017, culminaram na implementação de iniciativas e boas 

práticas de gestão do almoxarifado, tais como: melhoria e manualização dos procedimentos, 

busca de espaço físico mais adequado ao armazenamento do material, dentre outras, a seguir 

detalhadas: 
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➢ Criação do “Manual de Controle de Materiais de Consumo e Bens Permanentes”, em 

abril de 2018, estabelecendo diretrizes e padronização de procedimentos de controle, 

recebimento, movimentação e gestão de bens móveis e material de consumo; 

➢ Otimização do espaço físico destinado ao armazenamento de material e bens móveis, 

a partir da instalação de pallets e estantes apropriadas, para melhor acomodação e 

organização do estoque.  

➢ Instalação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), no prédio que abriga o material 

de consumo e bens patrimoniais, possibilitando monitoramento e o controle em tempo 

real. 

➢ Melhoria no quadro de colaboradores da área, com a ampliação do quantitativo de 

estoquistas e almoxarifes. 

➢ Otimização do fluxo de solicitação de materiais, e criação de um cronograma rígido 

de entrega de material, evitando o atendimento de demandas diárias. 

➢ Implantação de rotinas de verificação semanal do material estocado, e de conferência 

por grupo de materiais. 

 

9.3 Declaração de Bens e Valores 

No relatório conclusivo a AUDCON recomendou melhorias no processo de envio 

da declaração de bens e valores, disponibilizado no Portal do Colaborador, de maneira a 

possibilitar aferir a evolução do patrimônio de membros e servidores do Ministério Público do 

Ceará. 

Dentre as mudanças implantadas para otimizar a dinâmica das atividades que 

envolvem a apresentação da declaração e a análise pela Administração da evolução 

patrimonial, destaca-se a mais relevante, que consistiu na reformulação da ferramenta 

tecnológica “Portal do Colaborador”, utilizada para recepcionar as declarações de bens e 

valores de membros, servidores, cargos comissionados e servidores cedidos ao MPCE, com 

expectativa de disponibilização a partir de 2020.  

  O layout do sistema Portal do Colaborador pode ser visualizado pela imagem 

constante da FIGURA 03. 
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FIGURA 03 

 

Além disso, foi editado o Ato Normativo conjunto 007/2020, que Disciplina a 

atualização anual da declaração de bens e valores pelos membros e servidores do Ministério 

Público do Estado do Ceará, cujo prazo fora prorrogado por força dos Atos Normativos  

Portanto, o novo sistema possibilitará a demonstração individualizada da 

declaração de bens e valores de cônjuges ou companheiros, dos filhos e de outras pessoas que 

vivam sob a dependência econômica dos declarantes, cujas informações são obrigatórias. 

 

10. AUDITORIAS REALIZADAS  

10.1  Obras e Serviços de Engenharia - Contratos de Manutenção Corretiva e 

Preventiva de instalações do MPCE 

A auditoria em obras e serviços de engenharia, iniciada em 2018 (processo nº 

30827/2018-0), se estendeu por todo o exercício de 2019, em razão do pedido de ampliação 

do escopo pela administração da Procuradoria-Geral de Justiça. 
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Inicialmente, os trabalhos consistiam na análise dos procedimentos que deram 

origem às contratações, verificação das rotinas internas e controles adotados pela área 

responsável, de acompanhamento, gerenciamento e fiscalização dos serviços, bem como das 

regras previstas na parceria firmada entre a Procuradoria-Geral de Justiça e o Departamento 

de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará – DER.  

Portanto, não seria alvo da auditoria a realização de vistorias técnicas, dada a 

complexidade e indisponibilidade de profissional qualificado para colaborar com as atividades 

da AUDCON nesse processo. 

Contudo, a partir de solicitação da administração, bem como da indicação de 

profissional com a qualificação necessária para realizar vistorias técnicas, assinando os 

respectivos relatórios, os trabalhos foram ampliados, estabelecendo-se critérios para definição 

da amostra, a saber: a) obras/serviços em andamento; b) obras/serviços concluídos, com 

medições pendentes de pagamentos; c) sedes de Promotorias de Justiça localizadas no interior 

do Estado. 

