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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1022.0046.14 

 

 1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às determinações do art. 10 das Instruções Normativas 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 Fundação de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, situada na 

Rua Portugal, nº 08, Bairro Glória – Contagem/MG. 

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

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, 

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

ocorrências detectadas. 

A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria-Geral do Município – AGM, unidade 

administrativa do Sistema Municipal de Controle Interna, nos termos do o Decreto nº 089, de 25 de 

junho de 2013, em atendimento às exigências da Instrução Normativa 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, cc art. 10 da IN TCEMG14/2011, como se denota a seguir: 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 3 

2. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS 

 

Conforme Decisão Normativa nº 10/2013 do TCE-MG, para o exercício de 2013, não haverá envio da 

prestação de contas 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. 

 

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; 
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Deverá compor também o rol de documentos que devem arquivados e mantidos a disposição do 

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

 

 

3. RESULTADO 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. 

 

No que tange ao acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ainda não existe no Município de Contagem 

um sistema de acompanhamento permanente com indicadores e demais instrumentos gerenciais que 

possibilitem sua exata mensuração. 

A ConParq encaminhou a esta Controladoria a relação de seus programas com a descrição resumida 

das ações e o quantitativo das metas previstas e realizadas, conforme transcrito no Anexo I, deste 

relatório. 

3.1.1. Análise 

Da análise do referido documento verifica-se que no exercício, a ConParq demonstrou-se parcialmente 

eficiente e eficaz no cumprimento das ações previstas. 

 

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

patrimonial. 

 

3.1.1. 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 
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relação entre resultados obtidos e resultados previstos (metas físicas previstas versus metas físicas 

executadas); e 

 

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 

Balanço Orçamentário 

Receitas Previsão Execução Diferença 

Correntes 1.000.000,00 50.094,40 (949.905,60) 

Patrimonial 0 50.094,40 50.094,40 

Transfer. Correntes 1.000.000,00 0 (1.000.000,00) 

Capital 6.850.000,00 0 (6.850.000,00) 

Transfer. De Capital 6.850.000,00 0 (6.850.000,00) 

Soma 7.850.000,00 50.094,40 (7.799.905,60) 

Déficit 16.093.809,04 13.898.551,18 (2.195.257,86) 

Total Geral 23.943.809,04 13.115.251,96 (9.995.163,46) 

Despesas Fixação Execução Diferença 

Correntes 14.452.776,27 11.663.187,71 9.995.163,46 

Pessoal e Encargos Sociais 1.748.458,04 1.727.244,15 21.213,89 

Outras Despesas Correntes 12.704.318,23 9.935.943,56 2.768.374,67 

Capital 9.491.032,77 2.285.457,87 7.205.574,90 

Investimentos 9.491.032,77 2.285.457,87 7.205.574,90 

Soma 23.943.809,04 13.948.645,58 9.995.163,46 

Superávit 0 0 0 

Total Geral 23.943.809,04 13.948.645,58 9.995.163,46 

Fonte: SICOF – Balanço Orçamentário/2013 

 

Verifica-se um déficit na arrecadação da receita da ordem de R$ 7.799.905,60, já nas despesas 

verifica-se uma execução aquém do previsto o que gerou uma economia de R$ 9.995.163,46.  

Do confronto entre a execução da receita e despesa realizada, verifica-se um déficit orçamentário de 

R$ 13.898.551,18, ressalte-se que no exercício a Conparq recebeu  transferências financeiras advindas 
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do Tesouro Municipal que atingiram um total de R$ 11.329.562,39 (Fonte: Balanço Financeiro e Razão da 

conta – 214010201). 

 

3.1.1.1. Análise  

No que se refere à Execução Orçamentária, temos que a ConParq mostrou-se ainda dependente do 

Município para fazer face as suas despesas, conforme citado no item anterior. 

Destarte, face as constatações acima conclui-se que a Fundação apresentou-se parcialmente eficiente e 

eficaz na gestão orçamentária no Exercício de 2013. 

 

3.1.2. Gestão Financeira 

 

Considerando que: 

 

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

assunção de compromissos, verificando se a existência de recursos financeiros disponíveis em 

31/12/13 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 e à previsão de 

ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros. 

