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1. RELATÓRIOM
Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade

executora de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos

de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão

institucional. A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise,

os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas,

emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Itens de Abordagem Prioritária:

. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

Objeto/ Processos Universo AmostCódi Ponto Administrati Base Procedi do Ponto rago de vos legal mento de Selecicontrole Analisados Controle onada
. Processos proces

Anexo I _ Avaliar se .foram listados no sos
Despesa — AZÉÍÉZÉV Lei realizadas re|atório lista dorealização 4.320/19 despesas1-1-2 , - ºS SIGEFES:sem preVIo . 64, sem s no
empenho Analisados. art 60 emissão' ' , . UECI 7 anexo I

de preVIoempenho. Tabela
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IeII.

. Gestão Previdenciária

UniverProcessos so do Amostr
Códi Ob|eto/Pont Administr Base Procedime Ponto ago º ªtlvº? legal nto de Selecio

de controle Analªsado Contro nada
Ie

Verificar se

foram

realizados

os registros
contábeis

orçamentari
CF/88, art. os e40. LRF, . ..

patrimoniaisart. 69. .. , das . RegistroNenhum Lei Registrdespesas s por. processo 9.717/199 os ARegistro por . . . com , competeA . administrati 8, art. 1º. . _ contab .competencia . obrigaçoes . nCIa davo Lei . ., eis do121 - despesas . preVIdenciar . despesa" . necessna 8.212/199 . Sistem .PreVIdenCIari . ias, preVIden. ser 1 Lei aas patronais . decorrente Ciaria doanalisado LocaI SIGEF .. dos Sistemano caso. Regime ES .
d encargos Sigefese

A patronais dacompeten .. enhdade
cia

referentes

às alíquotas
normais e

suplementar

es,

observando
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o regime de

oompetênoi

a.

Verificar se
houve o Registr
pagamento os
tempestivo contabN h das . den um . ." eis o

Pagament contribUIçoe . Relatóri
Pagamento processo o das s Sistem os
das administrati obrigaçõe previdenciar a- « - FOLRPobrigaçºes vo 8 'ªs SIGEF

1.2.2 previdenoiari . previdenoi decorrentes G5:necessna ,. ES eas - parte arias - dos . DEMCP
patronaI ser parte encargos registro A eanalisado atronais da s dopatronaI p . . BALVERno caso. “fªdªdºs Sistema

referentes SIARH
às alíquotas
normais e ES
suplementar
es.
Verificar se
houve o

CF/88, art. registro por
40, LRF, oompetênoi
art. 69. a dasNenhum . Re istrLei despesas g Registro

Registro por processo 9.717/199 orçamentari os s
competência administrati 8, art. 1º. as e das contab , .. . « oontabei— multas e vo Lei Variaçoes eis do' . Patrimoniais , s do1.2.3 juros por neceSSIta 8.212/199. . . . Sistem .atraso de 1 Lei Diminutivas Sistema
pagamento ser Local (VPD) com ª SIGEFE

analisado Regime multa e SIGEF 8no caso. de jurºs ES
competên decorrentes
oia do atraso

no

pagamento
das
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obngações
previdenciar
ias.

Registr

os

Verificar se contab

houve a eis do
CF/88, art. retençao Sistem RelatóriNenhum das40. LRF, . ." a os

_ processo art 69 contribUIçoeRetençao/Re .. . . . s SIGEF FOLRPpasse das administrati Lei . .,. “_ preVIdenCIar ES e ps
contribUIçoes vo 9.717/199 ias dos '

1.2.4 previdenciári . 8, art. 1º. . registro DEMOSneceSSIta , serVIdores eas parte Lei 3 do E e. ser o seu
serVIdor . 8.212/199 respectivo sistema BALVERanalisado 1 Lei

L | repasse SIARH
no caso. oca tempestivo ES

ao regime
de

previdência.

Verificar seos -CF/88, art. Registr
parcelament40. LRF, 03os de ,

Nenhum É”: 69' débitos contabei . ., .eis do
Prºcessº 9.717/199 Fºm/Idem?
d . . , o los: a) estao Sistem

Parcelament a ministrati 8,lart. 1—. sendo a BALANo de debitloe vo Lei registrados CETE1.2.5 preVIdenCIari . 8.212/199 SIGEF DEneceSSIta , comoos 1 Lei . ES e VERiFICser passwo da AÇAOLocal . , ., . entidade, o) registro
analisado Regimed se seu 3 dono caso. e A saldo total .competen , SIStemª, esta sendo

Clª corrigido SIARH
mensalment ES
e, por índice
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oficial e
registrado
como

passivo no
ente

devedor; d)
se estão
sendo

registrados
mensalment

e os juros
incidentes
sobre o
saldo
devedor no
ente

devedor; e)se as
parcelas
estão sendo
pagas
tempestiva
mente.
Avaliar se
as
obngações
previdenciar
ias não

Medidas de Não recolhidas
Cobrança — anaIisado pelas
Créditos Kªgªn 32 unidades
Previdenciari verificação LRF gestoras,1.2.8 osaReceber descrito no foram _
e Manual "de objeto de
Parcelament orientaçoe medidas des paraosaReceber emissão do cobrançaRELUCI. pªrª &

eXIgenCIa
das
obngações
não

adimpIidas
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pelo gestor
do RPPS e
pelo
Controle
Interno.

. Gestão Patrimonial
Univers. Processos odo

Códi Oblªtº/ Pon Administrat Base Procedime Ponto Amostrago tº ivos legal nto de Sºlºmºnde controle Analisados Control ªdª
e

Avaliar se
as

demonstraç
ões

contábeis ,.. . Relatorio
eVIdenolam

s:
&Bens em . . TERALM,
Integralldad .estoque, CRFB/8 Reglstro BALVER,, . Nenhum e dos bensmoveis, 8, art. 3 INVALM. , . processo em .Imovels e .. . 37, contábel O,. , . admlnlstratl estoque,Intanglvels oaputo/c , . s do INVMOV. vo . moveis, .131 — reglstro . Le| . , . Sistema S," . neoessrta Imoveis econtábil 4.320/19 . , . SIGEFE SSTERM, ,, ser Intanglvelscompatibllld . 64, arts. 8 e do OV,analisado em .ade com 943196. srstema INVIMOV. , . no caso. compatibllldInventarlo. SIGA. S,
ade com os. ,. TERIMO,
Inventarlos. TERINT,
anuais,

INVINTN.
bem como,
as

vanações
decorrentes

de
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depreciaçã

0,

amortização ou
exaustão, e
as devidas

reavaliaçõe

S.

1.3.2

Bens

móveis,

imóveis e

intangíveis

— Registro e

controle

Nenhum

processo
administrati

vo

necessna

ser

analisado

no Cªso.