 O relatório conclusivo, em fase de elaboração, apresenta recomendações de 

melhoria no processo de contratação de serviços e obras de engenharia, e aperfeiçoamento das 

atividades da área responsável pela fiscalização de contratos dessa natureza. 

 

10.2  Diárias 

A auditoria em diárias, prevista no Plano de Auditoria para o exercício de 2019, foi 

iniciada em 17/10/2019, sob o nº 30455/2019-8, tendo por finalidade avaliar os 

procedimentos e metodologia adotadas na concessão de diárias, tendo em vista a mudança nos 

controles adotados no processo de solicitação até a prestação e contas com a implantação do 

sistema integrado – CIGAM. 

 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.  

 Considerando que a Secretaria de Recursos Humanas, disponibilizou as 

informações solicitadas para análise, em 29/01/2020, a equipe da auditoria, nesse interstício, 
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iniciou os trabalhos a partir da coleta de dados disponibilizados no Portal da Transparência, da 

consulta ao sistema da folha de pagamento, às publicações no diário oficial eletrônico do 

Ministério Público, entre outras fontes de pesquisa disponibilizadas pela Procuradoria-Geral 

de Justiça.  análise.  

Após recebimento da documentação enviada pela área auditada, a equipe passou 

ao exame necessário, estruturando os dados coletados em planilha, contendo as informações 

relevantes do processo de concessão de diárias, tais como: nº do pedido, requerente/cargo, 

finalidade, período de afastamento, portaria de concessão/publicação, quantidade de diárias, 

ajuda de custo, valores empenhados/pagos.  

O resultado do trabalho, encontra-se consolidado no relatório prévio, em fase de 

conclusão, para submissão à consideração da administração superior, valendo destacar que a 

pandemia pela Covid19, acabou comprometendo a execução dos trabalhos.  

 

11. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 Receita 

Conforme bem esclarecido nas notas explicativas, não há registro de previsão 

inicial de receita, vez que a Procuradoria Geral de Justiça não se configura como agente 

arrecadador, ficando as referidas previsões no Balanço do Poder Executivo.  

Destaca, ainda, que no decorrer do ano de 2019, ocorreram ingressos de recursos 

no montante de R$ 2.581.903,82 (Dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e 

três reais e oitenta e dois centavos), decorrentes principalmente de rendimentos de aplicações 

financeiras, além de arrecadação proveniente de concurso para membros e servidores do 

Ministério Púbico do Ceará e ressarcimento de pessoal cedido, detalhado na tabela 5 . 

 

Tabela 5 – Composição da Receita Realizada  

RECEITA VALOR (R$) 

Juros e Títulos de Rendas 1.809.352,00 

Remuneração de Depósitos Bancários 2.030,60 

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos   478.802,00 
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Indenizações e Restituições 281.672,68 

Receitas Diversas 10.046,54 

(=) Receita Realizada 2.581.903,82 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados S2PGR 

 

11.2 Orçamento (Lei + Créditos Adicionais) 

O orçamento da PGJ para o exercício de 2019, foi estimado em R$ 425.115.935,02 

(quatrocentos e vinte e cinco milhões, cento e quinze mil, novecentos e trinta e cinco reais e 

dois centavos), conforme consta na Lei Orçamentária Anual nº 16.795, de 27 de dezembro de 

2018 (FIGURA 04). 

Os créditos adicionais suplementares importaram em R$ 34.183.352,98 (trinta e quatro 

milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito 

centavos), totalizando ao final do exercício o valor de R$ 459.299.288,00  (quatrocentos e 

cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais), 

conforme dados “Consolidado por Órgão e Grupo de Despesa”, extraído do SIOF - Integrado 

Sistema Orçamentário e Financeiro, no site a Secretaria de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG. 

