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INTRODUÇÃO 

 

Em atendimento à determinação condita na Deliberação TCE/RJ nº 278, de 24 de 

agosto de 2017 e na Instrução Normativa AGE nº 48, de 04 de fevereiro de 2019, 

apresentamos os resultados dos exames realizados na Prestação de Contas Anual da Gestão 

– PCA, do exercício de 2018, da Controladoria Geral do Estado – CGE constante no 

Processo nº E-32/001/217/2019. 

 

A CGE não foi selecionada para constituir e encaminhar a PCA para a Egrégia 

Corte para fins de instrução e julgamento, conforme dispõe o artigo 4º da Deliberação 

TCE/RJ nº 278/2017. 

 

O escopo do nosso trabalho foi definido pelo Modelo 3 da Deliberação TCE/RJ nº 

278/2017, contemplando: 

 

I –  Natureza jurídica e o negócio da unidade 

II –  Gestão no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA 

III –  Gestão orçamentária 

IV –  Gestão financeira 

V –  Gestão contábil-patrimonial 

VI –  Gestão patrimonial 

VII –  Controles internos 
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As páginas seguintes deste Relatório mostrarão os achados decorrentes dos exames 

por nós realizados, com as correspondentes recomendações. 

 

 

I – NATUREZA JURÍDICA E O NEGÓCIO DA UNIDADE 

 

Criada em 14 de junho de 2014, através da Lei nº 7.989, a CGE tem como missão 

coordenação e definição de diretrizes geais de controle interno. 

 

O Controle Interno do Estado compreende o plano de organização e todos os 

métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, 

desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, 

objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas e fiscais prescritas, 

verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei. 

 

A CGE, como Órgão Central de Controle Interno, se subdivide na seguinte 

estrutura organizacional:  

 

• Auditoria Geral do Estado;  

• Ouvidoria e Transparência Geral do Estado; e 

• Corregedoria Geral do Estado. 

 

Uma das responsabilidades da CGE consiste em coordenar e supervisionar, no 

âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

as macrofunções de Auditoria Governamental, Ouvidoria, Transparência e 

Corregedoria. 

 

Em atendimento ao artigo 10 e incisos da Deliberação nº 278/2017, constam na 

PCA os Cadastros do Responsáveis que atuaram na CGE em 2018, os quais apresentam as 

seguintes insconsistências: 
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CADASTROS DO RESPONSÁVEIS 

RESPONSÁVEL INCONSISTÊNCIA 

Subcontrolador Geral do Estado Ausência da identificação do tipo de responsável e da menção 

quanto à entrega da declaração de bens 

Superintendente de Administração 

e Finanças 

Ausência da identificação do tipo de responsável e da menção 

quanto à entrega da declaração de bens 

Coordenador de Controle Interno Identificação indevida como titular da Unidade e ausência da 

menção quanto à entrega da declaração de bens 

Coordenador de Contabilidade Identificação indevida como titular da Unidade e ausência da 

menção quanto à entrega da declaração de bens 

 

Recomendamos atentar para o correto preenchimento deste formulário, a fim de 

que possa dar cumprimento ao prescrito no caput do artigo 13 da Lei nº 8.429/1992, que 

determina que será punido com demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, o agente público que se recursar a prestar declaração de bens, 

dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

 

 

II – GESTÃO NO CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PPA 

 

Como a CGE iniciou suas atividades em 14/06/2018, esta não compôs o Plano 

Plurianual referente ao período de 2016 a 2019. 

 

 

III – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Como a CGE iniciou suas atividades em 14/06/2018, esta não compôs a Lei nº 

7.844, de 10 de janeiro de 2018, que estimou receita e fixou despesa do Estado do Rio de 

Janeiro para o exercício de 2018. 

