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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Controladoria Geral do Estado de Roraima foi criada através da
Lei nº 284 de 10 de Abril de 2001, sob a denominação de Auditoria Geral do Estado
de Roraima, concebida como órgão central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, responsável pela execução centralizada das atividades de auditoria,
fiscalização e avaliação de gestão.
Art. 2° Para garantir a operacionalidade da organização estrutural e para
permitir o constante aperfeiçoamento de suas ações e sua consolidação institucional,
passou por várias Leis e Decretos de reorganização, e com a Lei nº 499, de 19 de
Julho de 2005, que “Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Estado de
Roraima e dá outras providências”, em especial no seu art. 60, foi conferida a
transformação de Auditoria Geral do Estado para Controladoria Geral do Estado –
CGE.
CAPÍTULO II
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA
Seção I
Da Natureza
Art. 3º A Controladoria Geral do Estado de Roraima – CGE, diretamente
subordinada ao Governador do Estado, é o Órgão Central, responsável pela
coordenação, orientação técnica, articulação e supervisão do Sistema de Controle
Interno da Administração Pública do Poder Executivo Estadual.
Seção II
Da Competência

Art. 4º À Controladoria Geral do Estado compete:
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I - exercer o controle interno, em todos os níveis, com a colaboração da
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento, da Secretaria de
Estado da Gestão Estratégica e Administração, da Secretaria de Estado da
Fazenda, da Procuradoria Geral do Estado e da Casa Civil;
II - orientar, coordenar e articular as atividades de controle interno nos
órgãos e entidades da Administração Direta que compõem o Sistema de Controle
Interno;
III - verificar a legalidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos da
gestão contábil, orçamentária, patrimonial, administrativa e financeira, avaliando
controles, registros, demonstrações, apurações e relatórios, além de outras
atividades de controle interno, em todos os níveis dos órgãos do poder executivo;
IV - realizar inspeções junto aos órgãos, visando à salvaguarda dos
bens, a execução do orçamento, à verificação, exatidão e regularidade das
contas;
V - averiguar a regularidade da receita e da despesa;
VI - avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a
execução dos contratos;
VII - examinar a regularidade dos atos que resultem em criação ou
extinção de direitos e obrigações, na esfera do poder executivo do estado;
VIII - criar condições propícias ao desenvolvimento das atividades de
auditagens;
IX - baixar normas internas sobre a execução das atividades de
auditagem;
X - impugnar despesas e determinar a inscrição de responsabilidade;
XI - representar a autoridade administrativa, para aplicação das
medidas cabíveis sobre irregularidades que verificar, no exercício da fiscalização
das atividades de administração financeira, patrimonial, execução orçamentária e
contabilidade;
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XII - prestar

assessoramento,

quando

necessário,

aos

órgãos

auditados, visando à eficiência dos sistemas de controle interno, de modo a
segurar progressiva racionalização de seus programas, projetos e atividades;
XIII - verificar, na execução direta das atividades de auditoria:
a) a exatidão dos balanços, balancetes e outras demonstrações
contábeis, em face dos documentos que lhes derem origem;
b) o exame das prestações e das tomadas de contas dos agentes,
exatores, ordenadores de despesas, administradores e responsáveis, de direito e
de fato, por bens, numerários e valores do estado ou a este confiado;
c) exatidão dos controles financeiros, patrimoniais, orçamentários e
contábeis, examinando se o registro da execução dos programas obedece às
disposições legais e às normas de contabilidade estabelecidas para o serviço
público estadual;
XIV - emitir certificado de auditoria sobre a prestação de contas anual
do exercício financeiro

dos administradores e gestores dos órgãos e entidades

da Administração Pública Estadual, nos termos das exigências do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima;
XV - manter com o Tribunal de Contas colaboração técnica e
profissional relativamente à troca de informações e de dados, objetivando uma
maior integração dos controles interno e externo;
XVI - aferir o cumprimento das metas do Plano Plurianual, a execução
do Programa de Governo e do Orçamento;
XVII - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e
eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos e
entidades da Administração Estadual, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
XVIII -