 

FIGURA 04 

 

11.3 Execução Orçamentária 

Verifica-se dos dados extraídos do relatório (FIGURA 04) índice de 99,68% de 

execução orçamentária, em razão do montante empenhado de R$ 457.814.988,07, e de 

98,62% referente às despesas pagas no exercício. 
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Da análise do relatório de execução orçamentária por programa e 

projeto/atividade (FIGURA 05), constata-se índice satisfatório de execução das ações, acima 

de 90% na maioria, restando sem execução as seguintes ações: Fortalecimento e Expansão do 

Decon, Implantação de Equipe Permanente de Fiscalização do DECON, Realização de 

Concurso Público, Reforma da Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 05 

 

11.4 Restos a Pagar 

11.4.1 Da Execução de Restos a Pagar  

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

(FIGURA 05), extraído do s2gpr, constata-se que foram pagos R$ 1.669.743,31(hum milhão, 

seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), e 

cancelados R$ 308.637,90 (trezentos e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa 

centavos) do montante inscrito em restos a pagar não processados – Anexo 1, restando saldo 

de R$ 94.440,60 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta  reais e sessenta centavos). 

No que tange aos restos a pagar processados, Anexo 2, foram pagos R$ 

374.039,26 (trezentos e setenta e quatro mil, trinta e nove reais e vinte e seis centavos), 
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restando saldo ao final do exercício no valor de R$ 9.234,00 (nove mil duzentos e trinta e 

quatro reais). 

 

FIGURA 05 

 

11.4.2 Da Inscrição em Restos a Pagar do exercício 2019 

As despesas inscritas em Restos a Pagar de 2019 (FIGURA 06), compreendendo 

as empenhadas e não pagas, bem como as retenções não pagas no exercício, totalizaram R$ 

5.049.644,97 (cinco milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos),  sendo R$ 947.885,89 (novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos 

e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) de Restos a Pagar Processados, e R$ 

4.101.759,08 (quatro milhões, cento e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito 

centavos) não processado, representando 1,1% do montante empenhado no exercício. 

 

 
FIGURA 06 
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12. MONITORAMENTO DAS DECISÕES 

Consta no módulo “Monitoramento de Decisões” do sistema ÁGORA, 

determinação e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no 

âmbito de Prestação de Contas de exercícios anteriores, sobre as quais o Relatório de 

Desempenho da Gestão, apresenta os esclarecimentos e evidências necessários. 

     12.1 – DETERMINAÇÕES 

 

O Acórdão nº 745/2018, processo nº 03252/2010-4, traz a seguinte determinação: 

1- DETERMINAR a Procuradoria-Geral de Justiça que informe, com o envio de 
documentação comprobatória, o valor pago, em 2009, referentes aos Contratos n° 
047/2008 (Empresa Dinâmica Adm. Serviços e Obras LTDA), 018/2009 (Empresa 
Futura Serviços Profissionais Administrativos LTDA) e 022/2009 (Empresa Star Service 
Terceirização S/S LTDA), tanto a título de horas habituais, como de horas extras, com o 
objetivo de ser quantificado o dano ao erário estadual, nos termos do Acórdão.  
 

Para atender a determinação exarada nos autos do processo de prestação de contas 

do exercício de 2009, as Secretarias de Finanças e de Recursos Humanos, apresentaram a 

relação dos pagamentos efetuados no exercício de 2009, por cada contrato referenciado no 

Acórdão 745/2018, a saber: 047/2008, 018/2009 e 022/2009, ressaltando que não foram 

identificados pagamentos a título de hora-extra, conforme se extrai dos esclarecimentos 

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, sobre a PCA da PGJ, exercício 2018, cujo  

texto segue transcrito na íntegra. 