 

O Balanço Orçamentário da CGE no exercício de 2018 apresentou o seguinte 

resumo: 
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – EM R$ 

PREVISÃO INICIAL PRVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO DE DOTAÇÃO 

0,00 0,00 19.281.784,32 19.281.784,32 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – EM R$ 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 

DESPESAS 

PAGAS 

SALDO DE 

DOTAÇÃO 

0,00 0,00 19.281.784,32 19.281.784,32 15.576.587,58 -19.281.784,32 

 

As receitas realizadas tiveram origem nas Descentralizações recebidas da então 

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, conforme à seguir: 

 

RESOLUÇÃO 

CONJUNTA SEFAZ/CGE 

OBJETO VIGÊNCIA VALOR – EM R$ 

Nº 52, de 05/10/2018 Despesa de pessoal da CGE set/2018 a dez/2018  5.500.000,00 

Nº 63, de 26/11/2018 Despesa de pessoal da CGE nov/2018 a dez/2018 17.299.864,43 

SUBTOTAL 22.799.864,43 

Anulação -   3.518.080,11 

TOTAL 19.281.784,32 

 

 

IV – GESTÃO FINANCEIRA 

 

O item em questão tem como objetivo verificar a conformidade entre os saldos dos 

extratos bancários e os da contabilidade, para assegurar a fidedignidade dos relatórios 

contábeis. 

 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

O SIAFE-Rio apresenta 1 conta corrente na agência 0471-5 do Banco Bradesco, de 

número 16.814-9, que durante o exercício de 2018 não apresentou qualquer movimentação 

e em 31/12/2018 dispunha de saldo zero. 
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V – GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL 

 

A fim de examinar a gestão contábil-patrimonial da CGE, procedemos a análise 

das seguintes questões: 

 

DESPESAS DE PESSOAL  

 

Por ocasião dos exames da Prestação de Contas das Descentralizações 

Orçamentárias Recebidas da então Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, 

quando emitimos o Relatório da Executante, verificamos a correta execução dos 

recursos descentralizados, no objeto indicado para aplicação dos créditos orçamentários 

disponibilizados, no valor total de R$ 15.576.587,58, atentando para a conformidade dos 

valores pagos mensalmente, na forma de salários e encargos, dos meses de setembro de 

2018 até dezembro de 2018. 

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

 

O valor de Restos a Pagar Processados em 31/12/2018 é de R$ 3.705.196,74 e teve 

a seguinte origem: 

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EM REAIS 

Despesas de Pessoal empenhadas  19.281.784,32 

Despesas de Pessoal pagas 15.576.587,58 

TOTAL 3.705.196,74 

 

Como evento subsequente, verificamos que ao longo do mês de janeiro e 

fevereiro de 2019, este saldo de Restos a Pagar Processados foi devidamente pago. 

 

DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO 

 

O saldo desta conta no Balanço Patrimonial foi de R$ 642.768,21 e refere-se à 

consignações retidas e ainda não repassadas, conforme a seguir: 
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CONSIGNAÇÕES – EM REAIS 

RPPS – Retenções sobre vencimentos e vantagens 408.216,57 

INSS 14.311,62 

Pensão Alimentícia 33.671,85 

Retenções – entidades representativas de classes 4.078,42 

Retenções – empréstimos e financiamentos 178.727,75 

Retenções de direitos de terceiros 3.600,00 

Outras consignações a favor dos Estados e Municípios 162,00 

TOTAL 642.768,21 

 

Como evento subsequente, verificamos que ao longo do mês de janeiro de 2019, 

este saldo de Consignações foi devidamente pago. 

 

 

VI – GESTÃO PATRIMONIAL 

 

Este capítulo tem como objetivo avaliar a conformidade dos controle contábeis e 

administrativos relacionados à gestão de bens móveis, aferir a maturidade dos controles 

internos no contexto da gestão patrimonial e monitorar o trabalho de levantamento dos 

controles internos, relacionados à gestão de bens móveis. 

 

Segundo o Balanço Patrimonial referente a 2018, o Imobilizado da CGE apresenta 

o saldo de R$ 46.536,59, conforme à seguir: 

 

DESCRIÇÃO VALOR – EM R$ 

Aparelhos e Utensílios Domésticos 432,13 

Máquinas e Equipamentos Energéticos 172,20 

Equipamentos e Materiais de Processamento de Dados 19.233,10 

Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios 1.383,45 

Mobiliário em Geral 24.870,13 

Veículos Diversos 445,58 

TOTAL 46.536,59 
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A composição do Imobilizado da CGE advém das doações efetuadas pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ, Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro – DPGE e Procuradoria Geral do Estado – PGE. 