manter constante acompanhamento das operações de crédito,

avais e garantias, bem como dos haveres e direitos do estado;
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XIX - elaborar relatório sobre o balanço geral do estado;
XX - exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGÂNICA
Art. 5º Para desempenhar suas atividades administrativas e funções
institucionais e realizar os procedimentos dela decorrentes, a Controladoria Geral do
Estado conta com a seguinte estrutura organizacional:
I - Nível de Administração Superior:
a) Controlador Geral de Estado.
II - Nível de Gerência Superior:
a) Controlador Adjunto.
III - Nível de Assessoramento:
a) Gabinete;
b) Assessoria.
IV - Nível de Execução Instrumental:
a) Unidade Gestora de Atividade Meio:
a.1) Núcleo de Administração;
a.2) Núcleo de Orçamento e Finanças;
a.3) Núcleo de Informática.
V - Nível de Execução Programática:
a) Departamento de Análise de Convênios;
b) Departamento de Análise Contábil, Gestão e Ajuste Fiscal;
c) Departamento de Auditoria dos Órgãos da Administração Direta;
d) Departamento de Auditoria dos Órgãos da Administração Indireta;
e) Departamento de Análise Prévia e Liquidação da Despesa.
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CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Do Controlador Geral do Estado
Art. 6º A Direção Superior da Controladoria Geral do Estado é exercida por
um Controlador Geral, nomeado, em Comissão, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. Ao Controlador Geral compete:
I - assessorar o Governador do Estado, em assuntos de competência da
Controladoria Geral do Estado;
II - coordenar, controlar e dirigir as atividades da Controladoria Geral do
Estado;
III - comparecer perante a Assembleia Legislativa do Estado ou
Comissão Parlamentar para esclarecimentos relativos à Pasta que dirige, quando
regularmente convocado;
IV - submeter à aprovação dos órgãos competentes à proposta
orçamentária anual e plurianual da Controladoria Geral do Estado, bem como os
pedidos de créditos adicionais;
V - aprovar a programação a ser executada pela Controladoria Geral
do Estado, a proposta de objetivos anuais, as alterações e os ajustamentos que
se fizerem necessários;
VI - requisitar a qualquer autoridade ou órgão da Administração
Estadual Direta ou Indireta documentos, registros, informações e esclarecimentos
necessários à atuação da Controladoria Geral do Estado;
VII - assinar convênios, contratos, acordos e outros instrumentos
congêneres em que a Controladoria Geral do Estado seja parte;
VIII - baixar portarias, resoluções e expedir instruções;
IX - propor ao Governador do Estado a criação ou extinção de cargos e
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funções gratificadas no âmbito da Controladoria Geral do Estado;
X - solicitar ao Governador do Estado a nomeação e exoneração dos
servidores da Controladoria Geral do Estado;
XI - delegar atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados
dentro das limitações da constituição e da legislação;
XII - autorizar a abertura de processo de licitação, homologando e
adjudicando o resultado, bem como dispensá-la ou inexigi-la, nos termos da
legislação específica;
XIII - autorizar a transformação de auditoria regular em auditoria
especial, fundamentando o ato;
XIV - instaurar tomada de contas especial, no âmbito da Controladoria
Geral do Estado;
XV - expedir instruções para execução de normativos, decretos e
regulamentos, cujo cumprimento envolva atribuições ou competências da
Controladoria Geral do Estado;
XVI - desenvolver outras atividades compatíveis com sua Pasta,
determinados pelo Governador do Estado;
XVII - submeter, anualmente à apreciação do Governador do Estado, o
plano e o programa das atividades a serem desenvolvidas no exercício;
XVIII -

exercer outras atividades correlatas.
Seção II
Do Controlador Adjunto

Art. 7º Ao Controlador Adjunto, além de substituir o titular da
Controladoria

Geral

do

Estado

em

suas

ausências

e

impedimentos,

independentemente de designação e de retribuição adicional, salvo se superior a
quinze dias, observada a legislação pertinente, compete:
I - auxiliar o Controlador Geral do Estado na coordenação e no
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planejamento das atividades da Controladoria;
II - dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar as atividades dos
diversos níveis de atuação instrumental, programática e de assessoramento da
Controladoria Geral do Estado;
III - estabelecer medidas necessárias à celebração de acordos,
convênios e outros instrumentos correlatos;
IV - aprovar programas de trabalho dos diretores de departamento e
avaliar sua execução;
V - submeter à consideração do Controlador Geral do Estado os
assuntos que excedam a sua competência;
VI - executar atos administrativos internos de interesse da Controladoria
Geral do Estado por delegação do Controlador Geral;
VII - designar grupos técnicos destinados a proceder auditagens, nos
órgãos

e

entidades

da

Administração

Estadual,

e

das

entidades

da

Administração Indireta, incluídas as Fundações e Sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público estadual;
VIII - exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO V
DO NÍVEL DE ASSESSORAMENTO

Seção I
Do Gabinete
Art. 8º O Gabinete tem por finalidade garantir o assessoramento direto e
imediato ao Controlador Geral do Estado e ao Controlador Adjunto do Estado,
competindo-lhe:
I - assessorar o Controlador Geral do Estado e o Controlador Adjunto do
Estado no exame, encaminhamento e solução de assuntos políticos e
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administrativos;
II - providenciar

e

coordenar

as

atividades

de

representação

institucional;
III - preparar relatórios e atas solicitadas pelo Controlador Geral do
Estado e Controlador Adjunto do Estado;
IV - providenciar

