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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  

(Art. 16 da IN 20 TCE/SC) 
ANEXO VII 

 
I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade 
jurisdicionada: 
 

a) Estrutura do Órgão de Controle Interno 
 

 O funcionamento do Controle Interno da Câmara de Canoinhas é regido pela Lei 
Complementar nº 0004 de 26/01/2004 que instituiu o Sistema de Controle Interno no 
Poder Legislativo do município de Canoinhas. De acordo com o organograma do Poder 
Legislativo Municipal, lei municipal complementar nº 042/2013, a função tem caráter de 
assessoria, sendo função gratificada a servidor efetivo, com requisitos de graduação 
em ciências contábeis, gestão pública, administração ou direito, além de reputação 
ilibada. 

 
b) Estrutura de Pessoal: 

 

Servidor Período 
Atribuições no Controle 

Interno 
Etiene Jaqueline Prado de 

Almeida 
01 de janeiro a 06 de 

setembro de 2017 
Coordenadora de Controle 

Interno 

Diego Rafael Alves 
18 de setembro a 31 de 

dezembro de 2017 
Assessor de Controle 

Interno 
 

c) Procedimentos de Controle adotados: 
 

Frequência Espécie Finalidade 

Diariamente 
Conferência 

contábil 
Empenhos, cheques, liquidações, ordens de 

pagamento, diárias e documentos acessórios. 

Diariamente 
Conferência 

de 
publicidade 

Verificação das publicações legais de todos os 
atos administrativos da Câmara de Vereadores. 

Semanalmente 
Conferência 
legislativa 

Verificação das atas das sessões legislativas e 
publicações afins. 

Mensalmente 
Limites 
Legais 

Conferência conforme enquadramento da 
Câmara de todos os limites legais impostos pela 

legislação. 

Mensalmente 
Ponto 

Eletrônico 

Controle mensal das horas dos servidores 
efetivos, comissionados e estagiários, gerando 

relatório das horas faltas para desconto em 
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folha quando houver. 

Mensalmente 

Portal da 
transparência 
e de acesso 
à informação 

Verificação no site e portal da transparência se 
as informações divulgadas estão de acordo com 

a realidade da Câmara e nos prazos corretos. 

Bimestralmente E-Sfinge 

Envio das informações solicitadas pelo Tribunal 
de Contas de Santa Catarina nos prazos e 

formas corretos através do sistema de 
informações e-Sfinge. 

Bimestralmente ou 
quando há troca de 

pessoal 

Bens 
patrimoniais 

Conferência dos termos de responsabilidade 
fixados em cada setor da Câmara. 

Quadrimestralmente RGF Conferência dos Relatórios de Gestão Fiscal. 
Sempre que houver 

admissão de 
pessoal 

Conferência 
Verificação da documentação referente às 

admissões e emissão de parecer do controle 
interno. 

 
 
II – Resumo das atividades desenvolvidas pelo Órgão de Controle Interno: 
  

Em 2017, periodicamente o Presidente da Câmara foi informado e aconselhado 
antes de assumir suas decisões administrativas com ideias e alertas, sempre visando 
pautar suas decisões voltadas à eficiência, economicidade e eficácia das atividades 
orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Câmara de Vereadores de Canoinhas. 
Para tanto, constantemente são realizadas conferências nos documentos contábeis, 
atos de pessoal, conferência dos limites legais, publicidade de atos administrativos, 
divulgação das informações sobre despesas e emissão de pareceres. 

 

III – Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando 
os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:  

Em 2017 não houve nenhum ato que causasse dano ou prejuízo imediato e 
irremediável, insanável aos cofres da Câmara Municipal. 

 

IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas: 

Em 2017 não foram observadas irregularidades que resultaram em dano ou 
prejuízo ao erário, de modo que não foi instalado qualquer processo administrativo para 
apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública. 
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V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de 
parceria, termo de cooperação ou instrumentos congênere: 

Ao longo de 2017, não houve nenhum tipo de transferência de recursos 
mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congênere 
para a Câmara de Vereadores de Canoinhas. 

