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Tipo de licitação: Maior oferta.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 09:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 10 de novembro de 2015,
às 09:30 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015
(REPETIÇÃO PREGÕES 047/2014, 015/2015 E 024/2015 –
DESERTOS)
Processo Administrativo nº: 11.518/2014
Objeto: Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada,
com agência no Distrito Sede do Município de Valença-RJ, para
prestação de serviços bancários de:
a) Centralização e processamento de créditos provenientes da folha
de pagamento gerada pelo Município, que hoje representam
servidores ativos, inativos e pensionistas, lançados em contas
salários individuais, além de créditos em favor de estagiários ou
qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de
remuneração com a municipalidade, seja recebendo vencimento,
salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, creditados
em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do
Município.
b) Centralização e manutenção da arrecadação e/ou cobrança
bancária do IPTU cobrado pelo Município mediante utilização de
guias de recebimento ou cobrança integrada.
c) Centralização e processamento da receita municipal e da
movimentação financeira de todas as contas correntes, inclusive da
conta única do Município (Sistema de Caixa Único) se houver,
excetuando-se os casos em que haja previsão legal, contratual ou
judicial para manutenção dos recursos decorrentes de contratos ou
convênios em outras instituições financeiras.
d) Centralização e movimentação financeira do Município, relativa
aos recursos provenientes de transferências legais e constitucionais,
bem como de convênios a serem assinados com quaisquer órgãos
do governo federal e estadual, excetuando-se os casos em que haja
previsão legal, contratual ou judicial para manutenção e movimentação
dos recursos em outras instituições financeiras.
e) Centralização e processamento das movimentações financeiras
de pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem como de
quaisquer pagamentos ou outras transferências de recursos
financeiros feitos pelo Município a entes públicos ou privados, a
qualquer título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal,
contratual ou judicial para manutenção e movimentação dos recursos
em outras instituições financeiras.
f) Centralização e processamento de todas as movimentações
financeiras dos Fundos do Poder Executivo Municipal, a qualquer
título, exceto os recursos oriundos de convênios e/ou contratos com
obrigatoriedade de movimentação em outra instituição financeira,
por força de lei ou exigência do órgão repassador.
g) Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do Município,
bem como dos recursos dos Fundos a que alude a alínea anterior.
h) Centralização e manutenção da arrecadação e/ou cobrança
bancária de todos os tributos cobrados pelo Município, Autarquias e
Fundações vinculadas, mediante utilização de guias de recebimento
ou cobrança integrada.
i) Centralização e manutenção do produto de arrecadação, através
de cobrança, de todos os tributos cobrados pelo Município e pelas
Autarquias, inclusive quando arrecadados em outras instituições
bancárias.
j) Concessão, preferencialmente, de empréstimo consignado aos
servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e pensionistas,
todos da Prefeitura Municipal de Valença-RJ, suas Autarquias e
Fundações, se for o caso.
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Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº: 21.811/2015
Objeto: Aquisição de recarga de vales transporte eletrônicos
(SINDCARD) para atender os funcionários da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de Barra Mansa e Volta Redonda (SINDPASS).
Valor: R$ 68.837,40 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete
reais e quarenta centavos).
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/
93 e suas alterações.
Marco Valério Cardoso Nackly
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2011/PMV/RJ,
REFERENTE À CONVOCAÇÃO 06/2015.
A Prefeitura Municipal de Valença, no uso de suas atribuições legais,
para provimento de vagas para cargos do quadro permanente de
servidores da Prefeitura Municipal de Valença/RJ, torna pública, na
forma do item 15.5 e 15.5.1 do Edital do Concurso Público Municipal
001/2011/PMV/RJ, o Resultado dos Exames Médico Admissionais
da convocação 06/2015.
CARGO: S39 – ASSISTENTE SOCIAL
Class.
Inscrição Candidato
Resultado
37°
903.911-2 Priscila Aparecida da Silva
APTO
38°
909.015-0 Juliana Aparecida Garcia
APTO
Valença-RJ, 23 de outubro de 2015.
Renilda Ramos Martins
Secretária Municipal de Administração
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE
POSSE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011/ PMV/RJ, DE 19
DE OUTUBRO DE 2011.

PORTARIA PMV, Nº. 530, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.
ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

CONVOCAÇÃO 06/2015
O Prefeito Municipal de Valença no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com as Leis Municipais: Lei Complementar n.º:
28 de 28 de setembro 1999, Lei 2.549 de 10 de novembro de 2010,
Lei Complementar n.º: 151 de 23 de novembro de 2011, Lei
Complementar n.º: 153 de 21 de dezembro de 2011 e Lei
Complementar n.º 149 de 05 de outubro de 2011, torna pública a
convocação do candidato abaixo relacionado, para a assinatura do
termo de posse na vaga do quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Valença, após concluídas as etapas das provas objetiva,
provas de título, conferência de documentos e exames médico
admissional.

Considerando a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo
municipal em realizar desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, de imóveis pertencentes ao Município
de Valença;
Considerando os termos do art. 69, inciso V da Lei Orgânica
do Município de Valença;
RESOLVE:

O candidato possuindo cargo público não acumulável, na forma do
artigo 37 inciso XVI da Constituição Federal em outro ente público,
deverá apresentar documentação comprobatória do afastamento do
seu antigo cargo para que possa assinar o termo de posse.

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Municipal de Avaliação
de Imóveis declarados de utilidade pública, para fins de
Desapropriação, que será composta pelos seguintes membros:

A assinatura do Termo de Posse ocorrerá na Prefeitura Municipal de
Valença, Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua
Dr. Figueiredo nº: 320, 2° andar, sala 203, Bairro: Centro – Valença/
RJ, em 09 de novembro de 2015, às 9h.

- Paulo César Pereira de Souza
- Marcos Augusto Romeiro Pires
- Sergio Antonio Larcher Pinto
- Rafael Marcos Mariano

CONVOCADAS

Art. 2º- A presente Comissão será presidida pelo Sr. Paulo
César Pereira de Souza – Secretário Municipal de Obras.

