
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

1 

RELATÓRIO DO CONTROLE 

INTERNO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2013  

 

 AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES DE 

CONTAGEM – TRANSCON 

 

CONTAGEM, 2014 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

2 

 

Processo 
: 1051.10.12.0012.14 

Tipo/Natureza : Conformidade/Posterior 

Origem : Plano Anual de Auditoria – PAA 2014 

Ponto Auditoria : Relatório de Controle Interno – IN TCEMG 09/2008 

Unidade Auditada : Prestação de Contas do TransCon de 2013 

Unidade Administrativa : Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 

Contagem-TransCon 
 

 

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1162.0045.14 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 09/2008 e 14/2011 

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

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

TCEMG, a Decisão Normativa 10/2013 do TCE-MG e os demais instrumentos legais 

aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do 

exercício financeiro de 2013, parte integrante da Prestação de Contas Anual, referente à 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, situada à Rua João 

César de Oliveira nº 6.155 – Beatriz – Contagem/MG. 

Nossos exames foram realizados consoantes normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de 

convicção sobre as ocorrências detectadas. 
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A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria-Geral do Município – AGM, 

unidade administrativa do Sistema Municipal de Controle Interna, nos termos do o Decreto nº 

089, de 25 de junho de 2013, em atendimento às exigências dos Instrumentos Legais em 

referência. 

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em itens previstos nos §§ 2° e 3º do 

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

seguir. 

 

2- DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS 

Conforme Decisão Normativa nº 10/2013 do TCE-MG, para o exercício de 2013, a Autarquia 

esta desobrigada do envio da prestação de contas anual para análise via SIACE/PCA, no 

entanto, a mesma decisão determina em seu artigo 3º que as contas não contempladas para 

analise, permanecerão nos órgãos ou entidades de origem, arquivadas na forma do disposto no 

Art. 8º da Instrução Normativa 14/2011, do TCE-MG. 

“Art. 1º A organização e apresentação das contas anuais 

dos responsáveis pelas unidades jurisdicionadas das 

Administrações Públicas direta ou indireta municipais, 

referentes ao exercício de 2013, obedecerão ao disposto 

na Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011, e nesta 

Decisão Normativa. 

Art. 2º Serão encaminhadas ao Tribunal as contas 

anuais referentes ao exercício de 2013 dos responsáveis 

pelos regimes próprios de previdência. Parágrafo único. 

As contas de que trata o caput serão encaminhadas em 

até 90 (noventa) dias, contados do encerramento do 

exercício, e a sua composição observará as disposições 

da Instrução Normativa nº 09 de 03/12/2008. 
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Art. 3º As contas anuais das unidades jurisdicionadas 

que não foram contempladas no art. 2º desta Decisão 

Normativa permanecerão nos órgãos ou entidades de 

origem, observando-se, para sua organização e 

composição, o disposto no art. 8º da Instrução 

Normativa nº 14, de 14/12/2011, e, para sua guarda, a 

legislação aplicável à gestão documental.” 

 

Desta forma, recomenda-se que o gestor atente-se para as disposições do artigo 8º da 

Instrução Normativa 14/2011, mantendo devidamente arquivados os documentos relativos ao 

encerramento do exercício financeiro de 2013, nos seguintes termos:   

I - Rol de Responsáveis, Observado o disposto no Capítulo II do Título II da Instrução 

Normativa 14/2011-TCE-MG; 

II - Relatório de Gestão; 

III - Relatório sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

IV - Pareceres sobre os atos de gestão emitidos por unidades administrativas 

competentes, órgãos ou entidades que devam se pronunciar sobre as conas ou sobre a 

gestão; 

V - Demonstrativos e demonstrações necessários à evidenciação das gestões 

orçamentária financeira e patrimonial, de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

Deverá compor também o rol de documentos a serem arquivados e mantidos a disposição do 

Tribunal de Contas do estado o presente Relatório de Controle Interno. 

 

3- RESULTADOS DOS TRABALHOS REALIZADOS 

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

na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; 
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Verifica-se a inexistência de um sistema de acompanhamento das metas inicialmente 

previstas, no entanto a Autarquia encaminhou o “Relatório de Execução de Metas 

Orçamentárias”, - conforme Anexo I, onde constata-se que a execução dos programas 

previstos para o exercício de 2013  conforme abaixo: 

 Operacionalização do Sistema de Trânsito e Transporte – Parcialmente executado; 

 Apoio as Ações dos Conselhos Municipais – Não executado; 

 Obras e Projetos de Transito – Não executado; 

 Gestão do Trânsito- Executado; 

 Gestão do Transporte-Executado. 