o

atendimento

às

consultas

e

a

análise

dos

requerimentos enviados ao Controlador Geral do Estado e ao Controlador Adjunto
do Estado, encaminhando os assuntos pertinentes às diversas unidades da CGE;
V - acompanhar o desenvolvimento das atividades de comunicação da
Controladoria Geral do Estado;
VI - exercer outras atividades correlatas.
Seção II
Da Assessoria
Art. 9º A Assessoria tem por finalidade prestar assessoramento ao
Controlador Geral e ao Controlador Adjunto em assuntos técnicos, administrativos e
jurídicos, competindo-lhe:
I - assistir diretamente o Controlador Geral em assuntos de natureza
técnico-administrativa;
II - assegurar a elaboração de planos, programas e projetos relativos às
funções da Controladoria Geral do Estado;
III - promover o relacionamento interno com outros órgãos, com vistas à
divulgação de atos, ações e eventos de natureza da Controladoria Geral do
Estado;
IV - assessorar o Controlador Geral e o Controlador Adjunto em
assuntos relativos à Pasta de sua especialização, elaborando pareceres, notas
técnicas, minutas e informações;
V - coordenar as atividades de natureza jurídica;
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VI - prestar assessoria e consultoria jurídica ao Controlador Geral do
Estado e ao Controlador Adjunto;
VII - assessorar o Controlador Geral do Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem praticados pela CGE;
VIII - interpretar

os

atos

normativos

a

serem

cumpridos

pela

Controladoria Geral;
IX - elaborar estudos e preparar informações por solicitação do
Controlador Geral do Estado e Controlador Adjunto do Estado;
X - exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO VI
DO NÍVEL DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
Seção I
Da Unidade Gestora de Atividade Meio
Art. 10º A Unidade Gestora de Atividade Meio compete:
I - coordenar a prestação de serviços aos setores da Controladoria, nas
áreas de finanças e orçamento, material e patrimônio, controle de serviços de
terceiros,

transportes

internos

e

atividades

complementares

de

apoio

administrativo;
II - controlar as atividades de gestão orçamentária e financeira,
possibilitando a eficiência na utilização dos recursos financeiros da Controladoria;
III - assistir o Gabinete do Controlador e os demais setores da
Controladoria nos assuntos referentes aos aspectos administrativos, financeiros e
orçamentários;
IV - supervisionar

as

atividades

relativas

ao

controle

de

bens

patrimoniais e materiais da Controladoria;
V - exercer outras atividades correlatas.

Av. Ville Roy, 5.249 – São Pedro – Boa Vista/RR – CEP: 69306-665
Fone: (95) 2121-4806 / 2121-4808 / Fax: (95) 2121-4809
Sítio: www.cge.rr.gov.br

11/29

“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

Subseção I
Do Núcleo de Administração
Art. 11 Ao Núcleo de Administração da Unidade de Atividade Meio,
compete:
I - assessorar o Gestor de Atividade Meio;
II - coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades afetas
aos Recursos Humanos, nas áreas de direitos e deveres e movimentação;
III - manter em perfeita ordem todos os registros do pessoal efetivo e
comissionado, inclusive no tocante às condições formais estabelecidas para
ocupação dos cargos da Controladoria;
IV - pronunciar-se em processos que envolvam Recursos Humanos;
V - manter registro atualizado dos dados referentes a vencimentos,
vantagens, descontos e consignações de pessoal;
VI - propor programas de treinamento e aperfeiçoamento nas áreas de
trabalho que envolvam a melhoria do desenvolvimento das atividades da
Controladoria Geral;
VII - controlar e supervisionar as atividades referentes à administração
de material, telefonia, protocolo e arquivo, reprografia, transporte e manutenção
de equipamentos;
VIII - atestar os documentos de compras e prestação de serviços para
fins de autorização de pagamento;
IX - gerenciar os serviços de fornecimento de material e registro
patrimonial;
X - supervisionar a guarda e conservação dos livros e revistas técnicas;
XI - exercer outras atividades correlatas.
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Subseção II
Do Núcleo de Orçamento e Finanças
Art. 12 Ao Núcleo de Orçamento e Finanças da Unidade Gestora de
Atividade Meio, compete:
I - articular e acompanhar, nos órgãos técnicos de deliberação
orçamentária e financeira, todas as questões de interesse da Controladoria Geral
do Estado;
II - promover a programação, a execução e o controle contábil,
orçamentário, financeiro e patrimonial da Controladoria Geral do Estado;
III - solicitar