CARGO: S39 – ASSISTENTE SOCIAL
Class.
Inscrição Candidato
37°
903.911-2 Priscila Aparecida da Silva
38°
909.015-0 Juliana Aparecida Garcia

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a
Portaria nº. 02, de 05 de janeiro de 2015.

Valença, 23 de outubro de 2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Renilda Ramos Martins
Secretária Municipal de Administração

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015.

Edital de Convocação

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

O Conselho Municipal da Cidade de Valença – RJ - ConCidade,
CONVOCA todos os seus membros, para 16ª Reunião Ordinária
no dia 09 de novembro de 2015 às 19h, no auditório da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Dom
André Arcoverde, nº 228 - Centro, telefone (24) 2452-8638, para
continuidade dos trabalhos.

PORTARIA PMV, Nº. 536, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

Solicito que na impossibilidade de comparecimento do membro
titular, este justifique sua falta e determine a presença de seu
suplente a reunião.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Valença-RJ, 27 de outubro de 2015.

Considerando os termos do processo administrativo nº.
20514/2015;

Vicente José Mendonça Cosate.
Presidente do ConCidade.

Boletim Oficial de Valença - RJ

RESOLVE:
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir do dia 28 de agosto
de 2015, o servidor JAILSON SOUZA DA SILVA VIEIRA, matrícula
nº. 141.119, do cargo efetivo Professor I.

RESOLVE:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 28 de agosto de 2015.

Art. 1º - CEDER, a partir do dia 21 de outubro de 2015,
o servidor GUILHERME MARQUES CAMARGO BORGES, matrícula
nº 141.577, para prestar serviços junto ao Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região, sem ônus para o Município de Valença.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2015.

Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2015.
Álvaro Cabral da Silva

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 537, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

PORTARIA PMV, Nº. 542, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos do processo administrativo nº.
21756/2015;

Considerando a Lei Complementar nº. 160 de 12 de
dezembro de 2012;

RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 14 de outubro de 2015,
o Sr. DAVID BARBOSA NOGUEIRA, do Cargo Comissionado de
Diretor de Benefícios, Símbolo CC2, que vinha exercendo junto ao
PREVI VALENÇA.

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir do dia 15 de setembro
de 2015, a servidora LEILA DE FÁTIMA ESTEVES ROSA, matrícula
nº. 117.232, do cargo efetivo Professor II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 15 de setembro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 14 de outubro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2015.

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2015.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

ERRATA

PORTARIA N. 541, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Para corrigir erro material, na Portaria nº. 522, de 30 de
setembro de 2015, publicada no Boletim Oficial de Valença Edição
Nº. 714, no dia 15 de outubro de 2015, página 4. Dessa forma,
torna-se necessária sua republicação com as devidas correções,
que seguem abaixo:

Álvaro Cabral da Silva, Prefeito do Município de Valença,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o processo administrativo nº. 22957/2015;
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Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de tarifa das linhas do
sistema de transporte coletivo no Município de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no percentual de 14,55% (quatorze vírgula cinquenta
e cinco por cento), passando a vigorar com os novos valores a partir
do dia 07 de outubro de 2015, de acordo com a tabela abaixo:

PORTARIA PMV, Nº. 522, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.
ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

NOVA TARIFA MÁXIMA
LINHAS/SEÇÕES
CIRCULAR
VALENÇA X OSÓRIO
VALENÇA X MARQUESÃO
VALENÇA X 3a TURMA
OSÓRIO X HARMONIA/VARGAS
3a TURMA X QUIRINO
3a TURMA X JUPARANÃ
VALENÇA X PARADA DE COROAS
VALENÇA X QUIRINO
VALENÇA X HARMONIA/VARGAS
VALENÇA X DESTINO
VALENÇA X FAZENDA DE COROAS
VALENÇA X JUPARANÃ

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 21 de setembro de 2015,
o Sr. BARTHOLOMEU CEZAR COUTINHO, para exercer o Cargo
Comissionado de Assessor de Gestão Pública, Símbolo CC3.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 21 de setembro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LINHAS/SEÇÕES
VALENÇA X SANTA INÁCIA
VALENÇA X PENTAGNA
VALENÇA X PARAPEÚNA
VALENÇA X CHAVES
VALENÇA X ALBERTO FURTADO
PARAPEÚNA X PENTAGNA
VALENÇA X SANTA RITA DE JACUTINGA (VIA RIO
PRETO)
VALENÇA X CARDOSO X JOÃO ONORIO X BARBOSA
PARAPEÚNA X SÃO LUIZ
PARAPEÚNA X CARDOSO X JOÃO ONORIO X BARBOSA
PARAPEÚNA X SANTA RITA
VALENÇA X RANCHO NOVO
VALENÇA X CONSERVATÓRIA
VALENÇA X PEDRO CARLOS
VALENÇA X SANTA ISABEL
VALENÇA X SANTA RITA (VIA CONSERVATÓRIA)
CONSERVATÓRIA X PEDRO CARLOS
CONSERVATÓRIA X SANTA ISABEL
CONSERVATÓRIA X SÃO JOSÉ
CONSERVATÓRIA X SANTA RITA
PEDRO CARLOS X SANTA RITA
SANTA ISABEL X SÃO JOSÉ
SANTA ISABEL X PEDRO CARLOS
SANTA RITA X SANTA ISABEL

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2015.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

ERRATA
Para corrigir erro material, no Decreto nº. 104, de 24 de
setembro de 2015, publicado no Boletim Oficial de Valença Edição
Nº. 712, no dia 06 de outubro de 2015, páginas 16 e 17. Dessa
forma, torna-se necessária sua republicação com as devidas
correções, que seguem abaixo:
DECRETO Nº. 104, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Ementa: “Fixa o valor das tarifas das linhas do sistema
de transporte coletivo no Município”.