3.1.1- Análise 

Consoante verificação conclui-se que a Autarquia demonstrou-se parcialmente eficiente e  

eficaz no cumprimento dos programas estabelecidos nos instrumentos de planejamento. 

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

financeira e patrimonial. 

3.2.1. Gestão Orçamentária 

Consideramos que: 

a) eficácia da gestão orçamentária é o pleno alcance de objetivos e metas de desempenho 

previamente definidos, aliado à observância de prazos definidos; a sua mensuração se faz a 

partir da relação entre resultados obtidos e resultados previstos (metas físicas previstas versus 

metas físicas executadas); e 
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b) eficiência da gestão orçamentária é a otimização da relação entre resultados produzidos e 

recursos empregados; a sua mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos em 

face dos previstos (metas físicas previstas versus metas físicas executadas) aliados aos custos 

incorridos em face dos previstos (despesa executada versus despesa prevista originalmente). 

O Quadro I demonstra o balanço orçamentário do exercício de 2013 

Quadro I 

 Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita e da Despesa 

 
 

RECEITAS PREVISÃO 

INICIAL  (a) 

PREVISÃO 

ATUALIZADA(b) 

EXECUÇÃO 

(c) 

DIFERENÇA 

(a-c) 
CORRENTES 25.443.740,00 25.443.740,00 24.312.286,17 1.131.453,83 

Patrimonial 2.049.740,00 2.049.740,00 483.424,17 1566.315,83 

Receitas de Serviços 970.000,00 970.000,00 1.419.710,81 -449.710,81 

Transferências 

Correntes 

404.000,00 404.000,00 45.691,24 358.308,76 

Outras Receitas 

Correntes 

22.020.000,00 22.020.000,00 22.363.459,95 -343.459,95 

CAPITAL 0,00 0,00 13.687,80 -13.687,80 

Alienação de Bens 0,00 0,00 6.843,90 -6.843,90 

Outras Receitas de 

Capital 

0,00 0,00 6.843,90 -6.843,90 

Deduções de Receita 0,00 0,00 -6.843,90 6.843,90 

Retificação de Receita 0,00 0,00 -6.843,90 6.843,90 

SOMA 25.443.740,00 25.443.740,00 24.319.130,07 1.124.609,93 

DÉFICTIS 711.000,00 711.000,00 1.138.616,98 -427.616,98 

TOTAL 26.154.740,00 26.154.740,00 25.457.747,05 696.992,95 

DESPESAS 

 

DOTAÇÃO 

INICIAL (d) 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(e) 

EXECUÇÃO 

(f) 

DIFERENÇA 

(f-e) CRÉDITOS 

ORÇAMENTÁRIOS/       

SUPLEMENTÁRES 

26.154.740,00 26.154.740,00 25.457.747,05 696.992,95 

DESPESAS 

CORRENTES 

25.458.240 27.314.946,89 24.786.135,19 672.104,81 

Pessoal e encargos 

sociais 

5.782.507,00 5.782.507,00 5.526.723,48 255.783,52 

Outras Despesas 

Correntes 

19.675.733,00 19.675.733,00 19.259.411,71 416.321,29 

DESPESAS DE 

CAPITAL 

696.500,00 696.500,00 671.611,86 24.888,14 

Investimentos 669.500,00 669.500,00 655.933,70 13.566,30 

Amortização da Dívida 27.000,00 27.000,00 15.678,16 11.321,84 

SOMA 26.154.740,00 29.697.171,00 25.457.747,05 696.992,95 

SUPERAVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 26.154.740,00 29.697.171,00 25.457.747,05 696.992,95 
Fonte: Balanço Orçamentário 2013 
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A TransCon teve a previsão de receitas consignadas no Balanço Orçamentário no total de R$ 

25.443.740,00, sendo que a execução alcançou R$ 24.312.286,17, gerando um déficit de 

arrecadação de R$ 1.131.453,83.   

A despesa fixada foi de R$ 26.154.740,00, sendo que a execução alcançou o valor de R$  

25.457.747,05, gerando uma economia de R$ 696.992,95. O balanço orçamentário foi 

aprovado em desequilíbrio, sendo a receita prevista (R$ 25.443.740,00) inferior à despesa 

fixada (26.154.740,00) e o resultado da execução orçamentária foi deficitário em R$ 

1.138.616,98.   