autorização

para

abertura

de

crédito

adicional

ou

remanejamento que possibilitem melhor adequação orçamentária na execução
das atividades da Controladoria Geral do Estado;
IV - participar da elaboração da proposta da lei orçamentária anual e do
plano plurianual;
V - analisar, sob a ótica dos princípios e normas da Administração
Pública, os documentos relativos ao custeio das atividades da Controladoria Geral
do Estado, organizando-se em procedimento internos de prestação de contas;
VI - organizar e elaborar as prestações de contas exigidas pelo controle
externo, no âmbito de suas competências;
VII - exercer outras atividades correlatas.
Subseção III
Do Núcleo de Informática
Art. 13 Ao Núcleo de informática da Unidade Gestora de Atividade Meio,
compete:
I - instalar e operacionalizar os Sistemas de Informação;
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II - manter os ambientes operacionais de Servidores e Desktops;
III - administrar e Gerenciar a Rede Local e dispositivos de Redes;
IV - atualizar os Aplicativos e Patchs de Segurança;
V - instalar e configurar Ferramentas Antivírus;
VI - instalar, configurar e ajustar os dispositivos de impressão e captura
de imagens;
VII - instalar e configurar acessórios diversos de controle;
VIII - elaborar apresentações, planilhas e documentos eletrônicos;
IX - gerenciar chamados técnicos de manutenção;
X - atestar os documentos referentes a serviços e aquisições de
equipamentos na área de tecnologia de informação;
XI - exercer outras atividades correlatas.
CAPITULO VII
DO NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
Seção I
Do Departamento de Análise de Convênios
Art. 14 Ao Departamento de Análise de Convênios compete:
I - analisar as prestações de contas apresentadas pelos convenentes;
II - emitir parecer sobre irregularidades verificadas na execução e
prestação de contas de convênios;
III - notificar o convenente, nos seguintes casos:
a) quando não apresentar a prestação de contas;
b) quando não apresentar no prazo legal as devidas correções ou
justificativas decorrentes das irregularidades.
IV - realizar auditoria nos processos de Convênios;
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V - opinar, quando necessário, sobre eventuais tomadas de contas
especiais;
VI - acompanhar e fiscalizar a celebração, execução e prestação de
contas encaminhadas a esta Controladoria, dos processos de Convênios
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo
Estadual com os Municípios e entidades privadas sem fins lucrativos deste
Estado;
VII - acompanhar, através do SIAFEM, os repasses de recursos de
Convênios, e elaborar os respectivos relatórios;
VIII - acompanhar e conferir as publicações de Convênios no Diário
Oficial do Estado;
IX - verificar “in loco,” quando necessário, a execução do Convênio;
X - exercer outras atividades correlatas.
Seção II
Do Departamento de Análise Contábil, Gestão e Ajuste Fiscal
Art. 15 Ao Departamento de Análise Contábil, Gestão e Ajuste Fiscal
compete:
I - verificar

a

legitimidade,

economicidade,

operacionalidade

e

essencialidade dos atos praticados no âmbito do Poder Executivo do Estado,
fazendo, ainda, o monitoramento auditorial das ações dos demais componentes
de controle interno e dos instrumentos utilizados, bem como dos atos de
prevenção

e

correição,

extensivo

à

supervisão

das

unidades

gestoras

monitoradas;
II - avaliar

a

eficiência,

eficácia

e

segurança

das

operações

orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e demais atos administrativos
com a devida apreciação auditorial dos resultados obtidos pelos programas e
ações de governo expressos no Plano Plurianual;
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III - formular e propor ações preventivas e corretivas, em face dos
problemas identificados nos processos gerenciais das políticas públicas;
IV - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem receitas e
despesas em todas as suas fases, bem como a criação, modificação ou extinção
de direitos e obrigações do Estado, identificando e compondo os parâmetros
legais, gerenciais, regimentais e institucionais das políticas públicas e de seus
gestores;
V - identificar e acompanhar as ações de controle dos componentes e
dos

instrumentos

de

controle

interno,

promovendo

a

normatização,

o

acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de
auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
VI - solicitar esclarecimentos sobre as ocorrências objeto das ações de
controle ou dos atos de prevenção e correição, prestando assistência aos órgãos
auditados, visando à correção de irregularidades e o aprimoramento dos métodos
para o cumprimento de normas;
VII - supervisionar os processos gerenciais com atitudes preventivas,
tendo como referência as ações de controle e os atos de correição dos
componentes e instrumentos específicos, mediante auditorias, fiscalizações e
emissão de relatórios sobre a administração dos gestores públicos;
VIII - promover o monitoramento do registro das conformidades
realizadas pelos Agentes Públicos de Controle Interno;
IX - analisar a situação físico-financeira dos projetos e atividades
constantes do Orçamento do Estado, identificando os padrões desejados de
desempenho no processo de planejamento das etapas as ações de governo, que
devem

compreender

quantidades

previstas,

prazos

estabelecidos,

custos

estimados, especificações das execuções e vinculabilidade das metas com os
objetivos definidos;
X - analisar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários,
financeiros,

patrimoniais,

operacionais,
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administrativos

dos

órgãos

e

entidades

auditados,

apurando,

direta

ou

indiretamente os resultados das execuções;
XI - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de
pessoal a qualquer título;
XII - aferir