NOVA TARIFA MÁXIMA
2,52
3,15
7,56
7,56
4,23
4,12
20,50
15,80
5,49
8,70
13,05
4,75
9,50
11,45
15,80
20,50
2,17
9,79
9,79
11,05
9,50
5,49
5,67
3,15

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, porém produzindo seus efeitos a partir do dia 07 de
outubro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
e;

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2015.

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n. 2.467/2009;
Considerando os termos do processo administrativo nº.
5215/2015;

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E
CUMPRA-SE.
Álvaro Cabral da Silva

D E C R E T A:
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº. 95, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando providências correlatas”.

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2015.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de
Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 2.831, de 17 de dezembro de
2014 c/c Lei nº. 2.836/2015;

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o
valor de R$ 1.535.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil
reais), para atender as despesas assim codificado:
U.O

Identificação do Programa

02.03

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

02.05

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

02.05

Manutenção do Programa
Salário Educação

02.06

02.09

Funcional
Programática
04.122.2014.2001

Categoria
Econômica

“Aprova a Instrução Normativa SMCI nº. 001/2015, da
Secretaria Municipal de Controle Interno de Valença, e dá
outras providências.”

Valor da
Dotação

000

30.000,00

3.1.90.13.00.00

000

200.000,00

12.361.2012.2022

3.3.90.39.99.99

005

250.000,00

Promoção do Turismo

23.695.2004.2031

3.3.90.31.00.00

000

50.000,00

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

04.122.2011.2001

3.1.90.11.00.00
3.3.90.30.99.00

000
000

480.000,00
200.000,00

12.361.2012.2001

3.1.90.11.00.00

Recurso

DECRETO Nº. 110, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015

02.10

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

04.122.2001.2001

3.1.90.11.00.00

000

250.000,00

02.11

Manutenção da Assessoria de
Comunicação Pública

24.131.2015.2052

3.3.90.39.99.99

000

40.000,00

02.14

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

04.122.2003.2001

3.1.90.11.00.00

000

35.000,00

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 57 e incisos; 69, inciso VI da Lei Orgânica do
Município de Valença e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 175 de 14/07/2014,
que dispõe sobre a Secretaria Municipal de Controle Interno e suas
atribuições, e ainda, visando dar cumprimento às exigências contidas
no artigo 31 da Constituição Federal, bem como ao disposto no
Plano de Ação determinado pelo TCE/RJ e,
CONSIDERANDO o processo administrativo nº. 22676/2015;

TOTAL

1.535.000,00

DECRETA:

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:
U.O

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica
3.3.90.39.99.99

Recurso

02.01

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

04.122.2010.2001

000

40.000,00

02.04

Reserva de Contingência

99.999.2005.2011

9.9.99.99.99.00

000

169.000,00

02.05

Manutenção e Aquisição do
Transporte Escolar

12.361.2012.2013

3.3.90.30.99.00
3.3.90.36.99.00
3.3.90.39.99.99
4.4.90.52.99.00

000
000
000
000

40.000,00
50.000,00
60.000,00
50.000,00

02.05

Aquisição de Material Didático
para Escolas

12.361.2012.2020

3.3.90.30.99.00

000

70.000,00

02.05

Manutenção do Programa
Salário Educação

12.361.2012.2022

4.4.90.52.99.00

005

250.000,00

02.06

Difusão Cultural

13.392.2004.2030

3.3.90.36.99.00

000

20.000,00

02.06

Promoção do Turismo

23.695.2004.2031

3.3.90.39.99.99

000

30.000,00

02.08

Manutenção da Capacidade de
Recursos Humanos

04.128.2009.2035

3.3.90.36.99.00
3.3.90.39.99.99

000
000

20.000,00
30.000,00

02.11

Contribuição a Entidades
Municipais

04.122.2015.2050

3.3.50.41.00.00

000

15.000,00

04.01

Projeto Família Rural

08.244.2019.1036

3.1.90.04.00.00
3.3.90.30.99.00
3.3.90.36.99.00
3.3.90.39.99.99
4.4.90.52.99.00

000
000
000
000
000

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00

04.01

Manutenção da Casa da
Criança e do Adolescente

08.243.2019.2073

3.3.90.30.99.00
3.3.90.36.99.00
3.3.90.39.99.99

000
000
000

30.000,00
20.000,00
30.000,00

Projeto de Qualificação
Profissional

08.331.2019.1037

04.01

3.3.90.39.99.99
4.4.90.52.99.00

000
000

11.000,003
0.000,00

Manutenção e
Operacionalização da Secretaria

04.122.2007.2001

06.01

3.1.90.11.00.00
3.3.90.30.99.00

000
000

300.000,00
200.000,00

TOTAL

Edição 716 - 27/10/2015

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SMCI nº. 001/
2015, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Controle
Interno, que estabelece o Manual de Procedimentos de Controle
Interno para definir e normatizar os trabalhos desenvolvidos pelos
servidores da Secretaria de Controle Interno, fazendo parte integrante
deste Decreto.

Valor da
Dotação

Art. 2º - Caberá a Secretaria Municipal de Controle Interno a
divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 08 de outubro de 2015.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.
Álvaro Cabral da Silva
Prefeito Municipal de Valença

1.535.000,00
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMCI Nº. 001/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Versão: 01.
Aprovação em:
Ato de aprovação: Decreto Municipal Nº. 110/2015.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Controle Interno.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO
Elaboração:

Estabelece o Manual de Procedimentos de Controle Interno,
que define os procedimentos e rotinas a serem seguidas pelos
servidores da Secretaria Municipal de Controle Interno, assim
como dispõe, dentre outras atribuições, sobre a realização
de auditorias i nternas e estabelece os padrões e
procedimentos para a realização das mesmas.