Ressalta-se que o déficit decorre do fato de a TransCon executar despesa orçamentária de 

prestação de serviço público para o Município, suas receitas não são suficientes para custear 

as despesas, sendo dependente da complementação de recursos do Tesouro. Por esta razão 

justifica-se a aprovação do Balanço Orçamentário em “desequilíbrio”.  

No exercício de 2013, o Município realizou transferências de recursos para a Autarquia da 

ordem de R$1.981.262,26, conforme verificado no Razão da Conta 214010201- Tesouro 

Municipal UG-TransCon. 

 

3.2.1.1. Análise 

No que se refere a Execução Orçamentária, temos que Autarquia mostrou-se ainda 

dependente do Município para fazer face ao custeio da totalidade de suas, noutro giro verifica-

se que uma economia na execução das despesas. 

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

eficiente e eficaz na gestão orçamentária no Exercício de 2013. 
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3.2.2. Gestão Financeira 

Consideramos que: 

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

efeito de assunção de compromissos da TransCon, verificando se a existência de recursos 

financeiros disponíveis em 31/12/2013 são suficientes para lastrear as inscrições em “Restos a 

Pagar” processados e não processados no exercício; e 

b) eficiência da gestão financeira é o controle e a utilização dos recursos financeiros, com 

vistas à observância de disposições legais, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades 

da TransCon e à previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos 

financeiros. 

A disponibilidade financeira da TransCon em 31/12/2013 e os compromissos assumidos no 

exercício e ainda não pagos, estão demonstrados no  Quadro II. 

Quadro II. 

Quadro Disponibilidade Financeira 

 

DISPONIBILIDADES 2013 - (R$) 

Caixa 0,00 

Bancos Conta Movimento 56.849,98 

Aplicações Financeiras 3.379.176,25 

TOTAL DISPONIBILIDADES (A) 3.436.023,55 

INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR   

Processados 433,33 

Não Processados 2.248.475,81 

TOTAL RESTOS A PAGAR(B) 2.248.909,14 

SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA)(A-B) 1.187.114,41 
Fonte: SAFCI - Balanço Financeiro TransCon do exercício de 2013, Memorial de restos a pagar processados e não processados, ano de 2013; 

Balancete após inscrição de restos a pagar;  
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Observa-se que no ano de 2013, a TransCon apresenta uma suficiência financeira de R$ 

1.187.114,41, restando demonstrado que possui recursos financeiros suficientes para acobertar 

os compromissos assumidos. 

 

Quanto à verificação dos saldos e valores existentes em tesouraria, a Autarquia nomeou 

comissão através da Portaria 40, de 02 de dezembro de 2013, que constatou a exatidão dos 

saldos apresentados conforme relatório encaminhado a esta Controladoria, vejamos: 

“... constatou-se que os valores apresentados nos 

extratos bancários se identificaram com os registros 

existentes na contabilidade conforme relatórios de 

conciliação bancária apresentados, também, também 

constatou-se existência de seguro garantia. 

Na oportunidade verificamos a necessidade de 

acompanhar prazo de vigência das cartas 

fiança/garantias caução.” 

Embora constatada a existência de seguro garantia pela comissão e que a relação dos seguros 

garantias/carta fiança estaria em relação anexa ao relatório, tal fato não foi identificado pela 

Controladoria, merecendo ressalva nesta análise. 

Tendo em vista a existência de valores em seguro garantia embora não demonstrados pela 

comissão, recomenda-se à TransCon acompanhar a gestão dos contratos e suas respectivas 

garantias de execução. 

 

3.2.2.1- Análise 

Diante das Considerações acima temos que a  TransCon, demonstrou-se eficaz e eficiente na 

Gestão Financeira.  
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3.2.3 Gestão Patrimonial  

Consideramos que: 

a) eficácia da gestão patrimonial é o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio 

se estabelece, verificando simultaneamente, sua utilização e sua conservação; e 

b) eficiência da gestão patrimonial é o conhecimento tempestivo do patrimônio do órgão, no 

que se refere ao seu conteúdo e à sua utilização, verificando a existência de mecanismos de 

controle que possibilitem tal conhecimento. 

