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PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS 

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – Exercício 2018 
CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República 

que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a 

atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no 

art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da 

Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012 - TP, 

apresenta-se o Parecer Técnico Parcial/Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as 

Contas Anuais de Gestão, exercício 2018, da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo/MT. 

 

Não existe responsabilidade por administração de recurso alheio sem o 

respectivo dever de prestar contas, assim como não há o dever de prestar contas sem o 

respectivo dever de prestar contas sem a correlativa responsabilidade por gerência de recurso 

alheio, discorre Furtado (TCU,2007). Como são institutos jurídicos absolutamente 

dependentes um do outro, indissociáveis, correlatos, é fácil concluir que o agente que gerencia 

interesses de terceiros – o responsável – será sempre o mesmo que estará obrigado a prestar 

contas, ou seja, o titular da prestação de contas. São aspectos distintos, porém resultantes do 

mesmo fato gerador, qual seja, a gerencia de bens de terceiros. 

 

As contas gestão evidenciam os atos de administração e gerencia de 

recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis, de órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive das fundações publicas, de todos os Poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e municípios, tais como: arrecadação de receitas e 

ordenamento de despesas, admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, realização de 

licitações, contratações, empenho, liquidação e pagamento de despesas. As contas podem ser 

prestadas ou tomadas, conforme sejam apresentadas pelo responsável ou constituídas em 

procedimentos efetivados pela própria administração ou pelo Tribunal  de Contas. No 

julgamento das contas de gestão será examinado, separadamente, cada ato administrativo que 

compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente publico, 

quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das 

subvenções e às renuncias de receitas. 

 

É efetivado essa missão constitucional que o controle, seja ele qual for, 

exercitará toda sua capacidade para detectar se o gestor publico praticou ato lesivo ao erário, 

em proveito próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato de improbidade administrativa, 

investigando se o ente publico cumpriu os ditames da Constituição Federal, da Constituição 

Estadual, da Lei Orgânica do Município, da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/00 

(LRF), da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), das leis 

orçamentárias, enfim de todas as normas que compõem o ordenamento jurídico aplicáveis à 

gestão em exame. 

mailto:camarapaz@yahoo.com.br


  

CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 
CNPJ 37.499.373/0001-69     CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO 

 

E-mail: camarapaz@yahoo.com.br 
Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro   Fones: (66) 3575-1809  Peixoto de Azevedo/MT. 

 

 

2 

 

Dessa forma, a Controladoria Interna apresenta os aspectos mais relevantes 

no acompanhamento da gestão da Câmara Municipal no exercício de 2018 subvencionando os 

deveres da prestação de contas e o da transparência dos atos gerenciais. 

 

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído 

pela Lei municipal de nº 625, de 27 de agosto de 2007, regulamentado pela  Resolução nº 001 

de 03 de Março de 2008. 

  

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS 

 

VEREADOR PRESIDENTE:  
PAULO CESAR DENDENA 

RG n° 946861 SSP/MT    CPF: 593.678.221-20 

Endereço: Chácara Produtiva – Setor Industrial  

CEP: 78.530-000 Telefone: (66) 99994-8039 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT  

 

CONTADOR:   

PEDRO ADRIANO KOTIKOSKI  

RG:  1347765-0 SSP/MT                         CPF  nº  912.887.461-72    

Endereço: Rua da Saúde, 653      - Bairro Centro Antigo. 

CEP: 78.530-000     Telefone: (66) 9695-6778 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT  

Email: contadorcamarapxto@hotmail.com 

 

CONTROLE INTERNO:  

RICARDO JOSE DA SILVA FILHO 

RG:  2132608-8 SSP/MT CPF: 302.115.572-34  

Endereço: Rua Paraíba, 511 – Bairro Mãe de Deus  

CEP: 78.530-000 Telefone: (66) 99967-4233  

PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  

Email: ricardojsfilho@hotmail.com 

 

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES  

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES 

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2.018 

RG: 15466850 SSP/MT 

CPF: 972.050.601-         

Endereço: Rua Recife, n° 406 – Bairro Nova Esperança. 