 
VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, 
incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, identificando os critérios 
de seleção, quando a avaliação for por amostragem:  
 

Processo Objeto Modalidade Valor 
Estimado 

Avaliação do Controle 
Interno 

01/2017 

Sistemas 
informatizados 

de Gestão 
Pública 

Pregão 
Presencial 

R$ 
53.700,00 

A licitação foi acompanhada 
pelo Controle Interno desde 
o início do lançamento do 
edital, publicação oficial e 
envio do edital ao Tribunal 
de Contas, tudo dentro do 
prazo. Devido a um pedido 
de impugnação de uma das 
concorrentes no processo, a 
comissão de licitação optou 

por revisar os itens 
questionados e o processo 

foi adiado para 2018. 
 
 
 
VII - Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da 
situação do quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações 
temporárias, terceirizados, estagiários e benefícios previdenciários mantidos 
pelo tesouro ou regime próprio de previdência social – RPPS: 
 
a) Análise do Quadro de Pessoal Efetivo: 
 

Conforme lei complementar municipal nº 042 de 18 de março de 2013, situação 
em 31 de dezembro de 2017: 
 

Nome do Cargo Vagas 
Disponíveis 

Vagas Ocupadas Situação 

Contador Legislativo 1 1 Efetivo 
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Agente de TIC 1 1 Efetivo 
Agente Legislativo 4 4 Efetivo 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1 1 Efetivo 

Recepcionista 1 1 Efetivo 
Advogado Legislativo 1 1 Efetivo 

Secretário Legislativo 1 1 
Efetivo (Cargo em 

extinção) 
Secretário 

Administrativo 
1 1 

Efetivo (Cargo em 
extinção) 

Assessor de Controle 
Interno 

1 1 Função Gratificada 

 
 Todos os cargos efetivos estão ocupados, de acordo com a lei de estruturação 
administrativa vigente, proporcionando a devida segregação de funções, organização 
administrativa adequada e disponibilidade adequada de recursos humanos para a 
realização das tarefas cotidianas da Câmara. Os cargos de secretário serão extintos 
após a aposentadoria dos servidores que hoje os ocupam, sendo prevista a criação de 
uma Função Gratificada para efetivo de Diretor Geral, conforme legislação vigente. 
Todos os servidores registram ponto biométrico, sendo vedado o pagamento de horas 
extras, visto que os servidores que possuem funções que demandem 
responsabilidades fora do horário convencional recebem um adicional de tempo 
integral. Quanto a eventuais horas faltantes nas jornadas de trabalho, são descontadas 
mensalmente no pagamento dos servidores. 

 
b) Análise do Quadro de Pessoal em Comissão:  
 

Conforme lei complementar municipal nº 042 de 18 de março de 2013, situação 
em 31 de dezembro de 2017: 
 

Nome do Cargo Vagas 
Disponíveis 

Vagas 
Ocupadas 

Situação 

Assessor de 
Comunicação 

1 1 Comissionado 

Assessor de Apoio 
Parlamentar 

2 2 Comissionado 

Chefe de Gabinete 1 1 Comissionado 
Consultor Jurídico 1 1 Comissionado 

Assessor Administrativo 
da Presidência 

1 1 Comissionado 

 
 Todos os cargos comissionados estão ocupados, de acordo com a legislação 
municipal vigente. O cargo de assessor administrativo da presidência foi criado pela lei 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Câmara de Vereadores de Canoinhas. 

 

 

Página 5 de 7 

Endereço: Rua 3 de maio 150, Centro Canoinhas - Santa Catarina CEP: 89460-000 

Endereço eletrônico: www.canoinhas.sc.leg.br Telefone: (47)3622-3396  (47) 3622-3804 

 

complementar nº 057 de 13 de setembro de 2017 para suprir uma necessidade da 
presidência, visto que o quadro de comissionados da Câmara é reduzido. Os cargos 
estão devidamente em funções de chefia, direção ou assessoria. Os servidores 
registram ponto biométrico, sendo vedado o pagamento de horas extras, visto que os 
servidores que possuem funções que demandem responsabilidades fora do horário 
convencional recebem um adicional de tempo integral. Quanto a eventuais horas 
faltantes nas jornadas de trabalho, são descontadas mensalmente no pagamento dos 
servidores. 
 
 
c) Análise das contratações temporárias: 
 