José Eugênio Ribeiro Campos
Flávia Guimarães Silva
Antônio Carlos de Oliveira
Mirian Felisberto Barbosa Carvalho
Ana Beatriz Nogueira Cesar Arieira
Denílson de Souza Maurício
Inês Helena Santos Silva
José Eduardo Goulart Lago

O Secretário Municipal de Controle Interno de Valença,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal
nº. 175/2014 e;
CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é
exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas
normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº.
4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, no art. 57 da Lei
Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas
específicas do TCE/RJ;

Setembro/2015
1ª Edição
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CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Municipal deve utilizar como técnicas de trabalho,
para a consecução de suas finalidades, a auditoria;
CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão
pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado;
CONSIDERANDO que as atividades de competência da
Secretaria Municipal de Controle Interno de Valença terão como
enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos
procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas
administrativos, pelo órgão central e órgãos setoriais, cujos
resultados serão consignados em relatório contendo
recomendações para o aprimoramento de tais controles;
RESOLVE:
Art. 1º - Apresentar o Manual de Procedimentos de Controle
Interno, documento que orienta as normas e especifica os
procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados
pelos servidores da Secretaria Municipal de Controle Interno de
Valença, assim como a realização de auditorias internas, baseadas
nos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia.

1. INTRODUÇÃO
Este manual tem como objetivo orientar e instruir a forma de
organização e funcionamento dos serviços de controle interno em
todas as unidades administrativas do Município. Neste aspecto, serão
apresentadas as formas de atuação dos agentes de controle interno,
suas responsabilidades e campo de atuação, de forma a padronizar
os procedimentos e os papéis de trabalho que serão utilizados no
exercício das funções de controle.

Art. 2º - Designar a Secretaria Municipal de Controle Interno
e seus servidores para execução e controle das atividades de auditoria
interna, orientação e fiscalização permanente dos órgãos
pertencentes aos Sistemas Administrativos do Poder Executivo do
Município de Valença/RJ, suas Autarquias e demais fundos.
Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da
sua publicação.

2. IMPORTÂNCIA
A Secretaria Municipal de Controle Interno é um órgão de
assessoramento e sua existência decorre de uma exigência legal.
Seu papel fundamental é focado principalmente na prevenção de
erros, falhas, omissões e fraudes. Busca, com isso, garantir a
integridade das informações prestadas aos órgãos de fiscalização,
como Tribunais de Contas, Câmaras, Ministério Público e etc.

Valença, em 08 de outubro de 2015.
José Eugênio Campos Ribeiro
Secretário Mun. Controle Interno

Boletim Oficial de Valença - RJ
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3. OBJETIVO

6. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES

Esta Secretaria tem como objetivos o auxílio no cumprimento das
normas e regulamentos próprios e de outros, visando dar legitimidade
aos atos praticados pela Administração; a fiscalização sobre o
cumprimento das metas estabelecidas; o atendimento aos órgãos
de controle externo; o acompanhamento das receitas e despesas
do município; a verificação do cumprimento dos limites obrigatórios;
a apuração, através de auditorias, de fatos que possam resultar em
dano ao erário; o acompanhamento da execução orçamentária e
financeira; dentre outras pertinentes ao controle interno.
Através deste manual serão estabelecidas as normas e rotinas a
serem implantadas para atingimento dos objetivos acima elencados,
com a elaboração de check lists, questionários, formulários diversos,
pareceres, etc.

Os servidores do controle interno deverão atuar em várias áreas
correlatas, que tem como principais atribuições:
acompanhar e fiscalizar a gestão dos recursos orçamentários e
financeiros do Executivo;
acompanhar a execução do PPA e o atingimento das metas fixadas;
fiscalizar o controle dos saldos orçamentários, suplementações e
seus limites;
atuar na gestão de pessoal;
acompanhamento dos limites de gastos com educação, saúde,
dívida consolidada e repasse ao Legislativo;

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

acompanhamento do cumprimento das diretrizes da Lei de
Responsabilidade Fiscal;

As ações do controle interno são disciplinadas através da
Constituição Federal (arts. 31,70 e 74), Constituição do Estado do
Rio de Janeiro (arts. 122 a 134), Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Orgânica
do TCE/RJ (arts. 53 a 57); Lei Orgânica do Município (arts. 56 e 57)
e Lei Complementar nº. 101/2000 – LRF.

promover auditorias nas contas da Prefeitura, atendendo as
auditorias programadas e/ou outras que entender necessárias;
emissão de pareceres técnicos sobre processos e licitações,
quando necessários;

5. CONDUTA DOS SERVIDORES

acompanhar e fiscalizar a movimentação e controle de estoques
de almoxarifado;

A conduta dos servidores de controle interno deve pautar-se nas
regras deste manual e principalmente nos seguintes princípios:

acompanhar e fiscalizar o controle de bens permanentes e sua
conservação e guarda;

Ético: resguardar os interessas da administração e da sociedade,
guardando sigilo das informações assim denominadas, não
revelando-as a terceiros sem autorização específica, salvo no caso
de obrigação legal ou profissional de assim proceder;

acompanhar os lançamentos contábeis referentes a movimentação
de almoxarifado e patrimônio, se estão sendo feitos
tempestivamente;

Zelo profissional: agir com cautela e habilidade de forma a minimizar
os erros e seguir as normas de ética profissional e as que dizem
respeito ao controle interno;

promover auditorias nos setores de almoxarifado e patrimônio,
atendendo às auditorias programadas e/ou outras que entender
necessárias;

Independência: manter uma independência de modo a garantir a
imparcialidade no trabalho a executar;

promover auditorias quando houver indícios de ilegalidades ou
qualquer outro ato que tenha causado ou venha a causar dano ao
erário, e também, quando houver denúncia que deva ser assim
apurada;

Imparcialidade: manter imparcialidade no caso de conflito de
interesses que possam ferir a imparcialidade do trabalho,
comunicando o fato ao secretário da pasta;

acompanhar a fiscalização de contratos de bens, obras e serviços
e sua regular execução;

Objetividade: pautar-se em documentos hábeis que permitam
comprovar a veracidade dos fatos;

acompanhar e fiscalizar a realização de licitações, inclusive
emitindo pareceres acerca dos procedimentos e sua regular
execução;

Conhecimento técnico e capacidade profissional: em razão das
atividades multidisciplinares que o servidor executa, deve possuir
conhecimentos amplos sobre diversas áreas para bem executar seu
trabalho;

promover auditorias nos setores de licitações e contratos, atendendo
às auditorias programadas e/ou aquelas que entender necessárias;

Atualização de conhecimentos: realização de cursos periódicos
de aperfeiçoamento e capacitação nas diversas áreas que atua dentro
do controle interno, como forma de se manter atualizado;

confecção, conferência e análise das prestações de contas
obrigatórias aos órgãos de fiscalização;

Cortesia: habilidade para tratar com as pessoas, respeitando os
superiores, subordinados e demais tratando todos com urbanidade
e respeito.