O Decreto nº 2.907, de 19/12/1986, que dispõe sobre a administração dos bens patrimoniais 

do Município de Contagem, determina em seu artigo 40: 

“anualmente, na primeira quinzena de novembro, a 

Diretoria de Patrimônio efetuará o inventário anual dos 

bens patrimoniais, por unidade administrativa.” 

 

Em obediência a regra acima e as disposições do Decreto nº 190/2013 – Encerramento do 

Exercício- a autarquia nomeou Comissão Especial encarregada de inventariar o seu 

patrimônio físico, almoxarifado e financeiro através da Portaria nº 040/2013. 

O inventário do almoxarifado foi realizado e a conclusão foi encaminhada a esta 

Controladoria.  

A conclusão da comissão inventariante aponta para a existência de “divergências” no 

inventário da Autarquia. 

Diante das inconsistências apontadas pela comissão inventariantes, a Controladoria-Geral, no 

uso de suas atribuições, encaminhou nota técnica nº 1162.0012.14, ao dirigente máximo da 

entidade com as recomendações para as devidas providências, onde destacamos as seguintes 

recomendações: 
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 A indicação de servidor ou servidores responsáveis pelo controle dos bens móveis e 

imóveis da Autarquia; 

 A nomeação de comissão especial para realização de nova verificação patrimonial com 

poderes para diligenciar junto a outros Órgãos, Cartório de Registro de Imóveis, no 

intuito de se apurar a real situação dos bens móveis e imóveis da Autarquia, bem como 

com poderes para abertura e instrução de processo administrativo para averiguação de 

responsabilidades no caso dos bens não encontrados e outras ocorrências, devendo 

propor soluções para acerto das divergências observando sempre o devido processo 

legal; 

 A quantificação e apontamento das divergências apuradas; 

 A implementação de mecanismos de controle dos bens patrimoniais; 

 

3.2.3.1. Análise 

Da avaliação procedida sobre os mecanismos de controle patrimonial adotados pela 

Autarquia, considerando o relatório apresentado pela comissão inventariante, podemos 

concluir que a TransCon não  detém de forma eficaz e eficiente o controle sobre o seu acervo 

patrimonial, sejam bens móveis ou imóveis. 

 

 3.3 – Certificação quanto à observância dos limites para inscrever despesas em Restos a 

Pagar e quanto aos limites e condições para realizar a despesa total com pessoal. 

3.3.1- Limites Para Inscrever Despesas em Restos a Pagar. 

Conforme demonstrado anteriormente no Quadro II, a Autarquia, observou os limites para 

inscrição de despesas em restos a pagar, demonstrando que possui recursos suficientes para 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

12 

acobertar o total das despesas inscritas no exercício em restos a pagar processados e não 

processados. 

3.3.1.1-. Análise: 

Observa-se que no ano de 2013, após deduzidos das disponibilidades financeiras os Restos a 

Pagar Processados e Não Processados, a TransCon apresenta uma suficiência financeira no 

valor de R$ 1.187.114,41 

 

Conclui-se que a TransCon observou o limite para inscrição de despesas em restos a pagar 

sendo eficiente e eficaz no controle das disponibilidades financeiras em face do limite para 

inscrição de despesas em restos a pagar.  

 

3.3.2- Limites e Condições Para Realizar a Despesa Total com Pessoal. 

A despesa total com pessoal no exercício de 2013, em comparação com a Receita Corrente 

Liquida apurada no mesmo período esta demonstrada no Quadro III. 

Quadro III 

Gasto Total com Pessoal 

 
TransCon 2013 

Vencimentos e Vantagens 4.890.103,56 

Obrigações Patronais 636.619,92 

Despesa Bruta com Pessoal (I) 5.526.723,48 

Despesas não computadas – Indenizações por 

Demissão (II) 

81.642,90 

Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II) 5.445.080,58 

Receita Corrente Liquida (IV) 1.106.444.804,13 

DP SOBRE RCL (%) (III / IV) 0,49 
Fonte: Relatório par analise da Despesa com Pessoal em 31/12/13. 
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A despesa de pessoal da TransCon, no exercício de 2013 atingiu o montante de R$ 

5.445.080,58 e representou 0,49% da Receita Corrente Líquida – RCL do Município (R$ 

1.106.444.804,13).  

Frise-se que despesas com Pessoal da Conparq estão incluídas na Despesa Total com Pessoal 

do Executivo, que representam o percentual de 50,07%, sobre a Receita Corrente Líquida, 

portanto, aquém do teto legalmente exigido de 54%, conforme demonstrado detalhadamente 

na prestação de contas consolidada do Poder Executivo. 