os

desempenhos,

comparando-o

analiticamente

os

resultados previstos com os resultados obtidos;
XIII - efetuar fiscalizações e auditorias de caráter especial, a juízo do
Governador do Estado, do Controlador Geral do Estado ou, ainda, por solicitação
de Secretário de Estado, evidenciando os problemas, selecionando os resultados
indesejados, para subsidiar a identificação das causas gerenciais dos entraves
nas políticas públicas;
XIV - cientificar formalmente a autoridade administrativa competente
para que instaure tomada de contas, sempre que for constatada ilegalidade ou
irregularidade;
XV - elaborar relatórios de fiscalização, auditoria e avaliação, ação
preventiva e ação corretiva, de caráter operacional, gerencial ou estratégico para
atendimento dos diversos setores da Administração Pública Estadual;
XVI - acompanhar a programação, a execução e o controle contábil,
orçamentário, financeiro e patrimonial na Controladoria Geral do Estado;
XVII - participar da elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual e
do Plano Plurianual;
XVIII -

manter

mecanismos

para

que

os

cidadãos

sejam

permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária,
financeira e patrimonial do Estado;
XIX - sugerir normas e procedimentos com o propósito de orientar,
coordenar e controlar as atividades de monitoramento, avaliação, ação preventiva
e ação corretiva no âmbito de cada área, obedecidas às normas de auditoria e
controle;
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XX - estabelecer as prioridades de sua área para efeito de controle
permanente;
XXI - prestar apoio técnico aos auditores designados para o trabalho de
campo;
XXII - realizar reuniões com as equipes de auditores inteirando-se da
situação dos trabalhos desenvolvidos e adotando medidas alternativas para
superação de impasses eventualmente surgidos;
XXIII -

elaborar e submeter à aprovação superior a programação de

auditoria de sua área para o exercício seguinte;
XXIV -

programar, em articulação com o Controlador

Geral e

Controlador Adjunto, ou com as demais Gerências da Controladoria Geral do
Estado, reuniões técnicas de trabalho que ensejem discussões e deliberações de
assuntos de interesse do Órgão;
XXV - exercer outras atividades correlatas.
Seção III
Do Departamento de Auditoria dos Órgãos da Administração Direta
Art. 16 Ao Departamento de Auditoria dos Órgãos da Administração Direta
compete:
I - promover, coordenar e executar auditoria orientada segundo os
objetivos institucionais de eficiência e eficácia dos procedimentos administrativos
no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, bem como as
atividades correlatas e aquelas que regularmente lhe forem conferidas;
II - examinar e avaliar as demonstrações financeiras no que concerne à
adequação dos registros e procedimentos contábeis, à sistemática dos controles e
à observância de normas, regulamentos e padrões aplicáveis;
III - examinar e certificar prestações de contas dos ordenadores de
despesas e demais responsáveis por bens e valores, para certificar a legalidade,
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legitimidade e economicidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os
resultados quanto à eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;
IV - encaminhar

ao

Controlador

Geral

informações

acerca

das

respectivas atividades de auditoria, sistematizando os resultados obtidos e
justificando as distorções apuradas entre os atos programados e os executados;
V - atender a consultas de natureza técnica dos órgãos sujeitos a sua
circunscrição;
VI - contribuir para a integração entre as atividades de planejamento,
coordenação finanças, gestão e contabilidade das ações governamentais;
VII - acompanhar a implementação de providências recomendadas pelo
Controlador Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral
da União, Tribunal de Contas da União e a Secretaria do Tesouro Nacional;
VIII - elaborar a programação dos trabalhos de auditoria, observadas as
diretrizes da Controladoria Geral do Estado, e submetê-la à aprovação do
Controlador Geral;
IX - examinar e avaliar os ingressos de recursos financeiros e a
execução da despesa pública;
X - realizar auditoria operacional e de gestão nas diversas áreas dos
órgãos da Administração Direta do Estado;
XI - examinar e emitir parecer sobre as licitações e a execução de
contratos, convênios e quaisquer outros instrumentos e atos que determinem o
surgimento ou a extinção de direitos e obrigações para órgãos da Administração
Direta do Estado;
XII - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas nos planos e
programas governamentais;
XIII - exercer outras atividades correlatas.
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Seção IV
Do Departamento de Auditoria dos Órgãos da Administração Indireta
Art. 17 Ao Departamento de Auditoria dos Órgãos da Administração Indireta
compete:
I - promover, coordenar e executar auditoria orientada segundo os
objetivos institucionais de eficiência e eficácia dos procedimentos administrativos
no âmbito da Administração Indireta e entidades do Governo Estadual, bem como
as atividades correlatas e aquelas que regularmente lhe forem conferidas;
II - examinar e avaliar as demonstrações financeiras no que concerne à
adequação dos registros e procedimentos contábeis, à sistemática dos controles e
à observância de normas, regulamentos e padrões aplicáveis;
III - examinar e certificar prestações de contas dos administradores e
demais responsáveis por bens e valores, para certificar a legalidade, legitimidade
e economicidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados quanto à
eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;
IV - realizar Tomadas de Contas Especiais;
V - examinar e emitir parecer sobre as licitações e a execução de
contratos, e quaisquer outros instrumentos e atos que determinem o surgimento
ou a extinção de direitos e obrigações para entidades da Administração Indireta;
VI - encaminhar