 Não houve casos de contratações temporárias no exercício de 2017.  
 
d) Análise das contratações de serviços terceirizados: 
 
 Não houve casos de contratações de serviços terceirizados no exercício de 
2017. 

 
e) Análise das contratações de estagiários: 
  

A Câmara contou com 5 estagiários na maior parte do ano, sendo que houve 
uma rescisão por encerramento de contrato em 30 de dezembro de 2017, terminando o 
ano com 4 estagiários contratados. Os contratos são realizados em parceria com o 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE de Canoinhas, sendo que os estagiários 
são alocados em áreas afins com seus cursos com atividades adequadas a sua 
proposta de estágio. Todos possuem seguro obrigatório e registram ponto biométrico 
para apurar possíveis faltas e descontar de suas bolsas auxílio.  
 
f) Análise dos Processos de pagamento aos beneficiários previdenciárias 
mantidos pelo Tesouro ou RPPS:  
 
 Em 2017, a Câmara possuiu em sua folha mensal de pagamento o total de 5 
pensionistas e 1 complemento de aposentadoria em relação ao Regime Geral de 
Previdência Social, todos com o devido processo legal anteriores ao exercício de 2017. 

 

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações 
e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no 
que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do 
gestor para o não cumprimento: 
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Não foram expedidas recomendações pelo TCE a esta Câmara Municipal, de 
modo que não foi necessário relatório contendo determinações ou execuções a serem 
adotadas. 
 

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham 
imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do 
Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do 
processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
conclusão do processo; 

Não foram expedidas decisões que tenham imputado débito aos gestores 
responsáveis pelo TCE a esta Câmara Municipal, de modo que não foi necessário 
relatório contendo tais informações. 
 
 
X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida 
com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com indicação do 
valor do débito, dos critérios utilizados para a atualização da dívida, do número 
de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento 
pactuadas:  
 
 Não há dívida da Câmara de Vereadores com o Instituto Canoinhense de 
Previdência, sendo que todos os meses o pagamento foi realizado dentro do prazo 
estabelecido pela lei complementar municipal nº 054 de 29 de abril de 2016. 
 
 
XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas 
operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge: 
 

Todas as informações relativas ao e-Sfinge Web, Desktop e Obras, foram 
prestadas e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina dentro 
do prazo legal. As informações consolidadas e, consequentemente, os relatórios 
contábeis gerados pelo e-Sfinge, encontram-se de acordo com os balancetes gerados 
pelo sistema contábil da Câmara Municipal de Canoinhas. 

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução 
Normativa: 

 Muito importante ressaltar que durante todo o exercício foi efetuado o 

acompanhamento do cumprimento das normas impostas pela Constituição Federal e 

da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito aos limites de gastos, sempre 

com o objetivo de resguardar a Câmara de Vereadores de Canoinhas para que a 
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mesma não incorra em ilegalidades. Os principais limites acompanhados estão 

adequados a legislação vigente e são relacionados em seguida: a) Gasto total do 

Legislativo de no máximo 7% do somatório da receita tributária e das transferências 

previstas no § 5° do Artigo 153 e nos Artigos 158 e 159 da Constituição Federal, 

efetivamente realizada pelo Município no exercício anterior; b) Gastos com folha de 

pagamento, inclusive com o subsídio dos Vereadores, não superiores a 70% da 

Receita da Câmara; c) Despesa com a remuneração total dos Vereadores de no 

máximo 5% da Receita do Município; d) Remuneração dos Vereadores de no máximo 

40% daquela estabelecida para os Deputados Estaduais; e) Despesa total com pessoal 

do Poder Legislativo, em cada período de apuração, não excedendo a 6% da Receita 

Corrente Líquida do Município, observado ainda o limite prudencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das informações contidas no relatório, constatamos que os dados 

apresentados são fidedignos, e que a Câmara de Vereadores de Canoinhas vem 

cumprindo a Legislação vigente. Durante o exercício, procurou observar as ações 

quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao 

atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, 

impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às 

disposições legais e a eficiência operacional. Por fim, conclui-se que o Poder 

Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando 

seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais 

de aplicação dentro dos limites legais. 

 

 

 

Diego Rafael Alves 

Assessor de Controle Interno 