Lei

4.320/19

64, art.
94.

Avaliar se

os registros
analíticos

de bens de
caráter

permanente

estão

sendo

realizados

contendo

informaçõe

s

necessárias

e

suficientes

para sua
caracterizaç
ão e se
existe a
indicação,

na estrutura

administrati

va do
órgão, de
agente (s)
responsavel

Registro

s

contabei

s do
Sistema

SIGEFE

S e do
sistema

SIGA.

Relatório

s:

INVALM

0,
INVMOV

8,

INVIMOV

8,

INVINTN.
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(is) por sua

guarda e
administraç

ão.

Avaliar se
LC asNenhum . . “ _. . .. 101/200 disponibilid Relaçao

Disponibilid processo
. . . O, art. 43 ades dos Re|açãoades administrati . . . ,.. . 0/0 5 3ª, financeiras dom|0|l| dos. ,.financeiras vo . domioilio1 3 3 , . . do artigo foram os s' ' —depOSIt0 e necessna . , . , .. _ 164 da deposnadas bancario bancariosaplicaçao ser da UG. CRFB/8 em S da UG 450202analisado . . ._ '8. institUIçoes 450202.

no caso.
financeiras

oficiais.

Avaliar se
as

demonstraç
ões

contábeis

evidenciam _Nenhum Relaçao _. . .. a RelaçaoDisponibilid processo . . . dos. . . Lei integralidad . ,. dosades administrati Dom|0|l| . .. . 4.320/19 e dos Domicíliofinanceiras vo os134 , . . 64, arts. valores ,. s— depOSIto e neceSSIta . Bancari , .. _ 94a96. deposnados Bancarioaplicaçao ser os da. em contas s da UGanalisado UGcorrentes e 450202.no caso. . _ 450202.
aplicaçoes
financeiras

oonfrontand

oos valores

registrados

com OS
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extratos

bancános

no final do

exercício.

. Limites Constitucionais e legais: NÃO SE APLICA

. Demais Atos de Gestão
UniveObjeto/Po Processos rso do

Códi nto Administra Base Ie aI Procedime Ponto 33:32?!go de tivos g nto de adacontrole Analisados Contr
oIe

Avaliar se
os
documentos

D N h integrantesocument en um IN da PCA Docu
os processo I t estão em mento Docume' re uamenintegrantes administrati g conformidad . S . ntosda PCA — adora da integra integrant
compatibili vo e com º ntes es da

1.5.1 d d necessita remessª dº requerido da PCA-
oa e com prestação no anexo ECA" Age?“ser nexo acorres ond
normativo analisado de contas t :; IN IdaIN 43_TCE-do TCE ene & 43_TC ESno caso. regulament E-ES

adora da
remessa de
prestação
de contas.

Avaliar se ProceProcessos - Processo. fº' 3303 |.listados no observado o , S 'Stªdºs. ,. listado
anexol- CRFB/gg, prinCIpio da no anexoSegregaçã « sno

1.5.2 0 de TabeIaIe art. 37. (sjegrcfegaçao | ,. "funções. ||. e unçoes re atº" TabeIaInas 0 “. . e .
atIVIdades SIGEF
de

autorização, ES“
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ão

aprovação,
execução,
controle e
contabilizaç

operações.

das

UECI

9e1Z

Itens de Abordagem Complementar

. Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual — PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOA: NÃO SE APLICA

. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária
Processo

Objeto/P s Universo AmostraCódi onto Administr Base Procedim do Ponto .. SeleCIonadgo de at|vos legal ento de acontrole Analisado Controle
s

Avaliar se
houve
execução
de_ rogramaExecuçao pde Prººfªªsº CRFB/8 S . ou Processo Processo2.2.1 administrat prºjetos . . . . . .0 programa ivo 8, art. de administratl administram

S e analisado 167” " overno V0: V0:
projetos 80618014. gão 80618014 80618014

incluídos
na lei
orçament
ária
anual.
Avaliar se

Nenhum foram Nenhum Nenhum
Reanzaçã processo iniciªdºs processo processo. . Investlme . . . . . .
9 “de administrat CRFB/8 ntos cuja administratl admlnlstratl2.2.1 Investlme . 8, art. execu ão8 ntos Nº 167, 5 | º Vº VºI rianuai 1º utrapassDU encontrado - e um encontrado encontrado3 , .para Qxefº'ºp para para, . flnancelro , . , .analise. sem anallse. anallse.

prévia
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inclusão
no plano
plurianual
, ou sem
lei que
autorize a
inclusão.
Avaliar se
a
escrituração e
consolida

LC ção
Nenhum 101/200 contabil

processo 0, art. 50 das
Escrituraç .. / Norrna contas
ão e administrat BrasHeir publicas2.2.2 consolida ivo a dº obedeceu ,. ,.

4 ção das . Contabili ao " que Relatorio Relatorio
contas necessna dade dispoe o RACC. RACC, . NBC artigo 50'º“'º"ºªs ser TSPEC da LRF e

analisado c/c / as
NBC-T normas

no caso. 16 brasileiras
de
contabilid
ade
aplicadas
ao setor
público.
Avaliar se

Pagamen Lei os
to . de 8.666/19 passivos
passivos " 93 arts. estao

2.2.2 — ordem Nao 5º,e 92 sendo8 cronológi . ' pagos em - -ca das analisado c/c ordem. . .. CRFB/8 , .
eXIglblllda 8 art cronologicdes 3'7 ' ade suas' exigibilida

des.

Despesa Avaliar se— LC foram Processos. _ Processos 101/200 realizadas .. . Processosrealizaça . . administrati . . .
2.2.3 0 de administrat 0,art.15 despesas vos: administrati
0 despesas ivos: c/c Lei conSIdera 82450579 vos:

_ 82450579 4.320/19 das nao 824159605e 82450579e. . e1703104 64, art. autorizad 1703104irregularid 49 as 1703104ades irregulare
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s e
lesivas ao
patrimôni
o público,
ilegais
e/ou
ilegítimas.

2.2.3 Despesa

liquidação

Processos

listados no

anexo I -

Tabela I e

II.

Lei
4.320/19
64, art.
63.

Avaliar se
foram
observad
os os pré-
requisitos
estabeleci
dos no
artigo 63da Lei
Federal nº
4.320/64
para a
liquidação
das
despesas.

Processos
listados no
relatório
SIGEFES:
UECI 8

Processos
listados no
anexol-
Tabela I e
II.

2.2.3

Pagamento de
despesas
sem
regular
liquidação

Não
analisado

Lei
4.320/19
64, art.
62

Avaliar se
houve
pagamento de
despesa
sem sua
regular
liquidação

2.2.3
Despesa
— desvio
de
finalidade

LC
101/200
0, art. 8º,
paragraf
o único.