ao

Controlador

Geral

informações

acerca

das

respectivas atividades de auditoria, sistematizando os resultados obtidos e
justificando as distorções apuradas entre os atos programados e os executados;
VII - atender

a

consultas

de

natureza

técnica

no

âmbito

da

Administração Indireta e entidades do Governo Estadual;
VIII - acompanhar a implementação de providências recomendadas
pelo Controlador Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria
Geral da União, Tribunal de Contas da União e a Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - elaborar a programação dos trabalhos de auditoria no âmbito da
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Administração Indireta e entidades do Governo Estadual, observadas as diretrizes
da Controladoria Geral do Estado, e submetê-la à aprovação do Controlador
Geral;
X - examinar e avaliar os ingressos de recursos financeiros e a
execução da despesa pública;
XI - realizar Auditoria Operacional e de Gestão nas diversas áreas dos
órgãos da Administração Indireta do Estado;
XII - exercer outras atividades correlatas.
Seção V
Do Departamento de Análise Prévia e Liquidação da Despesa
Art. 18 Ao Departamento de Análise Prévia e Liquidação da Despesa,
compete:
I - determinar se os processos de despesas obedeceram às normas
legais, compreendendo, além dos aspectos formais, o exame de seu objeto em
face da legislação aplicável, o interesse

público

e

a

oportunidade

de

sua

celebração, bem assim a conformidade dos valores firmados com aqueles
praticados no mercado, tendo em vista, inclusive, qualidade, quantidade e
economicidade;
II - analisar e acompanhar a documentação referente ao procedimento
licitatório;
III - verificar, na realização das licitações em geral, se atendem às
normas que regem a matéria, e se guardam conformidade com a proposta;
IV - avaliar se as dispensas e inexigibilidades de licitação ocorreram nos
casos previstos em lei e foram devidamente formalizadas e autorizadas;
V - observar se houve autorização expressa da autoridade competente
para a ocorrência de dispensa

e

inexigibilidade

de

licitações

nos

casos

previstos na lei, e se foi ratificado pelo Secretário de Estado;
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VI - verificar se houve fragmentação de despesa para evitar licitação ou
alterar-lhe a modalidade;
VII - verificar se foram cumpridas as obrigações contratuais;
VIII - confirmar a origem e o objeto do que se deve pagar;
IX - verificar a importância exata a pagar;
X - verificar a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação;
XI - exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO VIII
DAS CONSULTAS
Art. 19 A Controladoria responderá, por meio de Parecer Técnico ou
outro instrumento congênere, às consultas formuladas por seus circunscricionados
quanto à aplicação de dispositivos legais e regulamentares em matéria de sua
competência.
Art. 20 A consulta deverá revestir-se das seguintes formalidades:
I - ser subscrita por

autoridade

competente,

ou

outro

servidor

público a serviço do órgão ou da entidade da Administração Pública Estadual;
II - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada, com a
formação de quesitos objetivos;
III - conter o nome legível, a assinatura e a qualificação do consulente.
§ 1º A Controladoria não conhecerá das consultas que não atendam aos
requisitos previstos neste artigo ou quando entender que está formulada de modo
ininteligível ou capcioso.
§ 2º As consultas que versarem sobre matéria objeto de auditoria e
inspeção em curso no órgão ou entidade consulente, serão sobrestadas.
Parágrafo único.

Não atendidos os requisitos de admissibilidade, o
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Controlador não conhecerá da consulta e a devolverá ao consulente, dando
posterior conhecimento ao Órgão ou entidade que originou a consulta.
Art.

21

Conhecida

a

consulta,

depois

de

autuada,

será

ela

encaminhada ao setor competente para análise e emissão de parecer técnico.
Art. 22 O consulente poderá, a qualquer tempo, repetir a consulta desde
que sobrevenham fatos que importem na modificação do teor do parecer técnico.
Art. 23 A Controladoria, por ato do Controlador, verificando que a
matéria a que se refere à consulta já foi objeto de análise, remeterá ao consulente
cópia do parecer anterior.
CAPÍTULO IX
DAS DENÚNCIAS