Edição 716 - 27/10/2015
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emissão de pareceres técnicos e certificados de auditoria;
assessorar e orientar o Prefeito, Secretários e demais assessores
do governo no que lhes couber;
demais atribuições referentes ao exercício do controle interno.
7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Os procedimentos de controle são instrumentos utilizados para a
fiscalização dos atos da Administração com o objetivo de adequar
condutas, regularizar pendências e impropriedades, sugerir
modificações e rotinas a serem adotadas para melhoria dos serviços
prestados.

O servidor(s) encarregado das funções de controle orçamentário e
financeiro deverá adotar os seguintes procedimentos:
Acompanhar e avaliar a execução orçamentária anual do município,
bem como a compatibilidade da proposta orçamentária anual com a
lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual;
Elaborar o relatório anual referente à avaliação da execução da
LOA e a avaliação do cumprimento dos limites constitucionais de
aplicação de recursos orçamentários;
Acompanhar e controlar os saldos orçamentários das dotações
de acordo com o aprovado na LOA e o limite de utilização dos créditos
adicionais autorizados;
Acompanhar as audiências públicas, quando houver, relativas à
elaboração do orçamento;
Acompanhar e fiscalizar os prazos de entrega da LDO, LOA e
PPA;
Acompanhar os saldos financeiros do disponível em contas
bancárias da Prefeitura;
Acompanhar e fiscalizar os prazos das audiências públicas
obrigatórias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal;
Promover auditorias nas contas da Prefeitura, programadas ou
solicitadas;
Outras atividades correlatas;

Verificar se o processo de compra de bens permanentes está
tramitando pelo Setor de Patrimônio após sua regular liquidação
para fins de tombamento tempestivo, e em caso negativo, fazer as
notificações necessárias para a correta tramitação;
Verificar nos processos se as notas fiscais e empenhos contêm
as especificações detalhadas dos bens adquiridos, e em caso
negativo, fazer as notificações para a devida correção;

Verificar se os bens com títulos de propriedade estão com seus
documentos em dia e devidamente regularizados nos órgãos
competentes;
Verificar e acompanhar a confecção do inventário anual e se está
sendo feita e sua correta aplicação;
Verificar se as reavaliações de bens estão sendo feitas e se estão
de acordo com as normas vigentes;
Verificar e acompanhar se o registro contábil das aquisições de
bens está sendo feito pelo Departamento de Contabilidade de forma
tempestiva, e em caso negativo, fazer as notificações necessárias
para sua regularização;
Acompanhar, através de sistema informatizado a ser disponibilizado
à Secretaria, as movimentações de bens e seu correto
preenchimento;
 Solicitar os relatórios necessários ao regular exercício de
fiscalização ao Setor de Patrimônio, quando entender pertinentes;
Promover auditorias, quando julgar necessárias e também aquelas
programadas pela Secretaria;
Demais atividades relacionadas ao exercício do controle interno
pertinentes ao tema;
Demais funções atinentes ao cargo.
obediência aos seguintes princípios legais:

Demais funções atinentes ao cargo.
Nota: todas as verificações, avaliações e controles deverão estar
devidamente instruídos com documentos formais, tais como:
relatórios, planilhas, check lists, termo circunstanciado, entre outros,
devidamente assinados pelo agente responsável. Nas verificações
deverão ser apontadas as possíveis irregularidades, impropriedades
e sugeridas as soluções, e a melhor forma de regularização, mediante
prazo a ser determinado.
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Fiscalizar os processos referentes à compra de bens permanentes,
verificando se a classificação da despesa encontra-se correta, e em
caso negativo, fazer as notificações necessárias para ajuste;

Verificar se os bens tombados estão sendo vistoriados pelo Setor
de Patrimônio e se sua localização encontra-se correta;

7.1. Controle Orçamentário e Financeiro:

7.2. Controle Patrimonial:

O(s) servidor(es) encarregado(s) das funções de controle patrimonial
deverá(ão) adotar os seguintes procedimentos:

•Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, sobre Licitações e
Contratos Administrativos;
•Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações;
•Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações;
•Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 448/02;
•Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6º Edição 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014 - Parte II –
Procedimentos Contábeis Patrimoniais
Nota: todas as verificações, avaliações e controles deverão estar
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devidamente instruídos com documentos formais, tais como:
relatórios, planilhas, check lists, termo circunstanciado, entre outros,
devidamente assinados pelo agente responsável. Nas verificações
deverão ser apontadas as possíveis irregularidades, impropriedades
e sugeridas as soluções, e a melhor forma de regularização, mediante
prazo a ser determinado.