AvaHarse
houve
desWo de
“nandade
na
execução
das
despesas
deconentes de
recursos
WncMado
s

Relatório
BALVER

Relatório
BALVER

2.2.3

Despesa
— auxílios,
contribuições e
subvençõ
es.

Nenhum

processo
administrat

ivo

Legislaç
ão
específic
a.

AvaHarse
houve
concessão de
auxmos,
contnbtnç

Registros

contábeis

do Sistema

SIGEFES e

Relatórios
DEMCSE,
DEMCPA e
UECI 11 e12 -
Auxílios,
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necessita ões ou do sistema Subvençoe
ser SUbVºnºº SIARHES. S . .,ºes a contribuiçoanalisado entidades es pagosno caso. privadas no ,.sem exercido.

previsão
na LDO,
na LOA e
em lei
específica

Avaliar se
a
concessão de

Nenhum subvenção social Relatório:
processo obedeceu Registros SIGEFES:
administrat . 3.0 contábeis UECI “ eDespesa Lei disposto 12 —

2.2.3 — ivo 4.320/19 no art. 16, do Sistema Auxílios,
5 subvença necessita 64, art. da Le; SIGEFES e subvençoeo social. 16. Federal n- s e

ser 4.320/196 do sistema contribuiçõ
analisado 4ª . SIARHES. ºs pªgºsespecialm nono caso. ente no exercício

que se
refere o
seu
parágrafo
único.

. Gestão Patrimonial

Objeto/P Processos Universo
Códi onto Administra Base Procedim do Ponto Amostrativos Selecionago de Analisa do legal ento de dacontrole 3 Controle

Nenhum CRFB/88 Avaliar se Registros Relatório:, art. 37, houve , . SIGEFES:
Cancelam processo caput. c/c cancelam contabeis UECI 11 e

2.3.5 ento de administrati Norma ento de do 12 —passivos Brasileira passivos . Auxílios,Vº de sem Sistema subvençõe
necessita Contabili comprova SIGEFES. S edade ção do contribuiçõ
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ser NBC- fato es pagos. TSP e motivador. noanallsado NBC T exercício
no caso. 16.

e Limites Constitucionais e Legais:

Univer. Processos so do
Códi Ob|eto/Pon Administrati Base Procedime Ponto Amostrato Seleclonago de controle vos legal nto de daAnalisados Contro

Ie
Avaliar se
houve
realização
de
transferências .
voluntárias Reglstr

Nenhum para outro osA Ente da , Relatório:
Transferenc processo LC Federação contab SIGEFES:las .. . 101/200 .,. admlnlstratlv e, no caso els do UECI20—voluntarlas O, art. A2.4.1 . de . Transfere
— o neceSSIta 25, 5 ocorrência Sistem nciasexigências. . 1º. ' , .ser analisado se as a voluntaria

no caso. dispoaçoes SIGEF S'conhdas no
5 1 º, do ES.
artigo 25,da LRF
foram
observadas

e Gestão Previdenciária:

Univer. Processos so do
Códi Ob|eto/Pon Administrat Base Procedime Ponto Amostrato . Seleclongo de controle |vos legal nto de adaAnalisados Contro

Ie
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Avaliar se
foram
realizadas
as
retenções

LC na fonteeo
Nenhum 116/200 de“/'dº.

Retenção processo 3, art. 6º/ (rjecolhimegtede . . . Decreto .”
impostos, ªdm'n'Strªt'V Federal impostos," ,

2.5.1 contribuiçõe - nº contrioutçoe Relator Relatório. . º necessna s sociais e IOs sociais e 3.000/19 . . _ RACC.
previdenciãr ser 99. Lei Zºntnbwçºe RACC'
ias. anaIisado no 3121219. previdenciãr

caso. Local e' ias, devidas' pelas
pessoas
jurídicas
contratadas
pela
administraç
ão pública.
Verificar a
existência
de emissão

Guia de CF/88, de guia derecoIhiment art. 40. recoIhimento de LRF, art. 0 das
2.5.5 contribuiçõe Não 69. Lei contribuiçõe _ _s analisado. 9717/19 s

previdenciãr 98, arts. previdenciãrias 1ºe3º. ias devidas
ao RPPS,
nas
unidades
gestoras.

CF/88, Verificar se
Nenhum art. 40. o RPPS e
processo LRF, art. cientificado
administrativ 69. Lei formalment

Servidores
2.5.7 . o necessitou 9717/19 eouéparte - _cedidos ser 98 art. do

analisado no 1º. ON contrato/ter
caso. MPS- mo de

SPS cessão de
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02/2009, servidores.

art. 32, I,

II e III.

Verificar se

as

admissões
Nenhum

CF/88, deprocesso .. . . . art. 71, serVidoresRegistro administrativ .. III e IN efetivos2-5-3 de o necessnou _ - _7 . " TC nº estao sendoAdmissoes ser ,. 38/2016 encaminhad
analisado no

as ao TCEcaso. .
para fins de

registro.

. Demais Atos de Gestão
UniversObjeto/Po Processos odo

Códi nto Administrati Base Procedime Ponto AmostraSeIeCIonago de vos legal nto de dacontrole Analisados Control
e

Avaliar se o

teto

remuneratóNenhum .CRFB/ rio dosprocesso .
. . . 88, art. serVidoresadministrativ , .. 37, publicos264 o necessitou . . .' ' inciso Vinculadosser , _. XI. ao orgao

analisado no obedeceu - -caso. .
ao disposto

no artigo
37, inciso
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XI, da
CRFB/88.

2.6.5

Realização
de
despesas
sem
previsãoem lei
específica.

Nenhum

processo
administrativ

o necessitou

ser

analisado no

Cªso.

CRFB/
88, an.
37,
caput

Avaliar se
houve
pagamento
de
despesas
com
subsídios,
vencimento
8,

vantagens
pecuniárias
e jetons
não
autorizados
por lei
específica.

2.6.6

Dispensa e
inexigibilidade de
licitação.

Não
analisado.

Lei
8.666/9
3, arts.
24, 25
e26.

Avaliar se
as
contratações por
dispensa
ou
inexigibilidade de
licitação
observaram
as
disposições
contidas
nos artigos
24 a 26 da
Lei de
Licitações.

1.2 Constatacões e Proposições

Itens de Abordagem Prioritária

. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, . _ ,, Recomendações/ . _
Codigo Constataçoes Proposições / Alertas Situaçao1 .1 .2 COM
(Despesa (i) Recomenda-se INCONSIS
realização gªitoresjãsjãâs TÉNCIAsem prévio contratos JUS-"FIC
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empenho) Considerando as consoIidações
dos dados coletados e seguindo
rigorosamente o estabelecido no
Manual de Orientações para
Emissão do RELUCI,
verificamos que, dentre os 11
(onze) processos analisados,
em nove processos os
empenhos foram emitidos em
montante suficientes para cobrir
as despesas do exercício
corrente (2018) e esses
empenhos antecederam aos
atestes da notas fiscais.