 

Segundo a Declaração do Titular da Unidade – Bens Móveis da CGE constante no 

Processo SEI nº 32/001/002853/2019, de acordo com o Demonstrativo da Movimentação 

dos Bens Móveis o valor líquido dos bens móveis corresponde a R$ 46.536,59, que guarda 

paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis, conforme o 

Inventário das Existências Físicas em 31/12/2018, subscrito pelo Coordenador de 

Contabilidade. 

 

 

VII – CONTROLES INTERNOS 

 

O Controle Interno é ferramenta de capital importância, tendo a sua natureza, 

eminentemente preventiva, fazendo seu fortalecimento medida estratégica para a sua 

substancial diminuição de fraudes e irregularidade na gestão pública. 

 

Esta Assessoria de Controle Interno, realizou em 2018 testes na folha de 

pagamento dos Servidores da carreira de Auditor do Estado, que representa a maior parte 

das despesas da CGE, a fim de verificar a adequação do pagamento da Gratificação de 

Desempenho de Atividade – GDA, sendo emitido Relatório de Auditoria, o qual foi 

encaminhado ao então Controlador Geral do Estado. À época foram realizados parte dos 

ajustes recomendados, restando a realização dos demais. 

 

Como evento subsequente, neste exercício de 2019 estamos realizando novos 

testes na folha de pagamento, desta vez abrangendo todos os servidores, efetivos e não 

efetivos, e não apenas na GDA, mas em todas as suas rubricas. O Relatório de Auditoria 

referente aos Servidores Comissionados já foi entregue ao Controlador Geral do Estado 

com as devidas recomendações e o referente aos Servidores efetivos encontra-se em fase 

de execução, e será em breve apresentado. 
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Em 2018 igualmente realizamos testes nas cessões de Servidores da carreira de 

Auditor do Estado quanto à legal aplicação das determinações constantes nos parágrafos 

1º, 2º e 3º do artigo 15 da Lei, respectivamente quanto aos Servidores cedidos com menos 

de 5 anos de exercício funcional, Servidores cedidos há mais de 4 anos e Servidores 

cedidos à outras esferas e que não exerciam cargos em comissão ou função de confiança 

equiparados hierarquicamente, no mínimo, ao cargo de Subcretário de Estado, o que 

culminou com o retorno de diversos Servidores que encontravam-se em cessão ilegal, em 

2019, como evento subsequente. 

 

 

VIII – EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Na busca por regularizações que, porventura, já tenham ocorrido no exercício de 

2019, efetuamos os eventos subsequentes nos itens V e VII. 

 

 

Eis o Relatório. 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019. 

 

 

Denise Carvalho de Freitas 
Assessora do Controle Interno 

ID 1943665-3- CRC/RJ nº 70.701/3-O 
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Ao Controlador Geral do Estado, 

 

PARECER ASCIN/CGE Nº 1/2019 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA CONTROLADORIA 

GERAL DO ESTADO – CGE 

 

Após análise e avaliação da gestão da Controladoria Geral do Estado – CGE, 

limitadas pelo escopo apresentado, e transcritas em nosso Relatório de Auditoria, 

referente ao exercício de 2017, expressaremos nossa opinião em atendimento ao 

disposto no artigo 4º da Instrução Normativa AGE nº 48, de 04 de fevereiro de 2019, 

sendo a auditoria planejada e executada com o objetivo de obter segurança de que os 

temas/controles testados poderão estar livres de distorções relevantes. 

 

Considerando que as evidências obtidas, juntadas em nossa documentação são 

suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião, consideramos REGULAR a 

presente Prestação de Contas, sem prejuízo da RECOMENDAÇÃO constante no 

Relatório de Auditoria. 

 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019. 

 

 

Denise Carvalho de Freitas 
Assessora do Controle Interno 

ID 1943665-3- CRC/RJ nº 70.701/3-O 
 

 

 