Seria o caso do Processo nº 03252/2010-4, Acórdão nº 
0745/2018, onde foi determinada notificação da PGJ/CE 
“para que informe, com o envio de documentação 
comprobatória, o valor pago, em 2009, referentes aos 
Contratos n° 047/2008 (Empresa Dinâmica Adm. Serviços e 
Obras LTDA), 018/2009 (Empresa Futura Serviços 
Profissionais Administrativos LTDA) e 022/2009 (Empresa 
Star Service Terceirização S/S LTDA), tanto a título de horas 
habituais, como de horas extras, com o objetivo de ser 
quantificado o dano ao erário estadual, nos termos do 
Acórdão”.  
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Assim, para dar cumprimento a essa determinação, far-se-á uma 
breve explanação acerca dos aludidos contratos e dos valores 
identificados como tendo sido pagos a título de horas habituais e 
extras aos funcionários das contratadas, envolvido na execução 
dos serviços.  
 
O Contrato nº 047/2008 (DOC.53), celebrado com a empresa 
Dinâmica Administração de Serviços e Obras LTDA., decorreu 
de um processo licitatório na modalidade pregão, do tipo 
eletrônico, de nº 018/2008.  
 
O objeto licitado foi a contratação de serviços de supervisão 
administrativa, dimensionados em 13 (treze) postos de trabalho. 
Os profissionais alocados na prestação dos serviços, vinculados 
à empresa vencedora do certame licitatório, deveriam cumprir  
carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, devendo 
apresentar a qualificação mínima de ensino médio.  
 
A empresa vencedora do certame foi a Dinâmica Administração 
de Serviços e Obras LTDA., com o valor de R$ 383.572,80 
(trezentos e oitenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e 
oitenta centavos), equivalente a 12 (doze) parcelas mensais de 
R$ 31.964,40 (trinta e um mil novecentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta centavos). O contrato foi assinado aos 
12/11/2008, tendo vigência de 12 (doze) meses, contados data da 
emissão da ordem de serviço. Todavia, foi objeto de sucessivas 
renovações por meio do 5º, 11º, 14º, 16º aditivos, tendo ficado 
vigente até 16/11/2014.  
 
Com relação aos valores referentes às horas habituais e 
extraordinárias, não foram identificados pagamentos para horas 
extras no ano de 2009, consoante se depreende da planilha 
adiante, levantada a partir da análise de todos os processos de 
pagamento tramitados junto à Secretaria de Finanças.  

 
 
Os processos referentes aos aludidos pagamentos contam como 
DOC. 54 (PA 10218/2009-5), DOC. 55 (PA 14811/2009-3), 
DOC 56 (PA 22165/2009-8), DOC 57 (PA 20619/2009-2), 
DOC 58 (PA 17776/2009-5), DOC 59 (PA 10592/2009-3), 
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DOC 60 (PA 2964/2009-4), DOC 61 (PA 7109/2009-1), DOC 
62 (PA 7110/2009-9) e DOC 63 (PA 7111/2009-7).  
Ao seu turno, o Contrato nº 018/2009 (DOC 64) foi oriundo de 
um processo licitatório na modalidade pregão, do tipo 
eletrônico, conforme edital licitatório nº 07/2009. 
 O objeto licitado visava a  contratação de empresa para 
prestação de serviços desempenhados por sociólogo, psicólogo e 
estatístico, com vistas ao atendimento do Convênio MJ nº 
069/2008, celebrado entre a PGJ/CE e a União, por intermédio 
do Ministério da Justiça.  
Consoante previsão editalícia, os profissionais vinculados à 
execução dos serviços cumpririam a carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, devendo apresentar a qualificação 
mínima de nível superior.  
A empresa vencedora do certame foi a Futura Serviços 
Profissionais Administrativos LTDA, com o valor mensal de R$ 
9.130,02 (nove mil cento e trinta reais e dois centavos). O 
instrumento foi celebrado aos 02/04/2009, tendo seu prazo de 
vigência atrelado ao do Convênio nº 069/2008, até março de 
2010. De maneira similar ao anterior, foi objeto de prorrogações 
de prazo por meio do 1º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º aditivos, restando 
vigente até 01/06/2013.  
No que tange aos pagamentos realizados à empresa, destaca-se 
que, em análise dos processos de pagamento do ano de 2009, 
contados a partir de abril deste ano (quando o contrato passou a 
estar vigente), não foram identificados repasses de valores 
relativos a pagamento de trabalhos extraordinários 
desempenhados pelos prestadores de serviços subordinados à 
contratada e vinculados à execução do objeto contratado. Para 
comprovar o alegado, faz-se o resumo dos processos e valores 
apurados:  
 