Em relação a 02 (dois)
processos, os empenhos NÃO
foram emitidos em montante
suficientes para cobrir as
despesas do exercício
corrente (2018), o que motivou
a necessidade de proceder
empenho no exercício de 2019
para pagamento de despesas
executadas no exercício de
2018. Os responsáveis
apresentaram justificativas que
encontram-se acostadas ao
processo Nº40440371 (Fls.
124/126) e processo
Nº80440428 (Fls.:120/122).

Registra-se que os gestores
procederam ao pagamento das
despesas e providenciaram
abertura de processo de
sindicância junto à corregedoria
do Detran para apurar as
responsabiIidades, portanto,
conforme aplicação do roteiro
de verificação do ponto de
controle 1.1.2, cIassificou-se
este item como: COM
INCONSISTÉNCIA
JUSTIFICADA.

mantenham planilha
de controle dos
empenhos
realizados, bem
como, de suas
respectivas
execuções, para,
quando necessário,
providenciar com a
antecedência devida
o empenho ou a
suplementação
orçamentária
identificada
necessaria.

como

(ii) Recomenda-se,
ainda, que sejam
adotadas mudanças
quanto à abertura de
processos de
contratação e
pagamentos, ou seja,
no processo
originário da
contratação deverá
ocorrer todos os atos
administrativos
relacionados as
autorizações de
empenhos/suplement
ações orçamentárias
e as emissões de
suas respectivas
notas, bem como os
aditivos contratuais.
Desse modo, nos
processos de
pagamentos deverão
ser incluídos cópiasdos atos
administrativos
realizados no
processo originário
da contratação.

(iii) Recomenda-se
pela necessidade de
adoção de melhorias
em relação aos
processos de

ADA.
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pagamentos,
devendo constar na
inicial desses
processos a
informação do
processo de
contratação, ao qual
está vinculado, bem
como efetivo controle
do quantitativo e
número do(s)
processo(s) de
pagamentosvinculados a
contratação
(Prestador
contratado).

(iv) Recomenda-se,
quando se tratar de
contratações de alto
valor que seja
designada comissão
para fiscalização do
contrato, e não um
único servidor para
atuar como fiscal do
contrato.

. Gestão previdenciária
Recomendações/

Código Constatações* Proposições/Aler Situação
tas1.2.1 . , .

(Re istro ConSIderando os relatorios
porg analisados, considerando os
competênc esclarecimentos passados pela SEM. area responsavel, e conSIderando|a- . _ . - INCONSISa aplicaçao do roteiro de Adespesas .. _ TENCIA
Previ denci verificação do ponto de controle
árias 1.2.1, classificaons este como:
patronais) SEM INCONSISTENCIA;
1.2.2 Subitem 1.2.2.1 - Contribuição
(Pagament Previdenciária Patronal para

0533 _ RPPS: Considerando os relatórios SEM0 rigaçoes . , ,
previdenci enVIagos pjela area Nresgonsavel, INQONSISarias _ consi eran "o ap icaçao o roteiro TENCI A
parte de verificação do ponto de controle
patronal), 1.2.2 subitem 1.2.2.1,
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classificamos este como: SEM
Ponto de INCONSISTENCIA.

contrai; Subitem 1.2.2.2 - Contribuição
o(ªrgis) Previdenciária dos Servidores

Subitens: RGPS: Considerando os relatórios
1_2_2_1 e enviados pela área responsavel,
1.2.2.2: considerando aplicação do roteiro SEM

de verifica ão do onto de controle INCONSISº '? TENCIA1.2.2 sub item 1.2.2.2,
classificamos este como: SEM
INCONSISTENCIA.

1.2.3

(ãfg'Strº Considerando os relatórios
Eom etênc enviados pela área responsavel,
ia —$nu|tas considerando aplicação do roteiro SEM
e 'uros or de verificação do ponto de controle INCONSIS
atraso pde 1.2.3, cIassificaons este como: TENCIA
pagament SEM INCONSISTENCIA.
o

Subitem 1.2.4.1 - Contribuição
1 24 Previdenciária Patronal para
(Reten ão/ RPPS: Considerando os relatóriosº enviados pela área responsavel,Repasse . . _ . SEMconSIderando aplicaçao do roteiro
gããtribui 6 de verificação do ponto de controle mágºªs
es ª 1.2.2, sub item 1.2.4.1,. . classificamos este como: SEM
Zªdãgft'e INCONSISTENCIA.

serwdor) Subitem 1.2.4.2 - Contribuição
Previdenciária dos Servidores

Zãgttêle de RGPS: Considerando os relatórios
possui 02 enVIados pela area "responsavel, SEM. conSIderando aplicaçao do roteiro(dºis) 0! .. - INCONSIS. _ e verificaçao do ponto de controle ASubitens. . TENCIA
1_2_4_1 e 1.2.2.“ sub item 1.2.4.2,
1242 cIaSSIficamos este como: SEM' ' ' INCONSISTENCIA.

1.2.5
(Parcelam
ento de

dª'/ªind Classificamos o item 1.2.5 Letras SEM
ârios) a, c, d, e “e”; como SEM INCONSISINCONSISTENCIA. TENCIA
Este ponto
de controle
possui 04
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(quatro)
Subitens,
quais
sejam: A;
C; D e E
1.2.8 Registre-se que não foi possível a
(Medidas análise deste ponto de controle,
de posto que no Manual de
Cobrança Orientações para Emissão do
— Créditos RELUCI consta informação de que NÃO
Previdenci o roteiro do citado ponto de - ANALISAanos a controle será elaborado e DO
Receber e disponibilizado nas próximas
Parcelame versões do Manual de Orientações
ntos a para Emissão do RELUCI: NAO
Receber) ANALISADO

. Gestão patrimonial
Recomendações/
Proposições/AlerCódigo Constatações tas Situação

1.3.1 Subitem 1.3.1.1 — Bens de
(Bens em Almoxarifado — Material de
estoque, Consumo: Considerando os
móveis, relatórios enviados pela área SEM
imóveis e responsável, considerando _ INCONSIST
intangíveis aplicação do roteiro de ÉNCIA
_ registro verificação do ponto de controle
contabil 1.3.1, subitem 1.3.1.1,
compatibili classificamos como: SEM
dade com INCONSISTENCIA.
inventario).
ponto de Subitem — 1.3.1.2 Bens deAlmoxarifado — Material
controle Permanente (Bens móveis):
possui 06 Considerando os relatórios

_ enviados pela área responsavel,(seis) bem como os esclarecimentos SEM
Subitens: feitos pelo setor de almoxarifado, - INCONSISTbem como pelas evidências da ENCIA
1-3-1-1; inexistência de estoque de Bens
1_3_1_2; Permanentes no Almoxarifado do

DETRANIES, classificamos este1-3-1-3; subitem como: SEM
1_3_1_4; INCONSISTÉNCIA

1-3-1-5 e Subitem: 1.3.1.3 Bens Móveis: SEM
1_3_1_5; Considerando os relatórios INCONSIST

enviados pela área responsavel, ÉNCIA
considerando aplicação do roteiro
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de verificação do ponto de
controle 1.3.1, subitem 1.3.1.3,
cIassificamos esteAsubitem como:
SEM INCONSISTENCIA.

