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A Câmara Municipal de Cabedelo está na 15ª Legislatura (2021/2024) 

e a Mesa Diretora atual vem desenvolvendo seus trabalhos para cumprir o 

Biênio 2021/2022, tendo como Gestor Público responsável o Presidente deste 

Poder, o Vereador André Luis Almeida Coutinho. 

Através do Processo de Inexigibilidade 00005/2021, contrato n° 

00027/2021 – CPL, essa Consultoria Técnica Especializada tem por finalidade 

promover a execução de “Boas Práticas de Governança”, abrangendo a 

elaboração de manuais, guias práticos, cartilha de serviços e desenvolvimento 

de rotinas e processos padronizados, compreendendo um conjunto de 

elementos necessários, com nível de precisão adequado, tendo como base os 

estudos técnicos preliminarmente realizados, que culminaram no modelo 

proposto de “Boas Práticas de Governança” para a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, em conformidade com as necessidades desse Poder. 

Neste documento encontra-se a execução da etapa 15, realizada por esta 

Consultoria Técnica Especializada, no âmbito da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, em conformidade com o termo de referência, detalhada de 

acordo com o quadro apresentado a seguir.  

 

ETAPAS 

DE EXECUÇÃO 

ESCOPO E LIMITES 

15 

 

Desenvolver rotinas e 

processos para o 

Controle Interno 

Limita-se a fase de desenvolver rotinas e 

processos a fim de assegurar a efetividade 

do Controle Interno no âmbito da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 

 

 

 

1 ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 
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A Câmara Municipal de Cabedelo (PB), até o presente, não possui em 

sua estrutura administrativa o Controle Interno, que contribui para a boa 

gestão, especialmente atuando na prevenção diretamente relacionada à 

mitigação das vulnerabilidades de rotinas internas e na busca por adotar 

medidas capazes de evitar a reincidência de fatos inadequados no futuro, 

corroborando para que as práticas indesejadas sejam combatidas, 

fortalecendo a integridade na administração pública. 

Contudo, cabe relembrar que ele faz parte das soluções técnicas e 

recomendações, cujo objetivo foi de promover, orientar e auxiliar a gestão a se 

preparar para o processo de implantação e aplicação das boas práticas de 

governança, com base nas necessidades institucionais desta Casa. Logo, esta 

Consultoria Técnica Especializada sugere que se adota as providências 

necessárias para inserir tais rotinas em sua estrutura, tanto aquelas de 

Controle Interno como aquelas de Auditoria Interna, como parte do processo 

de implantação e aplicação das boas práticas de governança. 

Dessa forma, espera-se que, assim que for possível, este Poder crie e 

implante em sua estrutura administrativa o Controle Interno e a Auditoria 

Interna. Nesse sentido, ressalta-se que o sistema de Controle Interno do setor 

público está previsto desde a Constituição Federal (CF) de 1988, conforme seu 

artigo 70: 

 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder” (BRASIL, 1988, art. 70). 
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A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida por Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), reforçou a importância do Sistema de Controle 

Interno e acrescentou novas atribuições no seu artigo 59: 

 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio 

dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno 

de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 

ênfase no que se refere a:  

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias;  

II - limites e condições para realização de operações de 

crédito e inscrição em Restos a Pagar;  

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com 

pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;  

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, 

para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 

mobiliária aos respectivos limites;  

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de 

ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 

desta Lei Complementar;  

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 

municipais, quando houver. 

 

De acordo com INTOSAI (2007), o controle interno é um processo 

integrado e dinâmico, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável 

segurança de que, na consecução da missão da entidade, os objetivos gerais 

serão alcançados. 
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Por sua vez, o Sistema de Controle Interno compreende o somatório das 

atividades de controle exercidas no dia a dia da organização, para 

salvaguardar os ativos, promover a eficiência operacional e o cumprimento 

das normas legais vigentes.  

Assim, o Controle Interno deve estar presente em todas as organizações 

que prestam serviços públicos, envolvendo desde o menor nível de chefia até 

a Presidência da Casa, posto que todas as atividades precisam ser 

devidamente controladas, e o Controle Interno como parte da entidade deve 

estar institucionalizado. 