 

3.3.2.1- Análise: 

A Despesa Total com Pessoal está dentro dos limites permitidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

3.4. - Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

Não houve, no exercício de 2013, aplicação de recursos oriundos da alienação de ativos, os 

saldos bancários em 31/12/13, referentes as contas de alienação estão demonstrados no 

Quadro IV. 

Quadro IV 

Saldos Bancários das Contas de Alienação de Ativos 

 

Agência/Conta 
Saldo 

2012 

Receitas/Entradas Despesas/Saídas 
Saldo/2013 

Rendimento Alienação Transferência Resgate 

0893/114-2 27,03 0   33,09(A) 60,12 0 

0893/114-2a 268,18 15,34   60,12 
 

343,64 
Fonte: SAFCI, Razão das contas: 114-2A, 114-2,  Ofício nº 001/2013 TransCon 

NOTA  (A)  Refere-se aos ajustes recomendados na nota 03 do relatório de controle interno 

do exercício de 2012, conforme abaixo: 
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“Verificando os registros de aplicação de recursos da 

Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – 

TransCon, detectou-se a utilização de R$ 33,09 (trinta e três 

reais e nove centavos) na aquisição de material de consumo, 

que classifica-se em despesa corrente. Esta aplicação está 

em desconformidade com o artigo 44 da LRF que veda a 

utilização de recursos da receita de capital derivada da 

alienação de bens para o financiamento de despesa 

corrente. 

Recomenda-se à TransCon manter-se alerta quanto ao 

cumprimento do artigo 44 da LRF, promovendo medidas 

preventivas para evitar o aplicação indevida da Receita 

Alienações e proceder a devolução da importância de R$ 

33,09 (trinta e três reais e nove centavos), referente a 

aplicação de receita da alienação em despesa corrente, 

conforme Nota de Empenho NE nº 11712/12 e Nota de 

Autorização de Pagamento –NAP nº 39164/12.” 

Merece destaque quanto a execução das receitas, a existência de uma  retificação de valores 

referente à conta 9822170000 - Retificações – Alienações de Equipamentos no valor de R$ 

6.898,08, conforme verifica-se no Quadro I-A  acima  referente a acerto de classificação de 

receita realizado em 10/09/13, no código 2217000000 - Alienação de Equipamentos, para o 

código correto 2590000000 - Outras Receitas, conforme Nota de Lançamento nº 518/13.  

 

3.4.1. Análise 

 

Não houve no exercício de 2013, aplicação de recursos provenientes da alienação de ativos. 

Os valores existentes encontram-se devidamente depositados em contas remuneradas 

conforme acima demonstrado 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

15 

3.5. – Indicação do montante inscrito em Restos a Pagar e saldos, na conta Depósitos, de 

valores referentes a contribuições previdenciárias devidas a instituto ou fundo de 

previdência, se houver. 

Não houve inscrição de Restos a Pagar e não há saldo em Depósitos referentes ao Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem para o exercício seguinte.  

 

3.6 – Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, 

distinguindo-se os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – 

daqueles repassados a instituto ou fundo próprio de previdência, se houver. 

No exercício de 2013, ocorreram despesas pagas a título de obrigações patronais ao INSS e ao 

Fundo Previdenciário Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 005, de 12/07/05, 

conforme demonstrado no Quadro V. 

Quadro V. 
Contribuição Patronal  

 

ENTIDADE DESPESA PAGA    

Fundo de Previdência dos Servidores do Município de 

Contagem 
386.970,05 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 249.649,87 

TOTAL 636.619,92 
Fonte: SAFCI – Posição de empenho por período TRANSCON – 2013, Natureza Despesa 319113, 319013 credor INSS 

 

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

de Administração Financeira e Controle Interno, (sistema contábil) utilizado pelo Município. 

As obrigações patronais pagas a PREVICON e ao INSS totalizaram R$ 636.619,92.   

Conforme consta no relatório de Controle Interno do Exercício de 2010, período de 

janeiro/2007 a fevereiro/2010, a Autarquia repassou a Prefeitura de Contagem, a título de 

“Repasse para desconto na parcela do FPM, numerário correspondente a contribuição 
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previdenciária”, para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, no entanto, por 

equivoco não houve a inclusão de seu CNPJ no processo de compensação do FPM. 