Subitem: 1.3.1.4 Bens Imóveis
Considerando os relatórios
enviados pela área responsavel,
considerando aplicação do roteiro
de verificação do ponto de
controle 1.3.1, subitem 1.3.1.4, e INCãEIthST
considerando o saldo da conta ÉNCIAcontabil 79.712.18.00 - Bens
Imóveis de Terceiros em Poder
do Orgão, cIassificamos estesubitem como: SEM
INCONSISTENCIA.

Sub Item: 1.3.1.5 Bens
Intangíveis: Considerando os
relatórios enviados pela árearesponsavel, considerando SEM
aplicação do roteiro de INCONSIST
verificação do ponto de controle _ ENCIA.
1.3.1, sub item 1.3.1.5,
cIassificamos este subitem como:
SEM INCONSISTENCIA.

ATENDIDO

Sub Item: 1.3.1.6 Consta noReconhecimento de sítio do
depreciação, amortização ou Portal de
exaustão, e as devidas Comprasreavaliações: Considerando os do Estado
525582Zãve?“V'ªdºªcoãã'ãerâfãã Recºmenda-se ª (ªº—“”ªº
aplicação ,do roteiro de ªdºçãº? . de LISE]?
verificação do ponto de controle prov1denc|asl para w
1.3.1 subitem 1.3.1.6 observou- º rºººnhººmlºntº .ª”ª _ ª. . das depreciaçoes. informativose que nao foram ev1denc|adas ºas variações decorrentes de n 005/2019depreciação de bens imóveis, dª
portanto cIassificamos este Coordenaçsubitem como: COM ªº SIGA
INCONSISTENCIA em que seJUSTIFICADA. lº:

“Duranteo
ano de
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2018foran1
reaHzadas
todasas
aHWdades
para
vhbHúara
depreciaçã
o de bens
móveis no
sistema
SKSA,
podendo
ser
considerad
oconchnda
essafase.
Nesse
peHodo,foi
necessáno
reaHzarnos
primeiros
meses
ajustes nos
relatórios e
naroHna
para
memomra
velocidade
de
processan1
ento,
reaHzar
diversas
reuniões
con1os
Órgãos e
Eanades,
permitindo
quea
rouna
tenha sido
implantada
sen1
maiores
quesuona
mentos.
No ano de

2019,
encontra-
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se em
análise as
atividades
eetapas

necessána
sparaa

implantaçã
oda

depreciaçã
odos bens

imóveis,
sendo que
os detalhes

para
uHHzação

dessa
rotina
serão

divulgados
posteriorm
ente pela
respectiva
Coordenaç

ão do
Módulo de
Patrimônio
Imobiliário.

Elª-ÉS Subitem_ 1.3.2.1 - Bens de
móveis Almoxarlfado _-_ Elementos
imóveis e m|n|mos: Descrlçao do_bem/
intangíveis Quantldade/Valor “unltarlo e SEM
_ Registro Valoiltotal: .ConSIderando, os INQONSISTe relatorios enVIados. pela area ENCIA
controle) responsavel, classmcamos este' subitem A como: SEM
Informa-se INCONSISTENCIA.
que este

Egºtroole de Subitem 1.3.2? -_ Bens Moveis -
possui 04 Element_osA mlnlmos: _Ntimero
(quatro) de patrlmonlo/ Descngiao doSubitens, _bem/Data _de aqUISIçao ou SEM
quais Incorporaçao/ Estado _de INCONSIST
sejam: conservaçao/H Locallzaçao/ ÉNCIA
1.3.1.1, Valor_ h|stor|col e valor
132.22 atual/mado: ÇonSIderando , os
1.323” e relatorios enVIados pela area
1.3.2.4. responsavel, bem como osesclarecimentos sobre os itens
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mínimos (Valor histórico e Valor
atualizado), classificamos este
subitem A como: SEM
INCONSISTENCIA.

Subitem 1.3.2.3 - Bens Imóveis
- Elementos Mínimos:
(i) Número de identificação;
(ii) Caracterização do imóvel;
(iii) Data de aquisição ou
incorporação; (iv) Estado de
conservação; (v) Localização;
(vi) Área / Benfeitorias; (vii)
Valor histórico e valor
atualizado: Considerando os
relatórios enviados pela área
responsável, bem como a
justificativa apresentada sobre a
falta da coluna “benfeitorias”,
classificamos este subitem como:
COM INCONSISTENCIA
JUSTIFICADA.

COM
INCONSIST

ÉNCIA
JUSTIFICA

DA

4- Subitem: 1.3.2.4 - Bens
Intangíveis - Elementosmínimos: Número de
identificação / Descrição do
bem / Data de aquisição ou
incorporação / Valor histórico e
valor atualizado: Considerando
os relatórios enviados pela área
responsável, classificamos estesubitem como: SEM
INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIST
ENCIA

1.3.3
(Disponibili
dades
financeiras
— depósito
e
aplicação).

Considerando os relatórios
analisados, considerando
aplicação do roteiro de
verificação do ponto de controle
1.3.3, classificamos esteAsubitem
como: SEM INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIST
ENCIA

1.3.4
(Disponibili
dades
financeiras
— depósito
e
aplicação).

Considerando informações
contidas na lista de domicílios
bancários, no termo de
verificação de disponibilidades
financeiras e informações
fornecidas pela subgerente
financeiro e contábil,
classificamos este subitem como
SEM INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIST
ENCIA
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. Limites Constitucionais e legais: NÃO SE APLICA

. Demais Atos de Gestão

Código Constatações*
Recomendações/
Proposições/Alertas Situação

1.5.1

(Document
os
integrantes
da PCA —
compatibili
dade com
o
normativo
do TCE).

Considerando os relatórios
enviados pela área responsável,
considerando os testes
realizados no endereço
http://conformidadepdf.tce.es.qov
.br/#!/inicio#%2Finicio (site TCE),
bem como aplicação do roteiro
de verificação do ponto de
controle 1.5.1, classificamos este
como: SEM INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSI
STENCIA

1.5.2
(Segregação de
Funções)

Baseado nas consolidações dos
dados coletados, e seguindo a
aplicação do roteiro estabelecido
pela SECONT para Emissão do
RELUCI, verificou-se que:

No processo físico o servidor
que autorizou o empenho e
pagamento é diferente daquele
que atestou a nota
fiscal/despesa.