Fone: (66) 99563213 

E-mail: resumodiario@hotmail.com 
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RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS, 

RECURSOS HUMANOS. 

NOME: DAYANNE FERREIRA DA SILVA 

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2.018 

RG:  1757098-0 SSP/MT 

CPF: 028.265.461-55 

Endereço: Rua Pará, s/n° - Bairro Mãe de Deus 

Fone: (66) 9999-0091 

E-mail: daya_silva2012@hotmail.com 

 

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA PATRIMONIO 

NOME: NEWTON AFONSO DO NASCIMENTO 

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2.018 

RG:                                   SSP/MT 

CPF: 111.234.781-04 

Endereço:                              - Bairro   

Fone: (66) 9 9649-9346 

E-mail:  

 

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES 

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2.018 

RG: 15466850 SSP/MT 

CPF: 972.050.601-         

Endereço: Rua Recife, n° 406 – Bairro Nova Esperança. 

Fone: (66) 99563213 

E-mail: resumodiario@hotmail.com 

 

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA JURÍDICO 

NOME: FLADSON CHIQUITIN 

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2.018 

RG:  90200 SSP/AP 

CPF: 746.627.242-87 

Endereço: Rua Paraíba, s/nº – Bairro: Nova Esperança. 

Fone: (66) 9 9912-8434 

E-mail: fladsonchiquitin@hotmail.com 
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3 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO 

 

3.1 Repasses Recebidos 

 

A Lei Municipal nº 989, de 22 de dezembro de 2017, que aprovou o 

orçamento para o exercício que se examina, contemplou esse Legislativo com a importância 

de R$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais). Sendo constatado 

posteriormente que o valor orçamento estava a maior em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 

Ficando acordado que o valor de repasse para 2018 seria de R$ 2.828.400,00 (dois milhões, 

oitocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais). A parcela mensal é de R$ 235.700,00.  

Suprimento proveniente de duodécimo recebido até 31 de dezembro de 2018 foi de R$ R$ 

2.828.400,00 caracterizado como interferência financeira. Esse valor foi repassado através de 

transação bancária, sempre até o dia 20 de cada mês, conforme os extratos bancários. 

 

3.2 Gasto Total 

 

O total previsto para a despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos vereadores, foi de R$ R$ 2.828.400,00, dos quais foram gastos R$ 

2.714.809,36, correspondente a aproximadamente, 6,72% da receita base de R$ 

40.410.247,88, estabelecida no art. 29-A da Constituição Federal, estando de acordo com o 

limite constitucional, no Exercício de 2018. 

 

3.2.1 Despesas 

 

Com uma previsão orçamentária de R$ 2.828.400,00, foram empenhadas, até 

31 de Dezembro, como despesa o valor de R$ 2.714.809,36; liquidadas o valor de R$ 

2.714.809,36 e, pago o valor de R$ 2.714.809,36. O movimento da despesa assim se resume: 

 

Fixada Empenhada Liquidada Pago Saldo 

R$ 2.828.400,00 2.714.809,36 2.714.809,36 2.714.809,36 113.590,64 

 

Os processos de despesa da Câmara Municipal foram acompanhados pela 

UCI, sendo objeto de verificação do setor de finanças, e quando encontrada alguma 

irregularidade ou inconsistência, as mesmas são relatadas e sanadas. Na amostra, as despesas 

verificadas são legitimas e foram autorizadas regularmente, passando por processo de cotação 

orçamentária, autorização, empenho, liquidação e pagamento. 

 

Não foram observados, nas aquisições de bens e/ou serviços, preços 

superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). Toda 

despesa foi precedida de empenho, os pagamentos das despesas só foram realizados  após sua 

regular liquidação; e a liquidação da despesa foi acompanhada de títulos e documentos 

idôneos para a sua comprovação. Também, não foi observada ausência de retenção dos 

tributos nos casos em que a Câmara Municipal devia fazê-lo. 

mailto:camarapaz@yahoo.com.br


  

CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 
CNPJ 37.499.373/0001-69     CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO 

 

E-mail: camarapaz@yahoo.com.br 
Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro   Fones: (66) 3575-1809  Peixoto de Azevedo/MT. 