 

 
 
Os processos referentes aos aludidos pagamentos contam como 
DOC. 65 (PA 7007/2009-7), DOC. 66 (PA 11478/2009-4), 
DOC 67 (PA 16906/2009-9), DOC 68 (PA 21455/2009-0), 
DOC 69 (PA 21348/2009-7), DOC 70 (PA 12796/2009-8), 
DOC 71 (PA 9301/2009-2), DOC 73 (PA 18921/2009-6). 
Por fim, o Contrato nº 022/2009 (DOC 74) também foi 
originado por certame licitatório na modalidade pregão, do tipo 
eletrônico, critério menor preço global mensal, constante no 
edital licitatório PE nº 06/2009.  
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O objeto editalício contemplava a contratação de empresa para 
prestação de serviços desempenhados na área de sociologia, 
psicologia, estatística, assistência social, auxílio administrativo e 
supervisão administrativa, para atendimento do objeto do 
Convênio MJ nº 079/2008, celebrado entre a PGJ/CE e a União, 
por intermédio do Ministério da Justiça.  
Segundo consta do edital, os profissionais alocados na prestação 
dos serviços, funcionários da licitante vencedora do certame, 
deveriam cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, devendo apresentar a qualificação mínima de nível 
superior para as funções de sociólogo, estatístico, psicólogo e 
assistente social e de nível médio para as funções de supervisor 
e auxiliar administrativo.  
A empresa vencedora do certame foi a Star Service Serviços de 
Terceirização S/S LTDA, com o valor mensal de R$ 25.835,72 
(vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e 
dois centavos). O contrato foi celebrado aos 28/04/2009, com 
previsão de vigência até 30/11/2009, contudo com a 
possibilidade de prorrogação, nos termos de sua cláusula 
décima. Assim foi feito, por meio do 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 10º, 12º, 
restando vigente até 23/04/2015. 
À semelhança dos contratos anteriormente pontuados, após 
análise dos processos de pagamento tramitados na Secretaria de 
Finanças no ano de 2009, não foram identificados pagamentos 
de horas extraordinárias aos prestadores de serviços, de forma 
que o valor mensal desembolsado á empresa refere-se à carga 
horária regular prevista em contrato.  

 

 
 
Os processos concernentes aos pagamentos mencionados no 
quadro acima foram anexados a este expediente como  DOC. 75 
(PA 18117/2009-1), DOC. 76 (PA 12286/2009-0), DOC 77 (PA 
14136/2009-5), DOC 78 (PA 22258/2009-5, PA 20796/2009-8 e 
PA 22259/2009-5), DOC 79 (PA 16130/2009-6) e DOC 80 (PA 
10224/2009-3). 
Feitas essas considerações, acompanhadas dos respectivos 
processos de pagamento, relativos ao exercício de 2009, 
acredita-se que foram integralmente cumpridas as determinações 
constante do aludido Acórdão nº 0745/2018, Processo nº 
03252/2010-4, em trâmite nessa Corte de Contas, de forma a 
restar tida como sanada a Ocorrência nº 13. 
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São estes os esclarecimentos tidos por necessários a elucidar as 
ocorrências constantes no Certificado nº 0002/2020, as quais 
espera-se sejam consideradas justificadas para todos os efeitos. 

 

    12.2 – RECOMENDAÇÕES 

 

Verifica-se no módulo “Monitoramento das Decisões” a existência de 

Recomendações expedidas no Acórdão 4398 /2019, processo nº 05352/2015-9, relacionada ao 

julgamento das contas do exercício de 2014, sobre os quais as áreas administrativas da 

Procuradoria-Geral de Justiça, prestaram os esclarecimentos necessários visando saná-las. 