Importa registrar que,
concernente às_operações de
CONTABILIZAÇAO no Sistema
SIGEFES, observou-se
ocorrência de um mesmo
servidor realizando emissão de
nota de empenho (NE), nota de
liquidação (NL) e programação
de desembolso (PD).

considerando
a aplicação do

Assim,
estritamente

Como medida
preventiva à
diminuição de riscos
relativos a um
mesmo servidor
operar o sistema
SIGEFES para
empenhar, liquidar e
pagar, elaboramos as
seguintes
proposições:

(D SGTCON
(Subgerência deTesouraria e
Contabilidade), no
sentido providenciar,na medida do
possível, ações de
redistribuição das
responsabilidadesdas tarefas de
Empenhar, Liquidar e
Pagar no SIGEFES,
em um mesmo

SEM

INCONSI
STENCIA
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roteiro de verificação deste ponto
de controle, classificou-se este
item
INCONSISTÉNCIA.

como: SEM
processo, objetivando
a regularização da
segregação de
funções nestas
atividades;

(ii) GEAF, no sentido
de identificar os
processos que nãoestão sendo
devidamente
instruídos pelos
fiscais, antes do
envio à sub gerência
de Tesouraria e
Contabilidade —
SGTCON,
determinando que se
cumpram com as
obrigatoriedades
concernentes aos
fiscais, desses
processos,
providenciando, em
paralelo,
treinamentos desses
profissionais, o que
evitará sobrecarga detrabalho aos
servidores alocados
na SGTCON;

Itens de Abordagem Complementar

. Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual — PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOA: NÃO SE APLICA

. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária
Recomendações/

Código Constatações* Proposições/ Situação
Alertas

2.2.10 Considerando os relatórios SEM(Execução de enviados pela área, . - INCONSIS
programas e responsavel, conSIderando TÉNCI Aprojetos). aplicação do roteiro de
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verificação do ponto de
controle 2.2.10, classificamos
este como: SEM
INCONSISTENCIA.

2.2.18
(Realização de
investimentos
plurianuais).

Considerando os relatórios
enviados pela área
responsavel. Considerando
aplicação do roteiro de
verificação do ponto de
controle 2.2.18, constante no
Manual, verificamos que a
análise em questão NAO E
APLICÁVEL ao caso.

NÃO,
APLICAV

EL

2.2.24
(Escrituração e
consolidação
das contas
públicas).

Considerando informações
contidas no Relatório
denominado RACC,
classificamos este subitem
como A SEM
INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIS
TENCIA

2228
(Pagamento
de passivos —
ordem
cronológica
das
exigibilidades).

Registre-se que, devido à
saída de membro desta UECI,
houve a necessidade de
reprogramação e redistribuição
dos pontos de controle,
priorizando, desse modo, as
análises dos pontosestabelecidos como
prioritários, não sendo possível
proferir a analise de todos os
pontos de controles
complementares. NAO
ANALISADO

NÃO
ANALISA

DO

2.2.30
(Despesa —
realização de
despesas —
irregularidades
).

De acordo com os relatórios
extraídos do SIGEFES,
verificou-se que a Unidade
Gestora analisada não
executou despesas referente a
projetos (despesas que
resultem em um produto que
concorre para expansão ou
aperfeiçoamento de ação de
governo), impedindo assim a
aplicação do roteiro de
verificação do ponto de
controle 2.2.30 constante no
Manual.

Portanto, considerando os
relatórios enviados pela área

NÃO,
APLICAV

EL
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responsavel, considerando
aplicação do roteiro de
verificação do ponto de
controle 2.2.30, constante no
Manual, verificamos que a
análise em questão NÃO É
APLICÁVEL.

Recomendação: Revisar oscritérios de
classificação/enquadramento
de despesas para garantir
registros coerentes entre o
programa de trabalho e a
finalidade da despesa.
Considerando a análise dos
processos considerados na
amostra, considerando as
informações e esclarecimentos, SEM2.2.31 apresentados pelas areas. INCONSIS(Despesa — competentes, conSIderando A. . _ . _ . TENCIA.liquidaçao). aplicaçao do roteiro de
verificação do ponto de
controle 2.2.31, classificamos
este como: SEM
INCONSISTENCIA.
Registre-se que, devido à
saída de membro desta UECI,
houve a necessidade de
reprogramação e redistribuição2.2.32 dos pontos de controle, _(Pagamento priorizando, desse modo, as NAOde despesas análises dos pontos ANALISAsem regular estabelecidos como DO

liquidação). prioritários, não sendo possível
proferir a analise de todos os
pontos de controles
complementares. NAO
ANALISADO

Subitem 2.2.33.1 - Avaliação
22.33 de recursos de convênios
(Despesa — recebidos: Considerando
desvio de aplicação do roteiro de. . .. _ SEMfinalidade). verificação do ponto dentrole22331 constante no INQONSISºº ' ' ' = TENCIAManual, bem como os

relatórios analisados,
classificamos este subitemcomo: SEM
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Informa-se que
este ponto de
controle possui
02 (dois)
Subitens,
quais sejam:

2.2.33.1
22.332
22.333

INCONSISTÉNCIA.

Subitem 2.2.33.2 - Avaliação
de recursos de convênios
recebidos:
Considerando aplicação do
roteiro de verificação do ponto
de controle 2.2.33.2, constante
no Manual, bem como os
relatórios analisados,
classificamos este subitem
como: A SEM
INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIS
TENCIA

Subitem 2.2.33.3 - Avaliação
de recursos referente a
outras vinculações: Registre-
se que, devido à saída de
membro desta UECI, houve anecessidade de
reprogramação e redistribuição
dos pontos de controle,
priorizando, desse modo, as
análises dos pontos
estabelecidos como
prioritários, não sendo possível
proferir a analise de todos os
pontos de controles
complementares. NAO
ANALISADO

NÃO
ANALISA

DO

2.2.34
(Despesa —
auxílios,
contribuições e
subvenções)

Considerando que no relatório
extraído do SIGEFES em
09/08/2018, período de janeiro
a abril de 2018, não constatou-
se pagamentos de concessão
de auxílio, contribuições ou
subvenções a entidades
privadas sem previsão na
LDO, na LOA e em Lei
específica.

Considerando que no relatório
extraído do SIGEFES em
29/01/2019, período de maio a
dezembro de 2018, não
constatou-se pagamentos de
concessão de auxílio,
contribuições ou subvenções a
entidades privadas sem

SEM

INCONSIS
TENCIA
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previsão na LDO, na LOA e
em Lei específica,
manifestamos:

CIassificamos este subitem
como A SEM
INCONSISTENCIA.