 

 

5 

 

O saldo em conta foi devidamente devolvido aos cofres do Município, 

conforme determina a legislação vigente. 

 

3.2.2 Despesa com Folha de Pagamento 

 

A despesa com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluídos os 

subsídios de seus vereadores, foi de 1.759.505,15 correspondeu a 62,21% da sua receita de R$ 

2.828.400,00, não ultrapassando o limite estabelecido no §1º do art. 29-A da CF, de acordo 

com o quadro abaixo: 

 

Despesa com Pessoal no Exercício de 2018 em R$ 1.759.505,15 

Apuração do cumprimento do limite legal 

Duodécimo 2.828.400,00 

% da Despesa Total Pessoal 62,21% 

Limite Máximo 70% 

 

3.2.3 Despesa com Pessoal 

 

A despesa com pessoal da Câmara Municipal totalizou o montante de R$ 

1.759.505,15, correspondente a 2,50% da RCL, (Anexo 10/2017) de R$70.431.803,26, 

assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, “a” da 

LRF. 

 

3.3 Licitações, Dispensas e Inexigibilidades. 

 

Os processos licitatórios tem sido acompanhados pela UCI, que emite 

pareceres que são anexados aos processos; e, por conseguinte os contratos advindos destes 

certames são também, escoltados pelo Controle Interno, como forma de garantir sua execução 

com qualidade. Dessa forma, foram confeccionados, por amostragem, os pareceres de numero 

____ ao ____ no período, recomendando que cada um deles alterações necessárias para 

legitimidade e legalidade dos atos. Algumas sessões de abertura de propostas nos certames 

também foram acompanhadas pela UCI, afim de averiguar os procedimentos adotados. 

 

Os membros da Comissão Permanente de Licitação foram devidamente 

nomeados em relação ao exercício anterior, não havendo assim a recondução da totalidade de 

seus membros, de acordo com a portaria 010/2018; já a pregoeira foi reconduzida para o 

mesmo cargo em 2018, alterando apenas um dos membros da equipe de apoio através da 

Portaria 010/2018, por falta de pessoal habilitado, conforme a relação abaixo: 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

 2017 2018 

PRESIDENTE Marcia Sobrinho da Silva José Carlos da Silva Alves 

SECRETÁRIO Antônia Deusdéria Araújo Brás Dayanne Ferreira da Silva 

mailto:camarapaz@yahoo.com.br
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MEMBRO José Carlos da Silva Alves Marcia Sobrinho da Silva 

 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO  

 2017 2018 

PREGOEIRA Dayanne Ferreira da Silva Dayanne Ferreira da Silva 

APOIO Marcia Sobrinho da Silva José Carlos da Silva Alves 

APOIO José Carlos da Silva Alves Newton Afonso do Nascimento 

 

Pelo acompanhamento das sessões de abertura de propostas e pela 

verificação da documentação das licitações realizadas Exercício de 2018, exarando parecer 

nos processos escolhidos por amostragem, foi possível visualizar algumas inconsistências nos 

procedimentos, as quais foram devidamente regularizadas conforme a necessidade. 

 

Dos casos analisados não foi verificado atraso nas publicações de atos 

administrativos relacionados às licitações. 

 

As contrações diretas (dispensas e/ou inexigibilidades de licitação) foram 

amparadas na legislação, não houve especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias 

que restringiam a competição do certame licitatório, não houve o fracionamento de despesas 

de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a 

dispensa indevidamente (Resolução de Consulta TCE nº 21/2011); e não foi verificado 

sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade; e 

somente aqueles processos de dispensa por valor é que não foram enviados ao TCE pelo 

APLIC. Foi verificado despesas com veículos oficiais proporcionais à utilização do mesmo. 

 

3.4 Contratos 

 

Os contratos da Câmara Municipal são objetos de constante verificação pela 

UCI. Em geral, os contratos são executados em consonância com a legislação vigente e dentro 

dos padrões da administração publica exigidos pelos órgãos de controle externo e interno. 

 

A execução dos contratos está sendo acompanhada e fiscalizada por 

representantes desta edilidade, conforme consta em cada contrato quem será seu fiscal. 