 

1- Recomendar à atual gestão da PGJ, no sentido de: Manter atualizada a relação de 
todos os bens imóveis cedidos à PGJ, bem como seus termos de cessão, zelando pela 
congruência e veracidade de seus respectivos registros contábeis. 

 
 
 

Essa recomendação fora expedida em função da Ocorrência nº 12, a qual apontou 

nos autos da Prestação de Contas do Exercício de 2014, a existência de Termos de Cessão de 

Bens Imóveis desatualizados e ausência dos respectivos registros contábeis.  

 

Ocorre, que no recurso apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 

restou informado que a atualização dos Termos competia à Secretaria de Planejamento e 

Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG, órgão do Poder Executivo estadual responsável pelo 

gerenciamento dos imóveis de sua propriedade, por meio da Coordenadoria de Recursos 

Logísticos e de Patrimônio (COPAT), conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 

32.143/2017. 

 

Logo, a formalização da renovação dos Termos de Cessão de Uso dos imóveis 

competia à SEPLAG/COPAT, em razão da competência prevista no art. 56, inciso III, do já 

mencionado Decreto Estadual, qual seja: “gerenciar a doação, dação em pagamento, permuta, 

investidura, cessão, concessão e permissão de uso de bens imóveis”. 
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Esclareceu, ainda, que o MPCE sempre buscou manter um registro atualizado dos 

bens a ele cedidos, ressaltando que o controle dos prazos dos termos de cessão de bens 

imóveis fora atribuído, à Assessoria de Planejamento e Coordenação da PGJ/CE, 

comprovando-se com a cópia dos documentos expedidos à SEPLAG.  

 

Pelo exposto, e considerando o contido no ofício nº 22/2016-ASPLAN/PGJ, de 

15/02/2016, print abaixo, é possível comprovar que a Procuradoria-Geral de Justiça buscou, 

como sempre tem feito ao longo desses anos, manter um registro atualizado dos bens a ela 

cedidos, requerendo ao órgão competente e gerenciador do patrimônio do Estado - a 

SEPLAG, as providências necessárias à renovação dos termos de cessão dos imóveis em uso 

pelo Ministério Público do Ceará. 

 

 
 

Nota-se pelo conteúdo do requerimento, que a instituição, buscou uma solução 

definitiva para o caso, propondo a prorrogação dos prazos por tempo indeterminado. A 

SEPLAG, por sua vez, anuiu parcialmente o pedido, dilatando-os até 31.12.2018, quando se 

encerrava o mandato do Governador do Estado do Ceará. 

 

Em 2019, mais uma vez, a Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou expediente 

à SEPLAG, ofício nº 075/2019/GAB/PGJ, datado de 06 de agosto de 2019, no intuito de 



 

ASSESSORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 

 
Parecer do Controle Interno 

PCA 2019 – 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 

 

 

 

33 
 

buscar a atualização dos prazos de vigência das cessões os imóveis, conforme se demonstra 

com printe do processo nº 07010669/2019, que culminou na renovação do Termo de Cessão 

de Uso do Imóvel localizado em Santa Quitéria, formalizado sob o nº 012/2019, assinado em 

22/10/2019, conforme documento anexado ao módulo “Monitoramento das Decisões”. 

 
 

2- Recomendar à atual gestão da PGJ, no sentido de: Em caso de extravio de bens, apure 
tempestivamente a responsabilidade, instaurando tomada de contas especial quando o 
caso exigir; além de comunicar o fato imediatamente à autoridade policial, visando 
facilitar as investigações e a identificação dos responsáveis;  

 

Na ocasião, em razão do não acolhimento das justificativas apresentadas à época 

sobre a ocorrência de bens furtados/roubados/extraviados, o Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará entendeu que o dirigente máximo da Procuradoria-Geral de Justiça, o responsável pelo 

Departamento de Material e Patrimônio, bem como o Secretário de Administração, “não 

adotaram as medidas necessárias para a apuração dos fatos e eventual responsabilização dos 

causadores do dano, razão por que devem ser apenados com aplicação de multa, nos termos 

do art. 62, III, da Lei nº 12.509/95.” 