Considerando os relatórios
extraídos do SIGEFES,

2.2.35 considerando aplicação do. . . _ SEM
(Despesa — roteiro de verificaçao do ponto_ - INCONSISsubvençao de controle 2.2.35, A. . . . TENCIAsocial). cIassmcamos este subitem

como: A SEM
INCONSISTENCIA.

. Gestão patrimonial:
Recomendações/

Proposições/Código Constatações* Alertas Situação
Considerando os relatórios

2 3 5 retirados diretamente do
wanceameno dode passivos) p . . º _ - INCONSISverificaçao do ponto de A. . TENCIA

controle 2.3.5, cIassmcamos
este como: SEM
INCONSISTENCIA.

. Limites constitucionais e legais:
Recomendações/

Proposições/Código Constatações* Alertas Situação
Considerando os relatórios
extraídos do SIGEFES e

2'4'1 considerando a Iica ão do(Transferências . .. p" 9 SEM, . roteiro de verificaçao do pontovoluntarias — de controle 241 - INCONSISexigências) .. '. ' ' TENCIAcIassmcamos este subitem
como: A SEM
INCONSISTENCIA.
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. Gestão Previdenciária

Código Constatações*

Recomendações/
Proposições/

Alertas Situação
2.5.1 (Retenção
de impostos,
contribuiçõessociais e
previdenciárias).

Considerando informações
contidas na RACC,
classificamos este subitemcomo SEM
INCONSISTENCIA.

SEM

INACONSIS
TENCIA

2.5.5 (Guia de
recolhimento de
contribuições
previdenciárias).

Registre-se que não foi
possível a análise deste
ponto de controle, posto que
no Manual de Orientações
para Emissão do RELUCI
consta informação de que o
roteiro do citado ponto de
controle será elaborado e
disponibilizado nas próximas
versões do Manual de
OrientaçõeS para Emissão do
RELUCI: NAO ANALISADO

NÃO
ANAUSAD

o

2.5.7
(Servidores
cedidos).

Considerando os relatórios
enviados pela área
responsável acostados a
pasta do ponto de controle e,
considerando a aplicação do
roteiro de verificação do
ponto de controle 2.5.7
classificamos eSte como:
SEM INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIS
TENCIA

2537 (Registro
de AdmiSSõeS).

Considerando as informações
enviadas pela área
responsável e considerando
aplicação do roteiro de
verificação do ponto de
controle 2.5.37, classificamos
este subitem como: SEM
INCONSISTENCIA.

SEM

INCONSIS
TENCIA

. Demais Atos de gestão

Código Constatações*

Recomendações/
Proposições/

Alertas Situação

2.6.4 (Pessoal —
teto)

Considerando
emitida pelo
Recursos

declaração
setor de
Humanos,

SEM

INCONSIST
ENCIA
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devidamente assinada pela
subgerente de pessoal, Srª
Alessandra Marques Porto,
datado de 07/08/2018, em
resposta ao solicitado na CI
de n.º 72/2018-UECI-
DETRAN/ES declarando
que, no período de janeiro a
dezembro de 2018 nenhum
servidor vinculado ao
DETRAN/ES recebeu
remuneração superior ao
teto previsto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição
Federal (subsídio mensal do
governador: R$20.408,85),
manifestamos:

Este subitem fica classificado
como: A SEM
INCONSISTENCIA.

2.6.5
(Realização de
despesas sem
previsão em lei
específica).

Considerando declaração
emitida pelo setor de
Recursos Humanos,
devidamente assinada pela
subgerente de pessoal , Srª
Alessandra Marques Porto,
datado de 07/8/2018, em
resposta ao solicitado na CI
de nº 75/2018-UECI-
DETRAN/ES declarando que
no período de janeiro a
dezembro de 2018, não
houve pagamento de
despesas com subsídios
vencimentos, vantagens
pecuniárias e jetons não
autorizados por lei
específica;

Considerando Declaração
emitida pela SGTCON — sub
gerência de Tesouraria e
Contabilidade, devidamente
assinada pela servidora, Sr.ª
Thais Pittol (servidora esta
respondendo pela SGTCON)
datado de 06/08/2018 onde
declara que, todos os
pagamentos de JETONS,

SEM

INCONSIST
ENCIA
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foram realizados em
conformidade com os atos
normativos disciplinadores,
manifestamos:
Classificamos este subitemcomo SEM
INCONSISTÉNCIA.
Registre-se que, devido à
saída de membro desta
UECI, houve a necessidade
de reprogramação e
redistribuição dos pontos de

2.6.6 (Dispensa controle, priorizando, desse. . . .. ,. NÃO
e IneXIglbllldade modo, as analises dos _ ANALISAD
de licitação). pontos estabelecidos como Oprioritários, não sendo

possível proferir a analise de
todos os pontos de controles
complementares. NAO
ANALISADO

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do do
Sr. Romeu Scheibe Neto (período de 01/01/2018 a 20/11/2018) e a Srª Edina de
Almeida Poleto (período de 21/11/2018 a 31/12/2018), gestores do Departamento
Estadual de Trânsito — DETRAN/ES - Unidade Gestora 450202, relativa ao exercício
de 2018.

Com base nos objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 deste
relatório, apresentamos manifestação de que a referida prestação de contas
encontra-se em condição de ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado para
analise e julgamento, uma vez que as análises realizadas não identificaram
inadequações ou inconsistências que maculam as informações apresentadas.

Vitória, 27 de março de 2019.

Adm. Jadir Tosta Junior

Coordenador da Unidade Executora de Controle Interno — UECl/DETRAN-ES
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ANEXO I — UNIVERSO DE PONTO DE CONTROLE / AMOSTRA SELECIONADA
PARA OS PONTOS DE CONTROLE 1.1.2, 1.5.2 E 2.2.31

O Universo do Ponto de Controle e a Amostra Selecionada para os pontos de
controle 1.1.2, 1.5.2 e 22.31, tomou como base os métodos especificados no
Manual de Orientações para emissão do RELUCI da SECONT, utilizando-se,
respectivamente, os relatórios UECI 7, UECI 9 e 17 e UECI 8.

No transcorrer da execução dos trabalhos, ao analisar os riscos, a materialidade, a
eficiência e o custo, entendeu-se que o método mais adequado que possibilitaria
maior eficácia no cumprimento do objetivo, seria o método de Seleção de Itens
Específicos (Amostragem Não Estatística), utilizando para seleção da amostra o
Critério 4: Seleção de itens da população de valor alto (Pag. 09 do Manual da
SECONT), cujo quadro demonstrativo segue abaixo:

TABELA I — LISTA DOS PROCESSOS PRINCIPAIS DA AMOSTRAGEM

. Maior
Seq. Relatório CREDOR Nº Valor em Reais Percentual quePROCESSO UECI 7

2,5%?