7.4. Controle de Contratos:
O servidor(s) encarregado da função de controle da fiscalização dos
contratos deverá adotar os seguintes procedimentos:

7.3. Controle de Almoxarifado:

Manter rotina organizada de método para conhecimento de todos
os contratos de prestação de serviços que estão sendo fiscalizados
pelo Município;

O(s) servidor(s) encarregado(s) das funções de controle de
almoxarifado deverá(ão) adotar os seguintes procedimentos:

Verificar se todas as cláusulas do contrato fiscalizado estão sendo
cumpridas, através dos papéis de trabalho do Fiscal do Contrato;

Acompanhar e fiscalizar o controle e a movimentação dos materiais
de consumo, verificando se os trâmites para seu correto controle
estão sendo seguidos;

No caso de descumprimento de alguma cláusula, notificar os
responsáveis através de relatórios circunstanciados;

Verificar se os contratos referentes à compra de bens de consumo
estão sendo fiscalizados formalmente por servidores lotados no setor
responsável por seu controle;
Verificar e acompanhar se a entrada de bens de consumo está
sendo realizada com as devidas conferências quanto às
especificações e quantidades apresentadas;
Verificar e acompanhar se as requisições de bens de consumo
estão sendo devidamente controladas pelos servidores do setor
responsável;
Verificar se há registro de entrada dos bens no setor responsável
pela gestão dos bens de consumo e o respectivo termo de
responsabilidade sobre sua guarda e manutenção;

 Acompanhar os prazos dos contratos e se estão sendo aditados
em tempo hábil;
 Verificar a plena execução das atividades programadas no Termo
de Referência, Projeto Básico e a garantia da execução do objeto
contratual, no caso de obras e serviços;
Solicitar ao Fiscal de Contrato os relatórios de fiscalização de
todos os contratos que estão sendo fiscalizados;
Verificar se a fiscalização de contratos está sendo feita de acordo,
se os papéis estão em ordem e se os termos circunstanciados
estão sendo devidamente preenchidos;
 Fiscalizar os processos de pagamento no que diz respeito à
liquidação da despesa mediante atestação do Fiscal de Contrato;

Acompanhar e verificar se as informações estão sendo enviadas
ao setor de Contabilidade para registro tempestivo e se estão sujeitas
ao controle contábil;

Demais funções atinentes ao cargo.

Verificar se os saldos registrados em controle de estoques
correspondem ao que existe realmente do material;

O servidor(s) encarregado da função de controle e fiscalização de
licitações deverá adotar os seguintes procedimentos:

Verificar se os materiais em estoque que se encontram inservíveis
ou danificados estão sendo recuperados e/ou alienados;

 se existem normas, instruções de serviço ou instrumento similar,
orientando quanto ao correto planejamento, administração e controle
das compras;

Verificar se existe algum tipo de controle sobre o uso indevido de
materiais nos setores (desvio ou uso particular);
Verificar se há controle dos estoques mínimos e máximos;

7.5. Controle de Licitações:

 se o bem ou serviço a ser adquirido encontra-se bem especificado,
sem alusão à marca;

Verificar se há controle dos prazos de validade dos produtos;

 se há definição das unidades e das quantidades a serem
adquiridas, em função do consumo e da utilização prováveis;

Verificar se são feitas contagens físicas e periódicas dos elementos
de estoque para checagem com as fichas de controle;

 se há planejamento de compras, evitando o fracionamento ou
desperdício;

Demais funções atinentes ao cargo.

se o cadastro de fornecedores, prestadores de serviços encontrase atualizado;

Nota: todas as verificações, avaliações e controles deverão estar
devidamente instruídos com documentos formais, tais como:
relatórios, planilhas, checklists, termo circunstanciado, entre outros,
devidamente assinados pelo agente responsável. Nas verificações
deverão ser apontadas as possíveis irregularidades, impropriedades
e sugeridas as soluções, e a melhor forma de regularização, mediante
prazo a ser determinado.
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 se o cadastro de preços dos principais produtos e serviços estão
atualizados;
 se existe controle atualizado das requisições de compras e serviços
solicitados pelos demais setores;
 a instituição da comissão permanente de licitação;
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 se o processo de formação de preços está sendo observado;
se a fase interna de licitação está de acordo com a legislação
pertinente;
se é elaborado orçamento de preços das necessidades objeto da
requisição, através de pesquisa de mercado, banco de dados ou
profissionais de engenharia quando se tratar de obras e serviços de
engenharia;
planilha de custos estimado;
obediência aos seguintes princípios legais:
•Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, sobre Licitações e
Contratos Administrativos;
•Decreto Federal nº 3555/00 e suas alterações, sobre a modalidade
de licitação denominada “Pregão” para a aquisição de bens e
serviços comuns;
•Decreto Federal nº 3697/00, sobre a modalidade de licitação
denominada “Pregão Eletrônico”;
•Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04
de maio de 2000;
•Lei Federal 10.520/2002 que regulamenta o pregão;
•Decreto Municipal nº. 50/2003 que regulamentou o pregão no âmbito
municipal;
•Decreto Municipal nº. 258/2008 que trata de pregão;
•Lei Complementar 123/2006 que regulamenta as licitações para
ME e EPP;
•Lei Complementar 147/2014 que alterou a LC 123/2006.
 se o processamento de compras é realizado de acordo com as
autorizações dos servidores e gestores competentes;
 se há conferência, quando do recebimento dos materiais e serviços,
no que se refere a preços, especificações, quantidades, cálculos e
somas das notas fiscais;
 se há publicação mensal da relação das compras realizadas pela
administração direta e indireta, nos órgãos de divulgação oficial ou
quadro de avisos e no sítio de contas públicas (Portal da
Transparência);
se é averiguada a necessidade de realização de processo licitatório
e posterior notificação à comissão permanente de licitação;
 se é observada se a despesa decorrente da aquisição do material
é afeta ao município;
 se os editais de licitação estão sendo enviados no prazo máximo
de 02 (dois) dias a partir da publicação para o TCE/RJ, conforme
determina a Deliberação 262 do TCE/RJ;