Art. 24 As denúncias, depois de registradas e autuadas, serão remetidas
à Assessoria para exame de sua admissibilidade.
Art. 25 Para ser conhecida, a denúncia deverá conter os seguintes
requisitos:
I - referir-se a administrador ou responsável sujeito a circunscrição da
Controladoria;
II - ser redigida na língua portuguesa, em linguagem clara e objetiva,
com indicação precisa dos atos e fatos apontados, bem como dos indícios a que
se referem às ilegalidades e irregularidades;
III - se pessoa física, conter nome legível do denunciante, sua
qualificação e endereço; e se pessoa jurídica, deve ser subscrita por seu
representante legal;
IV - estar acompanhada de prova ou indício do fato denunciado.
§ 1º Não obedecidos os requisitos dispostos nos incisos anteriores, a
denúncia será arquivada, dando posterior ciência ao Controlador.
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§ 2º A Controladoria não conhecerá das denúncias anônimas, podendo,
entretanto, valer-se das suas informações para a realização de auditorias ou visitas
técnicas de sua competência.
Art. 26 Conhecida a denúncia, o processo será instruído e, após,
concluída a apuração dos fatos será remetido relatório ao Titular do órgão ou
entidade envolvido na denúncia.
Art. 27 Se o fato denunciado demonstrar possibilidade de grave dano ao
erário, o Controlador poderá propor como medida acautelatória, sustação do ato
administrativo, até ulterior deliberação, ou mesmo tomar outras medidas
necessárias.
CAPÍTULO X
DA ÉTICA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE INTERNO
Art. 28 É vedado aos servidores incumbidos de realizar as atividades
fiscalizatórias, além das proibições constantes no Regime Jurídicos dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Roraima:
I - criticar, aconselhar e influenciar sob sua ótica pessoal o gestor de
como deve dirigir o órgão auditado;
II - participar de auditorias em órgãos e entidades em que membros da
sua família, até o 3º grau, estejam ocupando posição diretiva, nem de auditoria
onde houver anteriormente ocupado posto financeiro ou administrativo, sobretudo
quando

a

situação

superveniente

for

suscetível

de

atentar

contra

sua

independência e objetividade.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o
servidor às penas disciplinares, previstas na Lei Complementar n° 053/2001,
podendo os responsáveis por órgãos ou entidades representar a Controladoria
contra excesso ou abuso cometido por servidor incumbido da fiscalização.
Art. 29 Além do estabelecido no art. 5º, e parágrafos, das Disposições
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Finais da Lei Nº. 284, de 10 de abril de 2001, e art. 24 da Lei nº. 499 de 19 de julho
de 2005, a Controladoria Geral do Estado, no exercício de suas atribuições terá
irrestrito acesso a todas as fontes de informações disponíveis em órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual inclusive a sistemas eletrônicos de
processamento de dados.
§ 1° No atendimento do que dispõe este artigo os órgãos e entidades
auditados, fiscalizados e avaliados adotarão providências no sentido de facilitar os
trabalhos dos auditores proporcionando-lhe local adequado à execução dos
serviços e franqueando-lhe acesso a todas as suas dependências administrativas e
técnicas, documentos, registros, relatórios, processos e arquivos não lhe podendo
sonegar sob qualquer pretexto, informações necessárias ao desempenho de sua
missão.
§

2º

Nenhum

processo,

documento

ou

informação,

inclusive

informatizados, poderá ser sonegado, sob qualquer pretexto, aos técnicos da
Controladoria em suas pesquisas, consultas, auditorias e visitas técnicas.
§ 3º Em caso de sonegação, o Coordenador de Equipe oficiará ao
dirigente do órgão ou entidade e comunicará ao Controlador Geral do Estado.
Art. 30 As auditorias, inspeções e visitas técnicas deverão, quando
possível, ser realizadas concomitantemente aos fatos e atos fiscalizados.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 31 No desenvolvimento das atribuições de fiscalização, auditoria e
avaliação de gestão, na fase de monitoramento, quando forem detectadas
situações irregulares, a Controladoria Geral do Estado notificará ou solicitará
informações ao dirigente máximo do órgão ou entidade, visando à obtenção de
esclarecimentos e justificativas ou à implementação de ação corretiva ou
preventiva para o saneamento.
§ 1º As informações solicitadas e as recomendações formuladas aos
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órgãos ou entidades fiscalizados, auditados e avaliados serão atendidas nos
prazos fixados pela Controladoria Geral do Estado, observando-se o máximo de:
I - 05 (cinco) dias, quando se tratar de pedido de informação,
prorrogável por igual período, devidamente justificado;
II - 15 (quinze) dias, quando se tratar de solicitação de ação corretiva ou
preventiva, prorrogável por igual período, devidamente justificado;
III - até 15 (quinze) dias, quando se tratar de inspeção e visita técnica
por deliberação do Controlador.
§ 2º Os prazos a que se refere o parágrafo anterior poderão ser
prorrogados