 

Por sua vez, os gestores responsabilizados no Acórdão nº 4398 /2019, 

encaminharam pedido de recurso ao Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos 

seguintes termos:  

“... que não assiste razão ao Órgão Técnico, bem como ao Ministério Público 
de Contas, em concluir que “os gestores não demonstraram a adoção de 
providências básicas destinadas à elucidação das ocorrências e à eventual 
responsabilização dos agentes responsáveis pela guarda dos bens furtados”. 
Ora, dos cinco bens baixados do patrimônio da PGJ/CE no ano de 2014 por 
razão de extravio/furto/roubo, pôde se perceber que quatro decorreram de 
caso fortuito, sendo um roubo (tombo 19.612) e três decorrentes de furtos 
(arrombamentos) ocorridos nos prédios das Promotorias de Justiça onde os 
bens estavam guardados (tombos 32.611, 21.771 e 32.653). Para todos eles 

foi aberto processo, registrado boletim de ocorrência, além do competente 
inquérito policial.  

 

Nota-se que é prática da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Núcleo de 

Procedimentos Administrativos Disciplinares do Ministério Público do Estado do Ceará - 

NUPAD, a adoção de medidas voltadas a apurar a prática de responsabilidades de servidores 

do Ministério Público do Ceará. 
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Para comprovar, faz-se referência ao relatório de processos que tramitaram no 

NUPAD, em relação às ocorrências dos últimos 05(cinco) anos, como evidência ao item 2.3 

da autoavaliação do controle interno da PCA 2019, constando as decisões proferidas no 

âmbito de cada procedimento instaurado, a comunicação de fato à autoridade policial, 

conforme recomenda o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e a conclusão dos trabalhos. 

Cumpre registrar, ainda, que foram anexadas ao item 2.4 - Na ocorrência de 

indícios de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos, a título de evidência requerida pelo 

Tribunal de Contas do Estado, cópia dos procedimentos instaurados, constantes do relatório 

apresentado pelo Núcleo de Procedimentos Administrativos Disciplinares do Ministério 

Público do Estado do Ceará - NUPAD. 

 Ademais, embora já acostadas ao item 2.4 da autoavaliação do controle interno, 

optou-se pela inserção de toda a documentação no módulo “Monitoramento das Decisões”, de 

maneira a evidenciar a iniciativa adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça em 

procedimentos instaurados visando apurar a prática de infrações funcionais por servidores do 

órgão. 

Por fim, insta informar que o NUPAD passou por importante reestruturação, 

formalizada no Ato Normativo nº 120/2020, dada a necessidade de aperfeiçoar os atos 

praticados no âmbito dos procedimentos administrativos disciplinares instaurados para apurar 

a prática de infrações funcionais por servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. 

Portanto, entende-se que a Procuradoria-Geral de Justiça adotou as providências 

que julgou necessárias, visando ajustar-se às recomendações e determinações 

retromecionadas.  

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações contidas neste relatório indicam as atividades desenvolvidas pela 

Assessoria de Controle e Auditoria Interna – AUDCON, no ano de 2019, conforme as 
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atribuições estabelecidas na Lei nº 14.747/2010, bem como as prioridades definidas para o 

biênio da gestão. 

O resultado apresentado na Prestação de Contas da Procuradoria-Geral de Justiça, é 

fruto do compromisso, zelo e participação dos gestores, servidores e demais colaboradores, 

nas manifestações e 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, efetividade e economicidade com a administração pública. 

Os avanços 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). 

Por fim, constata-se o cumprimento dos índices legais impostos ao Ministério Público 

do Ceará, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, para os gastos com pessoal e 

encargos sociais, e os trazidos na Emenda Constitucional 88/2016, bem como dos 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, 25 de setembro de 2020. 

 
 

Dina Quintas Colares Araújo 
Coordenadora-Adjunta de Auditoria Interna  
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Coordenador-Adjunto de Controle Interno 
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