de prestar contas e das que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte, ou possa resultar dano ao erário,
devidamente quantificado.
Poderá ser instaurada também tomada de contas mediante relatório
conclusivo de Comissão Processante de Processos Administrativos,
quando esta apurar qualquer desvio e/ou irregularidade que resulte
ou possa resultar em dano ao erário.
As Tomadas de Contas serão processadas em processos apartados
e seu início se dará com a publicação de edital de abertura de tomada
de contas e nomeação de comissão. A comissão será composta
por três membros, indicados pelo Secretário de Controle Interno e
nomeados pelo Prefeito através de portaria, preferencialmente, dentre
servidores efetivos e lotados na Secretaria de Controle Interno.
As tomadas de contas são de responsabilidade da Secretaria de
Controle Interno e por ela serão acompanhadas, executadas e
controladas.
As ações para deslinde da tomada de contas deverá seguir o que
preceitua a Deliberação 200/96 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro em seus artigos 25 a 36 e demais correlatos.
A Tomada de Contas é um procedimento durante sua fase interna,
não apresentando partes ou litigantes, porque inexiste uma lide,
mas tão somente uma fase de atos investigatórios e só se torna
processo durante sua fase externa, ou seja, quando ingressa na
Corte de Contas para julgamento. Desta forma, compara-se ao
procedimento do inquérito policial, não cabendo, a priori, a aplicação
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo a
Comissão, se assim o entender, aplicá-los ao procedimento.
Portanto, nesta fase interna, não cabe nulidade se as conclusões
são constituídas sem observância desses princípios, visto que, em
outro momento (fase externa) as partes terão oportunidade processual
de apresentar suas provas, razões de defesa e outros que entenderem
pertinentes.
A Comissão de Tomada de Contas deverá apurar, em relatório
circunstanciado, a apuração dos fatos com identificação dos
responsáveis e a quantificação do dano, se houver. Para tal, poderá
instruir a tomada de contas com planilhas com valores atualizados,
coleta de dados e documentos, diligências, oitiva de testemunhas e
qualquer outro meio idôneo de apuração, consignando todos os
procedimentos através de atas de reuniões da comissão e anexação
de documentos comprobatórios.
O Relatório Circunstanciado deverá ser encaminhado ao TCE/RJ,
quando determinado por este, no prazo marcado para julgamento.
A Secretaria de Controle Interno, através de seus servidores, deverá
acompanhar a movimentação processual dos processos de tomada
de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
para as providências necessárias.

se os demais documentos de envio obrigatório estão sendo
enviados ao TCE/RJ e se dentro dos prazos estipulados;
demais funções atinentes ao cargo.
7.6. Tomadas de Contas:
É a ação desempenhada pelo órgão competente para apurar
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixarem
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7.7. Auditorias:
É um conjunto de técnicas que visa a avaliar a gestão pública,
notadamente nos quesitos regularidade, legalidade, transparência,
economicidade e probidade administrativas. É uma ferramenta de
grande valor para a administração pública, pois busca prevenir e
corrigir desperdícios, omissões, fraudes, improbidades e qualquer
fato que resulte em dano ao erário.
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Cabe à Secretaria Municipal de Controle Interno promover auditorias
programadas e/ou determinadas, conforme o caso. Para tanto,
deverá editar um calendário de auditorias por área de atuação para
cada exercício.
As auditorias servirão também para avaliar os resultados alcançados
pela administração nas gestões orçamentária, financeira, patrimonial,
contábil e operacional de todas as unidades administrativas da
Prefeitura, e ainda os procedimentos de formação de preços e a
fase interna das licitações.
Na esfera municipal, as auditorias serão arbitradas pelo Secretário
Municipal de Controle Interno através de designação formal de
servidores, mediante portaria, e será exercida, primordialmente,
pelos gestores e inspetores lotados no Controle Interno, podendo
contar com a colaboração de outros servidores que se fizerem
necessários ao bom andamento das auditorias, por área de
conhecimento.
Em casos mais complexos, que demandem conhecimentos
específicos na área, poderá a Secretaria de Controle Interno
terceirizar os trabalhos de auditoria, desde que de acordo com os
ditames da Lei 8.666/93 e autorização do Prefeito Municipal.
8. TÉCNICAS DE AUDITORIA
Os servidores da Secretaria de Controle Interno deverão seguir as
seguintes técnicas de auditoria, sem prejuízo de outras que
porventura sejam compatíveis e necessárias:
•indagação escrita ou oral: realização de entrevistas e
questionários junto ao pessoal da unidade auditada, para a obtenção
de dados e informações;

forma seriam de difícil constatação;
•rastreamento: investigação minuciosa, com exame de
documentos, setores, unidades, órgãos e procedimentos
interligados, visando dar segurança à opinião do responsável pela
execução do trabalho sobre o fato observado;
•sistema de amostragem: sorteio e/ou escolha de alguns
processos/documentos a serem auditados pelos servidores para
verificação de legalidade, lisura, correção, trâmite processual, etc.;
•exames de livros e registros auxiliares;
•verificação do funcionamento dos sistemas informatizados das áreas
de atuação, tais como, sistema de contabilidade, tesouraria, folha
de pagamento, compras e licitações, contratos, etc.
•observação direta das atividades;
9. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
A fiscalização contratual será exercida por servidores designados
nos processos de compra e/ou licitação, conforme Instrução Normativa
a ser editada. Caberá à Secretaria de Controle Interno, através da
gestão de contratos e licitações, e atendendo o que preceitua o
Manual de Fiscalização Contratual, fiscalizar os procedimentos
efetuados pelo fiscal de contratos, que deverá apreciar:
•se a função de fiscal recaiu, preferencialmente, sobre servidores
que tenham conhecimento técnico ou prático a respeito dos bens e
serviços que estão sendo adquiridos/prestados;

•análise documental: exame de processos, atos formalizados e
documentos avulsos;

•se o fiscal de contratos armazena os contratos e seus aditivos,
planilhas de custos e demais documentos pertinentes ao contrato
de forma a permitir uma correta fiscalização para verificar se os
serviços estão sendo efetuados de acordo;

•conferência de cálculos: revisão das memórias de cálculos ou a
confirmação de valores, de modo a constatar a adequação dos
cálculos apresentados;

•se a fiscalização da execução do contrato está sendo feita “in
loco”, de forma a apontar as possíveis falhas na execução dos
projetos e/ou aquisições;

•confirmação externa: verificação junto a fontes externas ao
auditado, da fidedignidade das informações obtidas internamente,
quando for o caso;