 

A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 

8.666/93. Como regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos 

deve estar prevista no edital e contrato, com exceção da hipótese do § 4º do art. 57 da Lei 

8.666/93. E as alterações contratuais foram efetuadas conforme o disposto no art. 65 da Lei nº 

8.666/93. Foram realizadas alterações para equilíbrio financeiro, ou seja, a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato (revisão, recomposição e repactuação de preços) 

o que não é considerado acréscimo no valor, mas apenas atualização; e tais concessões de 

reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizados de acordo com as regras da 

Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. 
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3.5 Encargos Previdenciários 

 

Houve acompanhamento dos encargos na folha de pagamentos, mas, não foi 

encontrada nenhuma irregularidade ou inconsistência. 

 

3.6 Restos a pagar 

 

No Exercício de 2018 não houve restos a pagar 

 

3.7 Bens Móveis e Imóveis 

 

O patrimônio da Câmara Municipal tem sido objeto de constante verificação 

pela UCI. Inclusive sugerindo capacitação dos servidores responsáveis pelo patrimônio para 

adequação às novas normas contábeis e patrimoniais com exigência para este exercício.  

 

3.8 Obras e Serviços de Engenharia 

 

No Exercício de 2018 não houve nenhuma obra ou serviços de engenharia. 

 

3.9 Prestação de Contas 

 

Por ser um órgão relativamente pequeno, uma pessoa é a responsável pelo 

envio de documentos e informações ao TCE/MT, tais como: informes mensais do APLIC; 

balancetes mensais; informes imediatos de licitações; informes do Geo-obras; informes 

imediatos de concursos; LRF – Cidadão; informes quadrimestrais (admissão pessoal, extratos 

bancários), sendo recomendado que não se perca os prazos estipulados: 

APLIC:   

PEDRO ADRIANO KOTIKOSKI  

RG:  1347765-0 SSP/MT                         CPF  nº  912.887.461-72    

Endereço: Rua da Saúde, 653      - Bairro Centro Antigo. 

CEP: 78.530-000     Telefone: (66) 9695-6778 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT  

E-mail: contadorcamarapxto@hotmail.com 

 

GEO-OBRAS:   

MARIA ROSA DA FONSECA CORREA COSTA 

RG:  2.164.666 SSP/GO                  CPF  nº  452.347.361-72   

Endereço: Travessa Urania, nº 52 – Bairro: Alvorada 

CEP:   78.530-000                            Telefone:  (66)9 9903-6361 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT  

E-mail: rosacamarapxto@hotmail.com    
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3.10 Sistema de Controle Interno  

 

A UCI se manifesta através de notificações técnicas, orientações técnicas, 

pareceres e relatórios. Os procedimentos diários estão sendo efetuados em consonância com 

as normativas já implantadas que estão sendo revisadas e novas sendo confeccionadas. 

 

Os resultados das verificações/avaliações são expostos em forma de: 

 

 Orientações técnicas: no exercício de 2018 foi confeccionada uma 

orientação técnica referente ao E-social – Implantação – Primeira fase para órgãos públicos: a 

partir de janeiro de 2019. 

 Notificações técnicas: nenhuma ate o presente momento. 

 Recomendações técnicas: no exercício de 2018 foi confeccionada uma 

Recomendação técnica referente aos procedimentos de final de mandato do Presidente da 

Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo. 

 Pareceres: são recomendações ou sugestões a assuntos específicos 

solicitados pelos departamentos ou enviados a estes quando necessário. Dividido em tópicos: 

(admissão e demissão), despesas, orçamento, licitação, verba indenizatória, diversos; ao todo, 

foram confeccionados 140 pareceres em 2018. Na sua maioria a respeito de despesas com a 

verba indenizatória, não sendo encontrada nenhuma irregularidade por esta controladoria. 

 Relatórios: este presente documento é um relatório onde a UCI dá o 

seu parecer acerca das contas de gestão da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2018. 

 Representação Interna/Denuncia: nenhuma 

 Memorandos: os memorandos são formas de solicitar e enviar 

informações a todos os setores da Câmara Municipal, o meio mais utilizado pela UCI. 