Sua criação deve ocorrer mediante lei, envolvendo um conjunto de 

atividades de controle exercidas internamente em toda a estrutura 

organizacional, sob a coordenação de um órgão central que costumam 

denominar de Unidade Central de Controle Interno (UCCI), bem como para 

estruturas menores pode ser por meio de cargo devidamente formalizado.  

Seja uma UCCI ou um cargo, as responsabilidades básicas consistem 

em promover o funcionamento do sistema de controle interno, exercendo 

controles essenciais, avaliando a eficiência e eficácia dos demais controles, e 

apoiando o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

O controle interno possui macro funções que tem por finalidade 

delimitar as áreas de atuação que devem estar integradas ao sistema de 

controle interno, sendo elas apresentadas no quadro a seguir:  

 

MACRO FUNÇÕES FINALIDADE 

Auditoria Governamental  Avaliar os controles internos, os resultados da gestão contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, bem como da 

aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou 

jurídicas, examinar a legalidade, legitimidade dos atos e fatos 

praticados pela alta administração. 

Controladoria  Orientar e acompanhar a gestão governamental, para 

subsidiar as tomadas de decisões a partir da geração de 

informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da 

prestação do serviço público. 
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Corregedoria Apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 

Administração Pública, promover a responsabilização dos 
envolvidos por meio da instauração de processos e adoção de 

procedimentos, visando, inclusive, ao ressarcimento nos 

casos em que houver danos ao erário público. 

MACRO FUNÇÕES FINALIDADE 

Ouvidoria Fomentar o controle social e a participação da sociedade, por 

meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e 

manifestações sobre os serviços públicos prestados, bem 
como a adequada aplicação de recursos públicos, visando à 

melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, 

tempestividade e equidade. 

Combate à corrupção Construir mecanismos de combate à malversação de recursos 

públicos e garantir a impessoalidade e o interesse público na 

aplicação dos recursos. 

Transparência Fomentar o controle social, definindo mecanismos que 

contribuam para a acessibilidade, clareza e integridade das 

informações e dados disponibilizados à sociedade. 

 

 Essas macros funções chamam à atenção para a estrutura de pessoal 

que será necessária para a criação do Controle Interno na organização, que 

dependerá, também, do porte da estrutura administrativa e do volume de 

atividades a serem controladas. Dessa forma, na Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) a estrutura do controle interno deve considerar a 

disponibilidade de servidores efetivos e contratados, de maneira que seja 

possível garantir a realizar de tais atividades com eficiência.  

É mister destacar que não se pode deixar de levar em consideração em 

qualquer um dos casos a complexidade e amplitude das tarefas a serem 

desenvolvidas, o que requer qualificação técnica adequada, conduta ética e 

integra compatível com a natureza da função das pessoas que irão 

desempenhar essas funções. Essas pessoas passarão a ter acesso a toda e 

qualquer informação dentro da organização, inclusive àquelas de caráter 

absolutamente sigiloso. Logo, deve-se atentar para o Plano de Trabalho da 

Governança da Informação (PTGI). 

Desta forma, a Presidência desta Casa precisa oferecer garantias 

básicas para o pleno funcionamento do Controle Interno, entre elas: 
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a) Apoio irrestrito da autoridade máxima;  

b) Procedimentos e as rotinas a serem seguidas;  

c) Acesso irrestrito às unidades ou setores da organização, 

bem como a todas as informações;  

d) Capacidade para programar e executar as funções de 

fiscalização e auditoria;  

e) Autonomia para relatar resultados sem restrições ou 

interferências políticas, para julgar imparcialmente as 

ocorrências e inconsistências e para sugerir soluções. 

 

Diante do exposto, é sugerido por esta Consultoria Técnica 

Especializada que sejam estabelecidos normativos interno dispondo e 

definindo rotinas e processos para o Controle Interno da Câmara Municipal 

de Cabedelo (PB), após a sua criação.  

As rotinas e processos para o Controle Interno da Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) são aqui propostas como parte integrante dessa etapa, 

conforme minuta apresenta em apêndice a este relatório. Entenda-se como 

modelo proposto, para que após a devida análise e aprovação, seja 

disponibilizado no site oficial deste Poder, na seção de Governança. 