A4
UECI 7;

1 UECI 9 e PUBLICIDADE—E 80042538 11.400.000,00 10% Sim
17_ UECI 8 MARKETING' LTDA

UECI 7;

2 UECI 9 e TIEIÉCIIJ/INASSLCTIDEAG 80941826 9.982.065,85 9% Sim
17; UECI 8

EMPRESA

UECI 7; BRASILEIRA DE
3 UECI 9 e CORREIOS E 79726186 9.855.014,45 8% Sim

17; UECI 8 TELEGRÁFOS-
ECT

EMPRESA

UECI 7; BRASILEIRA DE
4 UECI 9 e CORREIOS E 81667205 7.157.462,11 6% Sim

17; UECI 8 TELEGRÁFOS-
ECT

UECI 7;

5 UECI 9 e TIEIÉCIIJ/INASSLCTIDEAG 83209409 5.401.366,47 5% Sim
17; UECI 8

V.S.G.

UECI 7; VIGILANCIA E
6 UECI 9 e SEGURANCA 75062496 4.778.011,70 4% Sim

17; UECI 8 EM GERAL
LTDA

Página 35 de 39



SINALES
UECI 7;

7 UECI 9 e SINALIZACAO 80440428 4.495.000,00 4% Sim
“_ um 8 ESPIRITO' SANTO LTDA

A4
UECI 7;

8 UECI 9 e PUBLICIDADE-E 79810292 4.107.125,17 4% Sim
“_ um 8 MARKETING' LTDA

SITRAN
UECI 7;

9 UECI 9 e SINALIZACAO 80440460 3.893.800,00 3% Sim
“_ um 8 DE TRANSITO' IND. LTDA

SINASC

UECI 7; SINALIZAÇÃO E
10 UECI 9 e CONSTRUÇÃO 80440371 3.600.000,00 3% Sim

17; UECI 8 DE RODOVIAS
LTDA ME

EMPRESA

BRASILEIRA DE

11 UECI 7 CORREIOS E 82601100 3.193.000,00 3% Sim
TELEGRÁFOS-

ECT

UECI 7; PRO MEMORIA
12 UECI 9 e SERVICOS LTDA 79981925 3.052.263,87 3% Sim

17; UECI 8 ME

TABELA II — CONSOLIDAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS ANALISADOS
(PRINCIPAIS E RELACIONADOS)

Seq. Credor Processos
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E1 TELEGRÁFOS-ECT 79726186

2 THOMAS GREG E SONS LTDA 80941826
3 V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 75062496
4 V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 80954359
5 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 79810292
6 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 76366995
7 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81252560
8 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81252625
9 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81441290
10 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81636156
11 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81636237
12 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81942451
13 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 81942508
14 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 82294330

Página 36 de 39



& >» 200:0_0>0m|m 2525220 50> %Bàmo
& >» 200:0_0>0m|m 2525220 50> %995
3 5.2.2.5 m_z>_._N>0>o 52.230 5540 50> motos—nm
& m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %%momo
& m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> 89 %%
No 5255 w_2>:N>0>0 52210 553 50> & 88%
E 5255 w_2>:N>0>0 52210 553 50> 9 33%
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> 9 838
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> 9 9 83
E 5255 w_2>:N>0>0 52210 553 50> 9 9 %%
mm 5255 w_2>:N>0>0 52210 553 50> & %%mo
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %2 359
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %àoàm
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %%%8
No 5255 w_2>:N>0>0 52210 553 50> %Emomm
mo m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %338
,o; 5255 w_2>:N>0>0 52230 553 50> %Eàà
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %ã%%
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %%33
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %%%8
um 5255 w_2>:N>0>0 52210 553 50> %%%í
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %%mmª
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %ãª &
% m_2>rmw w_2>:N>0>0 52210 553 50> %ããà
% m_2>rmw w_2>:N>0>© 52210 w>2do 50> %ãommo

5.250 m_z>_._N>0>o m 00232005 0m3 200055 50> _sm 1 8383
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m& 200055 50> _<_m 958%
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m% 200055 50> _<_m 9 388
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m& 200055 50> _<_m 9 38%
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0mÉ 200055 50> _<_m 9 %%8
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m5 200055 50> _<_m %%%à
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m3 200055 50> _<_m %%: 0%
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m5 200055 50> _<_m %888
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m& 200055 50> _<_m %E%%
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m& 200055 50> _<_m %E%%
5250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0mmo 200055 50> _<_m %%mmmm
w_250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m9 200055 50> _<_m %%mmmm

% w_250 w_2>:N>0>0 m 002542005 0m %%mâm
vªm—sm wu am ww



EODO<_>w _|._._U> _<_m

w_2>w0 m_2>:N>0>o m 002m3c0>o om% m000<_>w 50> _<_m %%HÉ
w_2>m0 w_2>:N>0>0 m 002m3c0>0 om% m000<_>w 50> _<_m %%3%
w_2>m0 w_2>:N>0>0 m 002m3c0>0 om% m000<_>w 50> _<_m %%%j
w_2>m0 w_2>:N>0>0 m 002m3c0>0 om% m000<_>w 50> _<_m ?: %%m
w_2>m0 w_2>:N>0>0 m 002m3c0>0 om% m000<_>w 50> _<_m ?: “%%

% 93.92 m_z>_._N>0>o um 415293 _20. 50.» motos—%
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %3m%%
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> 9%%%
& wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> mão“—mà
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> 9%%%
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %somã
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %3%%
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%%9
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%ammm
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%%mm
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%99
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%%mo
% wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%%3
j wãm>2 w_2>:N>0>0 om 132940 _20. 50> %%%3
% _umo _<_m_<_0m_> mmm<_00m 50.» Em 383%
% nmo _<_m_<õm_> wmm<_00m 50> _<_m %3%%
E >» _ucmr_0_o>om|m 552520 E?» moon—%%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%2%%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%3
3 >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%à%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%à
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%%
9 >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%3
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%S%
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %oamà
% >» ncmc0õ>0m|m _<_>m2m220 50> %oamº
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> ?: %%m
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> miami
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%mo
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%mm
9 >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%msm
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%8
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> ”33%me
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%&
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%9
% >» ncmc0õ>0m|m z>m2m220 50> %%%me

vªm—sm ww am ww



97 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 84674997
98 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 85122084
99 A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 84674970

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E100 TELEGRÁFOS-ECT 816672“,
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E101 TELEG RÁFOS-ECT 826º11ºº
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E102 TELEGRAFOS-ECT 83963049

103 THOMAS GREG E SONS LTDA 83209409
104 THOMAS GREG E SONS LTDA 80868487
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