 

O Presidente da Fundação nomeou comissão para verificação dos valores existentes em tesouraria na 

data de 31/12/2013, através da Portaria nº 007/13 de 16 de outubro de 2013. A referida Comissão 

informou através do oficio ConParq/Gab nº 240/2013, não haver nenhum numerário em tesouraria na 

data de 31/12/2013. 

 

A disponibilidade financeira da CONPARQ em 31/12/2013 esta demonstrada no Quadro II: 
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Quadro II 

Disponibilidade Financeira 

 
Saldos 2013 

Caixa 0,00 

Bancos Conta Movimento 800,04 

Aplicações Financeiras 1.257.945,10 

Total Disponibilidade (A) 1.258.745,14 

Inscrições em Restos a Pagar  

Restos a Pagar Processados (162.925,39) 

Restos a Pagar Não Processados (2.699.070,81) 

Total das Inscrições(B) (2.861.996,20) 

Suficiência(Insuficiência)Financeira (1.603.251,06) 
                     Fonte: Balanço Financeiro – CONPARQ -2013-Memorial de Restos a Pagar 2013.;Oficio Conparq nº 33/14 

 

 

Verifica-se não haver disponibilidade financeira suficiente para saldar os compromissos assumidos 

uma vez que a ConParq apresenta uma insuficiência financeira de R$ 1.603.251,06. Tal situação 

merece ressalva neste relatório e a devida atenção dos gestores responsáveis pelo órgão.  

 

Muito embora a vedação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, refira-se a assunção de 

despesas nos dois últimos quadrimestres e sua redação referi-se aos titulares de poder ou órgão 

referidos no seu artigo 20, temos que  por analogia a regra deve ser seguida por todos os entes da 

administração, devendo o gestor manter-se alerta na gestão das disponibilidades existentes face os 

compromissos assumidos. 

 

3.1.2.1. Análise 

 

Quanto à gestão financeira, a ConParq não foi eficaz e eficiente, pois os recursos disponíveis 

apresentaram-se insuficientes para acobertar os compromissos assumidos dentro do exercício e 

classificados como restos a pagar no exercício financeiro seguinte.  

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

a legislação, e aqueles que não terão utilização imediata tem preservado seu valor aquisitivo através de 

aplicações financeiras de curto prazo. Não foram detectados pagamentos de despesas financeiras 

relevantes no exercício sob análise. 
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3.1.3. 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. 

 

Atendendo aos dispositivos legais, em especial ao Decreto de Encerramento do Exercício, a Presidente 

da Fundação nomeou comissões para levantamento do inventário de almoxarifado e do inventário de 

bens móveis e imóveis e de no âmbito da Fundação e no Horto Florestal, conforme Portaria nº006/13 

de 16 de outubro de 2013. 

 

Os valores de almoxarifado foram inventariados e achados de acordo com os registros contábeis, 

conforme conclusões das comissões nomeadas e relatórios apresentados. 

 

A comissão inventariante constatou a falta de bens móveis, gerando uma divergência entre o valor 

registrado contabilmente e o valor dos bens encontrados, conforme Quadro III: 

Quadro III 

Bens Móveis-Divergência 

Valor Bens Móveis 225.896,05 

Contabilidade/Financeiro 225.896,05 

Valor dos Bens Físicos 207.249,79 

Diferença apurada 18.646,26 
                                                        Fonte: Balancete de verificação do razão analítico; Relatório Patrimonial-Conparq. 

 

A relação de 80 bens não encontrados está elencada no relatório encaminhado pela comissão 

inventariante. Neste mesmo relatório é informado que o bem de nº 310005, Moto Serra, foi furtado 

sendo realizado um boletim de ocorrência datado de 18/11/2010, que registra o fato.   
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Destaca-se que não foi encaminhada à Controladoria a cópia deste boletim de ocorrência. Diante das 

informações encaminhadas pela ConParq, a Controladoria emitiu a Nota Técnica nº 1022.0014.14 

constando as seguintes recomendações: 

 

 A indicação de servidor ou servidores responsáveis pelo controle dos 

bens móveis e imóveis da Fundação; 

 A nomeação de comissão especial para realização de nova verificação 

patrimonial, no intuito de se apurar a real situação dos bens móveis da 

Fundação, 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 

observadas às disposições do Decreto 152/05; 

 

Quanto aos bens imóveis verificou-se que o valor não sofreu qualquer alteração, assim, permanecem 

vigentes as informações prestadas pela Conparq, referentes ao exercício de 2012, referindo-se este 

valor a incorporação de bens imóveis da ordem de R$ 279.491,79, área institucional nº 1, medindo 

4.171,65 M2, localizada no bairro Residencial Vale das Orquídeas, conforme autorização data pela Lei 

4.135/2007 e processo de doação nº 652/2008. 