 

 

 

Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 
Dr. Orleans Silva Martins 

Responsável Técnico 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

Após a criação do Controle Interno da Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB) é necessário estabelecer, por meio de normativos, as rotinas e os 

processos a serem executados, a fim de prevenir e mitigar os principais riscos 

que a organização possa estar exposta. 

Esse documento tem como objetivo oferecer um modelo mínimo que 

possa atender às necessidades de adotar controles alinhados aos objetivos 

estratégicos desta Casa, visando agregar valor aos serviços prestados e à 

melhoria dos processos desenvolvidos no âmbito da instituição.  

Dessa forma, é possível acompanhar a atuação dos setores que formam 

este Poder, definindo ações capazes de assegurar a conformidade das 

operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o 

cometimento de irregularidades ou ilegalidades e, ainda, preservar o 

patrimônio público. 

A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) deve adotar como rotina técnica 

a elaboração de Instruções Normativas (IN), que têm como objetivo a 

padronização dos procedimentos e rotinas de controle, em conformidade com 

as exigências legais e regulamentares que deverão ser editadas pela 

controladoria geral do Poder Legislativo Municipal, orientando de forma 

simples a execução de ações que evitem a repetição de procedimentos 

desnecessários e burocráticos e produzindo informações confiáveis. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

Na sequência, de acordo com a estrutura definida no organograma da 

Casa, são estabelecidos pontos a serem controlados, que podem mudar 

sempre que se fizer necessário, contemplando no mínimo:  

1) O planejamento orçamentário; 

2) O Jurídico; 

3) A Contabilidade; 

4) A Tesouraria; 

5) As Licitações e os Contratos; 

6) O Almoxarifado; 

7) O Patrimônio; 

8) A gestão de pessoas; 

9) A frota de veículos; 

10) As Obras. 

 

 Cada um desses pontos possui particularidades a serem verificadas 

tempestivamente, para evitar transtornos futuros. As práticas de controles 

internos devem ter o objetivo de inibir a ocorrência de erros e fraudes. Assim, 

apresenta-se a seguir os quadros contendo sugestões de rotinas e processos 

mínimos a serem observados pelo controle interno, quando instituído, para os 

pontos que foram elencados acima, devendo ser atualizados sempre que se 

fizer necessário. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

 

 

 

 

 

ROTINAS E PROCESSOS  

A SEREM DESENVOLVIDOS  

POR PONTOS DE CONTROLE 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Instrumentos de 

Planejamento 

Verificar a correlação e o cumprimento do 

planjamento estabelecido entre o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA).  

 

Duodécimo Verificar o cumprimento das regras de 
repasse  do duodécimo, em conformidade 
com a Constituição Federal de 1988, no art. 
29-A. 

Verificar se o repasse  do duodécimo está 
sendo realziado mensalmente e de forma 
regular. 

Créditos adicionais Verificar o limite para a abertura de créditos 
adicionais. 

Verificar se os decretos lançados no sistema 
contábil, estão condizentes com os decretos 
publicados. 

Verificar no caso de abertura de crédito 
adicional  especial se está de acordo com a 

Lei. 

Limite de despesa com 

pessoal 

Atenção especial no que se refere ao disposto 

na legislação de gastos com vencimentos e 

subsídio até o limite de 70% do valor do 

repasse efetuado para a Câmara. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

 

JURÍDICO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Licitação Verificar se consta nos processos licitatórios 

parecer do Jurídico. 

Contratos Todos os contratos, antes de serem firmados 
pela Administração e pelo contratado, são ser 
examinados e aprovados pelo jurídico. 

Recursos Humanos Há parecer jurídico em documentos 
pertinentes ao setor de Recursos Humanos 
quando solicitado. 

Normativos O jurídico presta apoio técnico nas 

atualizações dos normativos? 

Ação judicial O jurídico realiza o acompanhamento 

tempestivo das demandas judiciais da Casa? 

Consultas O jurídico atende as consultas realizadas 

pelos setores integrantes da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal? 

 

  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Obrigações acessórias A Gfip tem sido enviada no prazo legal e com 

todas as informações obrigatórias? 