•se os contratos estão sendo aditivados dentro do prazo;

•exame dos registros: verificação dos registros constantes de
controles regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e
demonstrativos formalizados, elaborados de forma manual ou por
sistemas informatizados;

•se as falhas apontadas pelo Fiscal foram devidamente corrigidas
antes da emissão de Nota Fiscal e do pagamento;

•correlação das informações obtidas: cotejamento de
informações obtidas de fontes independentes, autônomas e distintas,
no interior da própria unidade;
•inspeção física: Exame usado para testar a efetividade dos
controles, particularmente daqueles relativos à segurança e
quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis;
•observação das atividades e condições: verificação das
atividades que exigem a aplicação de testes flagrantes, com a
finalidade de revelar erros, problemas ou deficiências que de outra
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•se as notas fiscais estão sendo atestadas pelo Fiscal do Contrato;

•se a entrega de materiais, a execução da obra ou a prestação dos
serviços estão sendo cumpridas integralmente;
•se o Fiscal faz anotações em livro sobre todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato;
•se o Fiscal realiza, junto com a contratada, a medição do serviços
efetivamente realizados;
•se o Fiscal está atestando as notas fiscais e encaminhando-as,
juntamente com o FIP-M ou FIP-S ao setor de Contabilidade;
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10. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

DECRETO Nº. 129, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

A audiência pública é um instrumento de transparência da gestão
fiscal que foi introduzida pela Lei Complementar nº. 101/2000 – LRF,
com o objetivo de permitir a participação popular nos processos de
elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento
governamental e na avaliação do cumprimento das metas fiscais
fixadas para cada quadrimestre (§ 4º do art. 9º e inciso I, § único do
art. 48 da LRF, respectivamente).
A Secretaria Municipal de Controle Interno deverá verificar se:
I)foram feitas as audiências públicas com a participação popular
durante o processo de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA;
II)foram realizadas as audiência públicas nos meses de maio,
setembro e fevereiro para demonstrar e avaliar o cumprimento das
metas fiscais de cada quadrimestre;
III)as audiências são registradas em atas e se possuem lista de
presença;
IV)as audiências foram divulgadas.
11. PAPÉIS DE TRABALHO
São os documentos preparados pelos auditores/gestores/inspetores
ou fornecidos a eles durante a execução da auditoria, tais como:
check-lists, matriz de achados, relatórios de sistemas, atas de
reuniões, formulários de entrevistas, pesquisas e outros pertinentes.
Os papéis de trabalho registram evidências do trabalho executado
pelo auditor e servem para fundamentar sua opinião.

“Decreta Ponto Facultativo, dando outras providências
correlatas.”
ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
e,
Considerando a comemoração do dia do Servidor Público
instituída em 28 de outubro;
DECRETA
Art. 1º - Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura Municipal
de Valença, no dia 28 de outubro de 2015 (quarta-feira).
Parágrafo único - Excetuam-se os serviços considerados
essenciais ou emergenciais que não admitam paralisação, tais como
os serviços de saúde e serviços públicos, incumbindo-se os senhores
Secretários de Saúde e de Serviços Públicos e Defesa Civil, tomar
as necessárias providências para sua operacionalização.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de outubro de 2015.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São características dos papéis de trabalho a confidencialidade,
clareza, precisão, adequação de conteúdo, revisão, organização e
arquivamento.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

Os papéis de trabalho deverão acompanhar todo o processo de
auditoria e ser a ele apensados.
Os check-lists das auditorias serão editados através de instruções
normativas que acompanharão os manuais específicos de cada área
a ser auditada.

Ato do Poder Legislativo

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente manual poderá sofrer alterações a qualquer momento,
conforme a necessidade de complementação, mudança na
legislação, determinação dos órgãos de controle externo, etc.
Após a edição deste manual, serão normatizados os check-lists de
cada área, assim como os manuais específicos de fiscalização e
orientação dos trabalhos da Secretaria de Controle Interno e demais
setores envolvidos.
13. FONTES DE CONSULTA
- Manual de Procedimentos da Prefeitura de Poços de Caldas;
- Manual de Auditoria da Prefeitura de Campinas;
- Manual de Auditoria Governamental do TCE/RJ.
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Resolução n.º 1084
De 14 de outubro de 2015.
Dispõe sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI do Taxi), destinada a investigar
possíveis irregularidades na permissão de uso a título precário, para
exploração do serviço de táxi do ponto localizado à Rua Coronel
Leite Pinto – Centro (em frente a instalação do Hospital Regional).
Câmara de Valença Resolve:
Art. 1º - Ficam concluídos os trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI do Táxi), para apurar possíveis
irregularidades na permissão de uso a título precário, para exploração
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Genaro Eurico Rocha
PRESIDENTE

do serviço de táxi do ponto localizado à Rua Coronel Leite Pinto –
Centro(em frente a instalação do Hospital Regional),pertencente ao
Município , a Sra. Eliete Diniz Moreira, residente na Rua Francisco
Medeiros – n.º 256, apartamento n.º 103, bairro Santa Cruz, Valença
– RJ, CEP: 27600-00, portadora do CPF n.º 006.265.297-43,
publicado no Boletim Oficial de Valença , na edição n.º 668, de 14
de abril de 2015.

Salvador de Souza.
1º SECRETÁRIO

Felipe Fulgencio Farias
VICE - PRESIDENTE

Marcelo Moreira de Oliveira
2º SECRETÁRIO

Art. 2º - Os documentos produzidos e juntados a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito deverão ser encaminhados
imediatamente ao Ministério Público de Tutela Coletiva – Núcleo
Barra do Piraí, para as providências cabíveis.

Usando das atribuições quem me são conferidas PROMULGO a
presente Resolução.Extraiam –se cópias para as devidas
publicações.

Art. 3º publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE EM 20/10/2015

Esta Resolução entra em vigor na data de sua

Genaro Eurico Rocha - Presidente

Sala das Sessões em 14 de outubro de 2015.
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