 

3.1.3.1. Análise 

 

Nesse contexto, constata-se que a Fundação não detém de forma eficaz e eficiente o controle sobre o 

seu acervo patrimonial, no que se refere ao controle dos bens móveis devendo tomar as medidas 

necessárias de aprimoramento de seus controles, bem como implementar as recomendações desta 

Controladoria, conforme Nota Técnica nº 1022.0014.14. 

 

3.2. 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. 
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3.2.1. Restos a Pagar 

 

Conforme já citado no item 3.1.2. deste relatório e evidenciado no Quadro II, a Fundação não 

observou os limites para inscrever despesas em restos a pagar uma vez que, os recursos financeiros 

disponíveis são insuficientes para acobertar os compromissos assumidos.  

 

3.2.1.1. Analise: 

Observa-se, conforme Quadro II acima que no exercício de 2013, após deduzidos das 

disponibilidades financeiras os Restos a Pagar Processados e Não Processados, a Fundação apresenta 

uma insuficiência financeira no valor de R$ 1.603.251,06. 

 

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

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

de despesas em restos a pagar.  

 

3.2.2. Despesas com Pessoal 

A despesa total com pessoal da Fundação esta demonstrada no Quadro IV: 
 

Quadro IV 

Gasto com Pessoal 

CONPARQ 2013 

Vencimentos e Vantagens 1.438.976,04 

Obrigações Patronais 288.268,11 

Despesa Bruta com Pessoal (I) 1.727.244,15 

Despesas não computadas – Indenizações 

por Demissão (II) 

59.895,92 

Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II) 1.667.348,23 

Receita Corrente Liquida (IV) 1.106.444.804,13 

DP SOBRE RCL (%) (III / IV) 0,15 

 

A despesa de pessoal da ConParq, no exercício de 2013 atingiu o montante de R$1.667.348,23 e 

representou 0,15% 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, 
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aquém do teto legalmente exigido de 54%, conforme demonstrado detalhadamente na prestação de 

contas consolidada do Poder Executivo. 

 

3.2.1. Análise 

 

Contatou-se que a despesa total de pessoal da ConParq esta dentro dos limites estabelecidos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

 

3.3. Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

 

Segundo informação encaminhada pela Fundação através do Ofício ConParq 033/2014, não houve no 

exercício em análise, arrecadação proveniente da alienação de ativos.  

 

Verificando os demonstrativos contábeis  da Fundação também não foram identificados quaisquer 

recursos provenientes de receita de alienação de ativos. 

 

 

3.4. 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. 

 

O montante inscrito em restos a pagar e o saldo da conta depósitos esta demonstrado no Quadro V. 

 

Quadro V 

Restos a Pagar e Conta Depósitos 

Descrição 2013  

Saldo inscrito em restos a pagar 2.589,22 

Saldo da conta depósitos 201,34 

Fonte: SAFCI – Relatório posição de empenho por período, natureza de despesas 31911300– Obrigação Patronal para o RPPS- Razão da Conta 

211017900  

 

3.5. 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 ao Instituto ou Fundo Próprio de Previdência. 
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Ocorreram despesas pagas a título de obrigações patronais ao INSS e ao Fundo Previdenciário 

Municipal, instituído pela Lei Complementar, conforme Quadro VI: 

 

Quadro VI 

Despesas Patronais 

Orgão Fundo De Previdência 

Fundo de Previdência Dos Servidores do Município de Contagem 26.616,87 

Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 234.811,66 
Fonte:  Posição de Empenho Por Período- Obrigação Patronal para o RPPS, -31911300-INSS-31901300  e SIACE-PCA anexo XVIII. 

 

O Quadro VI-A destaca os valores inscritos em restos a pagar relativo ao Instituto Nacional do Seguro 

Social –INSS. 

Quadro VI-A 

Restos a Pagar INSS 

ÓRGÃO Valor 

Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. 