A Rais está sendo preenchida e encaminhada 

no prazo legal? 

A DIRF está sendo preenchida e encaminhada 

no prazo legal? 

A DCTF está sendo preenchida e encaminhada 

no prazo legal? 

Gestão Fiscal O Relatório de Gestão Fiscal composto dos 
demonstrativos previstos, foi elaborado, 
publicado nos prazos legais e enviado para a 
Secretaria do Tesouro Nacional? 

 

Limite de Gastos com 

Pessoal 

Os gastos com pessoal do legislativo estão 
dentro do limite prudencial? 

Execução orçamentária Verificar se a execução orçamentária esta 

sendo controlada de forma regular por meio 

dos procedimentos administrativos: 

a) Empenho;  

b) Liquidação;  

c) Pagamento;  

d) Abertura de créditos adicionais. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Execução Financeira Verificar se a execução financeira está sendo 

controlada de forma regular através dos 

procedimentos administrativos:  

a) Repasse duodecimal; 

b) Aplicações financeiras;  

c) Pagamentos;  

d) Consignações; 

Retenções As retenção efetuadas sobre pagamentos são 

recolhidas dentro dos prazos estabelecido em 

lei? 

Incoporação de bens no 

ativo permanente 

Os bens móveis e imóveis adquiridos foram 

registrados contabilmente no Ativo 

Permanente? 

Empenhos O arquivamento das notas de empenhos se 

encontra em boa ordem? 

As notas de empenho estão assinadas pela 

autoridade competente e responsáveis pela 

emissão? 

Os documentos de suporte da despesa pública 

estão anexados à nota de empenho? 

Arrecadação O repasse do duodécimo está sendo 

contabilizado mensalmente de forma regular? 

Balancetes Mensais Os Balancetes Mensais estão sendo 
elaborados no prazo legal e enviados para a 
Prefeitura Municipal de Cabedelo e para o 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Demonstrações Contábeis A Prestação de Contas Anual (PCA) está sendo 
elaborada no prazo legal e enviada para a 
Prefeitura Municipal de Cabedelo e para o 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? 

 

 

  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

TESOURARIA 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Saldos Verificar a veracidade dos valores informados 

como saldos bancários de extrato. 

Controlar os saldos bancários a fim de se 

evitar saldos negativos. 

Manter saldos financeiros em conta de 

aplicação. 

Conciliação bancária Verificar se as conciliações bancárias 
evidenciadas no fechamento de cada mês e 
no encerramento do exercício tem como ser 
comprovadas por meio de extrato bancários. 

 

Pagamentos Executar os pagamentos de forma 
indidualizada e com identificação. 

Nenhum pagamento poderá ser realizado 
sem a efetiva liquidação da despesa. 

Não efetuar pagamento de despesas sem 

documento comprobatório. 

Manter arquivados todos os comprovantes 

das operações realizadas de pagamentos, 
transferências, etc. 

Ingressos de recursos Acompanhar os ingressos de recursos 

oriundos de duodécimos. 

Acompanhar os rendimentos de aplicação 

financeira. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Demandas Verificar se as licitações estão sendo 

realizadas com base em requisições e 

autorizadas pela autoridade competente. 

Comissão de Licitação Verificar a composição da comissão de 
licitação e a renovação dela quando 
necessário. 

Etapas da Licitação Verificar se as licitações foram realizadas 
através de abertura de processos 
numerados, autorizadas pela autoridade 

competente e publicadas de forma regular. 

Verificar se os documentos da habilitação e 

proposta em cada processo foram rubricadas 
pelos membros da comissão e pelos 
licitantes. 

Verificar se o resultado de cada processo de 
licitação foi homologado e adjudicado pela 
autoridade competente. 

Verificar se o resumo dos contratos e seus 
aditivos foram publicados tempestivamente. 

Verificar se as informações exigidas pelo 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
estão tempestivamente informadas no 

portal. 

Parecer do Jurídico Verificar se consta do processo licitatório 

parecer do Jurídico. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

ALMOXARIFADO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Entradas e saídas Verificar se há controle físico da entrada e 

saída dos materiais do Almoxarifado. 