pela

Controladoria

Geral

do

Estado,

mediante

solicitação

fundamentada do dirigente do órgão ou da entidade pública.
§ 3º Na realização de vista técnica, inspeção ou auditoria a equipe de
auditores poderá solicitar saneamento de falhas formais detectadas nos processos.
Art. 32 Os integrantes do quadro de servidores da Controladoria Geral
do Estado sejam efetivos ou comissionados, não poderão participar de Conselhos
Fiscais, Conselhos de Administração ou qualquer outro órgão colegiado de
empresas públicas e privadas.
Art. 33 As atividades de assistência jurídica e representação judiciária
serão exercidas pela Procuradoria Geral do Estado, nos termos da legislação.
Art. 34 Para o exercício do controle interno a Controladoria Geral
considerará:
I - a estrutura e o funcionamento dos órgãos e entidades de sua
circunscrição;
II - as peculiaridades das Autarquias e Fundações, bem como os
objetivos, métodos, normas e natureza das Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista.
Art. 35 O controle interno a cargo da Controladoria Geral apreciará e
compreenderá, ainda:
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I - os níveis de endividamento dos órgãos e entidades fiscalizados, com
a discriminação de suas fontes e usos, prazos de carência, de amortização juros e
respectivo perfil da dívida;
II - a aplicação de recursos provenientes de operações de créditos,
com o objetivo de observar sua produtividade e seus reflexos na economia
estadual;
III - os resultados da ação governamental tendo em vista sua eficiência,
eficácia e efetividade;
IV - o impacto da ação do Poder Público sobre a economia e a
sociedade.
V - a aferição do cumprimento das metas do plano plurianual, a
execução do programa de governo e do orçamento;
VI - a comprovação da legalidade e avaliação dos resultados quanto à
eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
contábil dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
VII - a manutenção do constante acompanhamento das operações de
crédito, avais e garantias, bem como os haveres e direitos do Estado.
Art. 36 O Controlador Geral do Estado, observada a legislação
pertinente, promoverá a movimentação interna do pessoal, objetivando o
atendimento das necessidades da Controladoria Geral do Estado.
Art. 37 Aos servidores incumbidos da realização das atividades
fiscalizatórias, indicados pelo Controlador, para desempenhar funções de auditoria,
de inspeções e de visitas técnicas, deverão estar devidamente identificados, sendo
garantida toda a logística ao desempenho de seu trabalho, assegurando-lhes as
seguintes prerrogativas:
I - livre ingresso em órgãos e entidades sujeitas à circunscrição da
Controladoria;
II - amplo acesso a todos os documentos e informações necessárias à
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realização de seu trabalho.
Parágrafo único. Nas atividades “in loco”, o Coordenador de Equipe de
Campo requisitará aos dirigentes dos órgãos e entidades, por meio de ofício, os
documentos

e

as

informações

necessárias

à

realização

das

atividades

fiscalizatórias, assinando prazo para o seu cumprimento.
Art. 38 São obrigações do servidor que exercer funções específicas de
Controle Interno da Controladoria:
I - manter no desempenho de suas tarefas, atitude de independência,
serenidade e imparcialidade;
II - guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e

pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização,

utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de relatórios e pareceres quando
necessários, destinados ao Controlador Geral.
Art. 39 A equipe de campo, ao final da atividade fiscalizatórias elaborará
relatório circunstanciado e minucioso, expondo claramente a análise fundamentada
dos trabalhos.
§ 1º Os relatórios, assinados pela equipe técnica de campo, não devem
expressar juízos pessoais imotivados e neles serão consignadas as constatações,
indícios e informações relevantes recolhidos na auditoria, inspeção ou visita
técnica.
§ 2º Na hipótese da atividade fiscalizatórias abranger gestões ou
exercícios

financeiros

diferentes,

o

relatório

deverá

individualizar

as

responsabilidades dos gestores.
§ 3º O relatório Técnico de que trata este artigo deverá ser concluídos no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a conclusão dos trabalhos “in loco”,
cabendo

prorrogação

quando

devidamente

justificada

e

autorizada

pelo

Controlador Geral do Estado.
§ 4° No caso de Auditoria Especial, e com a devida autorização do
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Controlador Geral do Estado o prazo acima mencionado pode ser superior a 15
(quinze) dias, considerando cada caso concreto.
§ 5º Em relação à Visita Técnica com características não alcançadas
pelas demais modalidades de auditoria, será estipulado o prazo de 05 (cinco) dias,
para elaboração do mencionado termo de vista.
Art. 40 Os servidores designados para realização das visitas técnicas,
inspeções ou auditorias nos órgãos e entidades sujeitas á fiscalização da
Controladoria Geral do Estado poderão sugerir a correção de falhas formais e
outras

inobservâncias

correlatas

sanáveis,

para

que

haja

o

correto

desenvolvimento de suas atividades institucionais, sem existir a necessidade de
constar nos relatórios técnicos.
Art. 41 A Controladoria Geral do Estado editará normas complementares
necessárias à efetivação deste Regimento.
Art. 42 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na aplicação do
presente Regimento Interno, serão dirimidos pelo Controlador Geral do Estado.
Art. 43 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação por
Decreto do Poder Executivo, podendo ser objeto de alterações, propostas à
instância governamental, quando a sua implementação assim o impuser.
Art. 44 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto
nº 158, de 1º de novembro de 1991.

Controladoria Geral do Estado de Roraima, 07 de outubro de 2009.

Luiz Renato Maciel de Melo
Controlador Geral do Estado
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