 

24.250,36 
Fonte: Relatório posição de empenho por período, natureza de despesas 31901300-Contribuição Patronal para o – INSS.  

 

 

3.6. 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. 

 

Durante o exercício de 2013, não foram detectados valores de divida com o fundo de previdência, 

sendo que a inexistência da referida divida também foi prestada pela Fundação através do Oficio 

CONPARQ nº 033/2014. 

 

 

3.7. 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. 
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Verificando as informações prestadas pela Corregedoria Municipal, não foram identificadas 

sindicâncias, inquéritos e processos administrativos relativos à Fundação Municipal de Parques e 

Áreas Verdes de Contagem - ConParq, que pudessem causar dano ao erário, sendo tal situação 

confirmada pelo Ofício Conparq 033/2014 encaminhado pela instituição em 13 de fevereiro de 2014. 

 

 

3.8. 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 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. 

Analisando os registros contábeis gerados pelo Sistema Operacional utilizado pela Fundação – Sistema 

de Administração Financeira e Controle Interno, verificou-se que a apuração dos saldos anteriores está 

em conformidade com os registros apresentados, os demais registros foram analisados e encontram-se 

de acordo, conforme conclusão deste relatório. 

 

3.9. 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 
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evidenciou ilegalidade nos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da ConParq 

praticados durante o ano-exercício de 2013. 

Frise-se que os demonstrativos contábeis da ConParq foram examinados pelo Conselho Fiscal em 

reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2014, e as contas achadas em conformidade, de acordo com 

o parecer emitido em que os conselheiros recomendam a sua “aprovação sem ressalvas.” 

 

 

4. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 

 

 

Examinamos as contas do titular da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - 

ConParq, do exercício de 2013, considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento 

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

Orçamentária Anual, nos termos da Instrução Normativa nº 09/2008, do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais. 

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

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

patrimonial da Prefeitura. 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 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 e demais instrumentos legais.  
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Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas na 

Instrução Normativa TCEMG nº, apontam a regularidade das contas do ano-exercício de 2013, 

ressalvado o que tange ao controle patrimonial dos bens móveis. 

Face à insuficiência financeira demonstrada, a Fundação deve ainda manter-se vigilante quanto a 

evolução de suas despesas tomando as providências necessárias para que, ao final do exercício a 

disponibilidade financeira existente seja suficiente para honrar os compromissos assumidos. 

Contagem, 31 de março de 2014. 

 

 

 

André Virgílio da Costa Hilário Warley José Rocha 

Gerente de Auditoria de Contas Analista de Controle Interno 

 

 

Zanio de Sousa Gontijo Nicolle Ferreira Bleme 

Diretor de Auditoria de Desempenho Auditora-Geral do Município 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador Geral do Município 
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Anexo I 

Detalhamento das Ações Conforme Plano Plurianual 
 

Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem-Conparq 

Nº Descrição da Ação Previsto Realizado 

1 Executar a implantação e revitalização de praças, canteiros e parques deliberadas no 

orçamento participativo 

10 10 

2 Executar a implantação e revitalização de raças, jardins, canteiros e parques no 

Município de Contagem 

40 36 

3 Promover a preservação do patrimônio público histórico municipal sob a 

responsabilidade da Fundação 

2 0 

4 Executar obras de construção e/ou reforma de prédios públicos desta Fundação 1 0 

5 Elaborar o Plano Diretor de Arborização 0 0 

6 Manter e recuperar praças, jardins,canteiros e parques mantidos e recuperados 10 10 

7 Manter e recuperar praças, jardins, canteiros e parques do Município de Contagem 50 200 

8 Desenvolver ações de arborização urbana no Município 1 1 

9 Desenvolver ações de conservação e recuperação de áreas verdes institucionais no 

Município 

30 14 

10 Desenvolver as atividades de planejamento e administração financeira , orçamentária 

e patrimonial da Fundação, provendo-a com materiais de consumo e serviços 

necessários à execução de suas funções 

1 1 

11 Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das 

ações da Fundação 

20 0 

12 Promover atividades sistemáticas de conscientização da comunidade voltados para a 

proteção e valorização patrimonial ambiental 

6 0 

13 Controlar e administrar o pagamento da divida fundada 1 0 

14 Controlar e administrar o pagamento das indenizações administrativas e sentenças 

judiciais 

2 0 

 