Verificar se as saídas do Almoxarifado são 

registradas com base em requisições 

expedidas pelas unidades ou setores 

requisitantes. 

Independência Verificar se o Almoxarifado tem 

independência dos setores de Compras e 

Contas a Pagar. 

Documentação Verificar se os documentos referentes à 

movimentação do Almoxarifado são 

arquivados satisfatoriamente, a fim de 

possibilitar o seu fácil exame e manuseio, 

quando necessário. 

 

  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

PATRIMÔNIO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Cadastro dos bens móveis 

e imóveis 

Verificar se no controle cadastral dos bens 

móveis há informações como: 

a) Número do registro cadastral;  

b) Requisitante do bem;  

c) Nomenclatura e descrição do bem;  

d) Dados do fornecedor;  

e) Numero da nota de empenho e valor;  

f) Documento fiscal;  

g) Responsável que autorizou a baixa. 

Registro no inventário de 

bens móveis e imóveis 

Verificar se no controle dos móveis há registro 
de:  

a) Distribuição dos bens móveis;  

b) Afixação de chapas de identificação com nº. 
Registro; 

c) Emissão do termo de responsabilidade e 
guarda dos bens;  

d) Recolhimento por inservibilidade, perda ou 
extravio, furto ou roubo, obsoleto etc.  

e) Redistribuição;  

f) Empréstimo, troca ou transferência;  

g) Baixa. 

Ocorrências As ocorrências com os bens são comunicadas 

formalmente pelos responsáveis ao Setor de 
Controle do Patrimônio? 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Registro funcional Os documentos relacionados às ocorrências 

funcionais estão arquivados em boa ordem e 

em pastas individuais? 

Frequência A frequência dos servidores efetivos e 
comissionados é controlada através de 
registro de ponto? 

Férias Há controle de férias devidas ou concedidas 
aos servidores e comissionados com registro 
na ficha funcional? 

Licenças As licenças concedidas a servidores estão em 

conformidade com as normas estabelecidas 

no estatuto e preservam o interesse público? 

Vantagens As vantagens em pecúnia, originais de mérito 

funcional, atendem ao princípio da 

impessoalidade e são concedidas por meio de 

Portaria da autoridade competente? 

Estagiários A contratação de estudantes estagiários se 

realizou  por meio de processo seletivo? 

 

  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

 

FROTA DE VEÍCULOS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Registro Os documentos relacionados às aquisições e 

baixas dos veículos estão arquivados em boa 

ordem e em pastas individuais? 

Documentação Verificar se no controle cadastral dos bens 

móveis há informações como: 

a) Número do registro cadastral;  

b) Requisitante do veículo;  

c) Dados do fornecedor;  

d) Numero da nota de empenho e valor;  

e) Documento fiscal;  

f) Responsável que autorizou a baixa. 

Utilização Verificar se a utilização dos veículos estão de 
acordo com a missão da poder público. 

Manutenção Verificar se as condições de uso e 

manutenção dos veículos estão sendo 

realizadas, de maneira a garantirem a melhor 

condição de uso dos veículos. 

Ocorrências As ocorrências com os veículos são 

comunicadas formalmente pelos 

responsáveis ao Setor de Controle do 

Patrimônio? 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 

OBRAS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Documentação Manter armazenadas cópias dos seguintes 
documentos:  

a) edital;  

b) termo de referência/projeto básico; 

c) contrato e anexos;  

d) proposta de preço; 

e) extrato de publicação da contratação 
na imprensa oficial;  

f) nota de empenho;  

g) planilhas de custos e alterações 
contratuais (apostilamentos e 
aditivos). 

Acompanhamento Inserir no processo os documentos 
necessários à boa fiscalização do contrato. 

Em caso de obras e prestação de serviços de 
engenharia, verificar se existem todos os 
registro no sistema de obras do Tribunal de 

Contas. 

Execução Conferir as notas fiscais e as planilhas 

apresentadas pelos contratados, verificando 

e comparando os valores, os cálculos, o 

quantitativo e a descrição dos objetos, 

inclusive marca/fabricante, com as 

informações do contrato, ordem de 

fornecimento ou ordem de serviço. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA O CONTROLE INTERNO 
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