Em março de 2010, os pagamentos passaram a ser efetuados diretamente ao INSS e a partir de 

Julho de 2010 o debito existente foi parcelado. A dívida foi paga em sua totalidade.  

A composição da dívida fica demonstrada no Quadro VI: 

Quadro VI: 

Quadro Pagamento da Dívida ao INSS 

 
Valor Repasse PMC 631.856,45 

Atualização  249.093,25 

Valor renegociado 880.949,70 

Parcela paga em 2010 (345.204,75) 

Parcela paga em 2011 (267.872,40) 

Dívida Inscrita em 2012 194.428,94 

Parcela paga em 2012 (446.623,33) 

Parcela paga em 2013 (15.678,16) 

Saldo atual 0,00 
Fonte: SAFCI: Razão 2013 Conta: 2220102060000000. 

 

3.7 – Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida para 

com o instituto ou fundo de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, 

dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem 

amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas. 

 

Conforme Ofício nº 001/2013 da Assessoria de Controle Interno da autarquia não há dívida 

com o fundo previdenciário municipal. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

17 

3.8 - Avaliação das providências adotadas pelo dirigente da entidade diante de danos 

causados ao erário, com especificação, quando for o caso, dentro do período, de 

sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomadas de contas especiais 

instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de 

instauração e data de comunicação ao Tribunal de Contas. 

Verificando as informações prestadas pela Corregedoria Municipal de Contagem,  foram 

identificadas sindicâncias, inquéritos e processos administrativos relativos à Autarquia de 

Transito de Contagem-TransCon, conforme Quadro VII:  

QuadroVII 

 Processos Administrativos Disciplinares  

N° 
N° DO 

PROCESSO 
SERVIDOR ASSUNTO N° DE PORTARIA 

SITUAÇÃO 

ATUAL/ 

PENALIDADE 

1 PAD 01/022/13 

RAFAEL ISAC 

BONFIM 

ILICITOS 

FUNCIONAIS N° 083, 23/05/13 SOBRESTADO 

2 PAD 01/070/13 

FÁBIO CESAR 

OLIVEIRA 

ILICITOS 

FUNCIONAIS N° 240, 18/11/13 

EM 

ANDAMENTO 
Fonte: Corregedoria Municipal de Contagem 

 

3.9. - Informação acerca da conformidade dos registros contábeis gerados pelos sistemas 

operacionais utilizados pelas entidades com os dados do SIACE, principalmente com 

relação aos saldos anteriores.  

 

O artigo 11 da Instrução Normativa Nº. 009/2008, do TCEMG, determina que os responsáveis 

pela contabilidade deverão observar a consistência dos dados gerados no sistema operacional 

utilizado pelas entidades com aqueles reproduzidos no SIACE/PCA, não obstante, o item VIII 

do §2º, do artigo 10 da mesma instrução normativa requeira manifestação do órgão de 
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Controle Interno, acerca da conformidade dos registros contábeis gerados pelos sistemas 

operacionais utilizados pelas entidades com os dados do SIACE, principalmente com relação 

aos saldos anteriores. 

 

De acordo com as determinações da Decisão Normativa 10/2013 a TransCon não foi 

selecionada para envio do SIACE PCA referente ao exercício de 2013. Destarte, não houve, 

para o exercício de 2013 geração de relatórios referente ao SIACE-PCA. 

 

3.10- Declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão 

orçamentária,  financeira e patrimonial. 

 

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo 

provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as 

circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências 

detectadas, declaramos, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, 

declaramos, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, e em 

atendimento ao art. 10º, inciso V, da Instrução Normativa nº. 14/2011 do TCMG, que, 

relativamente à verificação realizada, não se evidenciou ilegalidade nos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial da TransCon praticados durante o ano-exercício de 

2013. 

 

Ressalte-se, a necessidade imediata de aprimoramento do controle patrimonial da Autarquia, 

conforme mencionado nesse relatório e Nota Técnica desta Controladoria acima mencionada. 
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4- PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 

 

Examinamos as contas do exercício de 2013 do titular da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Contagem-TransCon, situada à Rua João César de Oliveira nº 6.155 – Beatriz 

– Contagem/MG, considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento municipal, 

representadas pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei 

Orçamentária Anual, nos termos das Instruções Normativas nº 09/2008, e 14/2011, do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Nossa responsabilidade é a de expressar manifestação sobre a regularidade das contas do 

administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial. Os exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à 

Administração Pública e compreenderam: 

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

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

2. A constatação, com base na aplicação das técnicas e testes de auditoria, das evidências 

e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução 

orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa. 

