
 

 

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO, ITEM 8. DO PLANO DE 

ATIVIDADES DE 2016 – PAAAI-  

 

O Chefe da Unidade Central de Controle Interno em seu trabalho de 

rotina fez uma auditoria por meio de observação nos sistemas de divulgação 

transparência no site oficial do município de Conceição do Castelo, com o 

escopo de aferir regularidade de publicações obrigatórias dos relatórios 

contábeis e orçamentários, gestão fiscal. 

Em seu trabalho verificou o envio e publicação do RREO – Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária do primeiro, segundo e terceiro bimestre 

de 2016 nos prazos fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Constatou-se também pela observação que o município de Conceição 

do Castelo vem inserindo regularmente no Sistema GEO/TCE/ES/ GEOBRAS, 

todas as obras e serviços de engenharia realizados. 

Aferiu também a regularidade da publicação do RGF – Relatório de 

Gestão Fiscal do primeiro semestre de 2016, publicado na forma preconizada 

pelo art. 63, II da LC. 101/2000. 

Consigne também neste relatório que o Órgão Central de Controle 

Interno constatou o envio tempestivo do projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias para o exercício de 2017, bem como a sanção e publicação da 

lei que recebeu o número 1.864/2016. 



 Registre-se ainda que o Órgão  Central de Controle Interno participou 

ativamente da convocação e realização da audiência pública realizada para a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA- para 2017. 

CONCLUSÃO: 

Diante do trabalho realizado conclui-se que os diversos sistemas vêm 

cumprindo com a responsabilidade da publicação dos relatórios mencionados 

acima. 

Concluiu-se também, que até o momento, o município de Conceição 

do Castelo continua com suas finanças equilibradas, gastando sempre menos 

do que arrecada, possuindo nesta data, fluxo de caixa bastante positivo, 

cumprindo desta forma  a lei de responsabilidade fiscal e legislação pertinente. 

É o Relatório. 

Conceição do Castelo, ES, Em 21 de setembro de 2016.  

 

ANTELMO CARDOSO 

Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