 

As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão implantadas 

conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 

01/2017 e estão sendo cumpridas. Há observância ao principio da segregação de funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações, dentro do possível 

razoável, dado o numero restrito de servidores efetivos; os procedimentos de controle dos 

sistemas administrativos são eficazes, e busca-se a eficiência nos próximos exercícios. 

 

3.11 Outros Aspectos Relevantes 

 

Para manutenção e controle dos atos e processos administrativos as normas 

e procedimentos de controle interno são comumente revistos e quando necessário, atualizados, 

e ainda, criam-se novas normas quando a rotina assim exige. 

 

A Câmara Municipal implantou no ano de 2017 a Ouvidoria Legislativa, 

que vem atendendo a população de forma presencial, eletrônica e via telefone convencional. 

No site institucional foi disponibilizado o Portal Transparência, com SIC e Disque Ouvidoria 

com o numero (3575-3034), em pleno funcionamento. Tendo em vista que o numero gratuito 
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(0800) já foi solicitado, porem ainda não atendido pela operadora telefônica. Atualmente, são 

recebidas, mensalmente, entre 01 a 02 interpelações, divididas em reclamações e sugestões. A 

procura é pequena por parte da população. A Câmara municipal busca dar todo apoio a este 

departamento, inclusive melhorando o sistema de resposta aos questionamentos feitos 

eletronicamente. 

 

O portal da transparência está sendo melhorado, com mudanças 

significativas dentro dos patrões vigentes, para um melhor acompanhamento por parte da 

população. 

 

4 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT 

 

As recomendações e determinações em relação ao exercício de 2014 foram 

providenciadas. 

 

5 – RECOMENDAÇÕES 

 

De acordo com o relatado neste relatório com parecer sobre o exercício de 

2018, recomendamos: 

 

 Maior rigor e controle nos consignados com desconto em folha de 

pagamento, para que seja obedecido os percentuais determinado em lei. 

 

6 – CONCLUSÃO 

 

Consoante verificação desta Unidade de Controle Interno o Poder 

Legislativo observou e respeitou os limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, demonstrando regularidade na gestão 

orçamentária e financeira. 

 

Diante da análise, notou-se o cumprimento do executivo frente ao artigo 29-

A da CF, encaminhando ao legislativo o valor correspondente ao duodécimo mensal até o dia 

20 de cada mês, constatou-se a regularidade dos processos de diárias concedidos aos 

servidores somente perante a real necessidade, obedecendo ao prelecionado na Instrução 

Normativa, elaborada por esta controladoria interna.  Regular também se mostrou o sistema 

de telefonia que atendeu a todas as exigências estabelecidas na Instrução Normativa 

001/2018, também elaborada por esta controladoria interna. No que concerne ao adequamento 

do valor do duodécimo está completamente regular, segundo as normas constitucionais e 

resoluções do TCE conforme parecer especifico emitido por esta Unidade de Controle 

Interno. 

Os valores da previdência, tanto patronal como do funcionário foram devidamente recolhidos 

conforme comprova balancetes da contabilidade, constatando ainda que o Sistema de 

Previdência do próprio Município emitiu parecer denotando a total regularidade. 
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Quanto a folha de pagamento está em absoluto acordo com o estipulando 

pela Constituição Federal (art. 29-A), assim como com a LRF em seu art. 18 e a Resolução de 

Consulta do TCE/MT, obedece, portanto, aos limites fixados em toda a legislação vigente. 

Sendo apenas recomendado maior rigor nos empréstimos consignados. 

 

Não houve apontamento e/ou denuncias de irregularidades no que 

concernem as verbas indenizatórias concedidas. 

 

07 - PARECER 

  

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas 

previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na 

Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2018, foram adequadamente 

cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras. 

 

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Exmo. Paulo Cesar 

Dendena, presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 

2018, representa, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 30 de Dezembro 

de 2018, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis 

levantados. Atende o exposto, tendo assim um PARECER FAVORÁVEL as respectivas 

contas. 

 

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de 

Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso. 

 

 Peixoto de Azevedo/MT, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

RICARDO JOSÉ DA SILVA FILHO 

Controlador Interno/Auditor de Contas 

Unidade Central de Controle Interno Unidade Central de Controle Interno 
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