As considerações desta Controladoria-Geral estão consubstanciadas ao longo deste relatório 

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

cumprimento da Lei Orçamentária Anual. 

Em nossa opinião, ressalvado o controle patrimonial que merece aprimoramento, as 

demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte de Contagem –TransCon.  
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Contagem, 31 de março de 2013. 

 

André Virgílio da Costa Hilário 

 

Warley José Rocha 

Gerente de Contas Analista de Controle Interno 

Matrícula – 35.601-8 Matrícula – 31.928-7 

 

Zanio de Sousa Gontijo Nicolle Ferreira Bleme 

Diretor de Auditoria de Desempenho Auditora Geral 

Matrícula – 36.017-1 Matrícula – 40.837-9 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador Geral do Município 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS METAS ORÇAMENTÁRIAS  - 2013 

PROGRAMA 
DISCRIMAÇAO 

DAS AÇÕES  

ORÇAMENTO  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

PRODUTOS 
UNIDADE 

DE 

MEDIDAS 

METAS 
SITUAÇÃO 

DAS 

METAS 

 CREDITO 

ORÇAMENTÁRIO  

 LIQUIDADO 

ATÉ 

DEZEMBRO 

DE 2013  

OPERACIONALIZAÇÃO 

DO SISTEMA DE 

TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

Desenvolver as 

atividades 

administrativas e 

financeiras 

necessãrias a 

execução das 

ações do sistema 

de trânsito e 

transportes. 

Órgão Gerido Órgão 1 1 

                

10.258.157,00  

                      

9.318.377,19  

Adquirir 

equipamentos e 

materiais 

permanentes 

necessários ao 

desenvolvimento 

das ações do 

sistema de 

trânsito e 

transporte. 

Equipametos 

e Materiais 

Permanentes 

Adquiridos 

Equipamento 25 25 

Desenvolver as 

atividades de 

informatização e 

modernização do 

Sistema de 

Trânsito e 

Transporte. 

Sistema 

Desenvolvido 
Sistema 2 - 

Adquirir 

equipamentos e 

materiais 

permanentes 

necessários a 

implementação 

das ações de 

informatização e 

modernização dos 

Sistemas de 

Trânsito e 

Transporte. 

Equipametos 

e Materiais 

Adquiridos 

Sistema 2 - 

APOIO AS AÇÕES DOS 

CONSELHOS 

MUNICIPAIS 

Operacionalizar e 

apoiar as ações do 

Conselho 

Municipal de 

Transporte 

Conselho 

Apoiado 
Conselho 1 - 

                         

1.000,00  

                                        

-    

OBRAS E PROJETOS 

DE TRÂNSITO 

Construir, 

planejar e 

implantar obras 

do sistema de 

tráfego de 

veículos e 

pedestres no 

Município. 

Sistema 

Construído, 

Planejado e 

Implantado 

Sistema 1 1 

                     

661.000,00  

                                        

-    
Gerenciar os 

recursos 

provenientes das 

operações de 

crédito e aplicar 

em obras do 

sistema de tráfego 

de veículos e 

pedestres do 

Município. 

Recursos 

Gerenciados 
Obra 1 - 

GESTÃO DO TRÂNSITO 

Desenvolver 

atividades de 

sinalização, 

manutenção, 

reestruturação e 

fiscalização do 

sistema de 

trânsito. 

Atividades 

Desenvolvidas 
Sistema 1 1 

                

12.654.000,00  

                    

11.455.577,25  
Promover cursos 

e campanhas 

educativas 

sensibilizando a 

população para 

agir com 

solidariedade no 

trânsito. 

População 

Sensibilizada 

e Educação 

para o 

Trânsito 

População 1 1 

GESTÃO DO 

TRANSPORTE 

Desenvolver as 

atividades de 

requalificação e 

fiscalização do 

sistema de 

transportes. 

Transporte 

Requalificado 

e Gerenciado 

Sistema 1 1 
                  

2.670.583,00  

                      

2.435.316,80  

T O T A I S         26.244.740,00  
           

23.209.271,24  

Fonte: Oficio nº.001/2013-ACI 

 

 

 


