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ASCIM 02/2017                              Canoinhas, 24 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 
 
 
Entidade: Câmara de Vereadores de Canoinhas 
CNPJ: 83.528.620/0001-25 

Endereço: Rua Três de Maio 150, centro 
Telefone: (47) 3622-3396 
Responsável: Presidente da Câmara Municipal Célio Galeski 

Ordenador da Despesa do período 01/01/2016 a 31/12/2016. 
 
Considerando a Instrução Normativa nº 20/2015 do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina, que estabelece critérios para 

organização e apresentação da prestação de contas anual, normas 

relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio 

eletrônico e dá outras providências. 

 

 
1.1 - Secretaria Administrativa;  

 

1.1 – Contabilidade: Conforme relatório da contadora no 

exercício de 2016 as exigências no que diz respeito ao setor foram 

desenvolvidas eficazmente e de forma transparente, todos os 

balancetes estão disponíveis para apreciação de todos os edis e 

população em geral. 
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A Câmara devolveu a Prefeitura Municipal no mês de dezembro 

o valor de R$ 637.337,53 referente ao duodécimo, outro valor de 

R$40.895,56, referente aos rendimentos de aplicação. 

Houve também a devolução de R$ 254.776,69, referente ao 

Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) recolhido junto aos 

vereadores e servidores no mês de dezembro. 

 

 

1.2 – Patrimônio:  

 

Segundo relatório do responsável pelo patrimônio foi realizado 

algumas baixas de bens do Sistema Patrimonial, o qual foi 

encaminhado a Prefeitura Municipal.  
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1.3 – Compras: Com relação ao Setor de Compras, o mesmo 

cumpre fielmente com suas obrigações, sendo observado os limites 

de compras, para não ultrapassar os valores determinados na Lei nº 

8.666 de 21/06/1993, que instituiu normas de licitações. 
 

 

1.4 – Tesouraria: No exercício de 2016, a tesouraria da Câmara 

de Vereadores efetuou seus pagamentos através de cheque nominal 

pelo seu valor líquido, realizada mediante ordem bancária, os 

pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades em cada fonte de recursos, conforme relatório do 

responsável pelo setor os pagamentos foram feitos dentro das normas 

legais. 
 

1.5 Licitação:  No dia 10/05/2016 foi lançado o edital de obra da 

nova sede da câmara edital de número 001/2016, e na data de 

07/06/2016 foi suspenso o edital pelo Tribunal de Contas do Estado, 

Esse edital foi liberado pelo Tribunal de Contas depois de algumas 

correções e foi re-lançado no dia 30/11/2016, o qual veio a ser 

suspenso novamente na data de 14/12/2016 pelo Presidente da 

Câmara, que na data de 15/12/2016 revogou o edital. 

Então a licitação não chegou a ocorrer,  só a abertura do edital 

que teve duas suspensões e depois foi revogado. 

Tudo foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado o qual 

foi analisado por este. 
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1.6 – Pessoal: A Câmara de vereadores não possui nenhum servidor 

contratado temporariamente e nenhum servidor cedido, e também não possui 

servidor em licença para tratar de interesses particulares. 

 

Também não existe pagamento de horas extras, e todos os funcionários 

servidores efetivos, comissionados e estagiários batem o ponto eletrônico, aonde 

é conferido pela Presidência a assiduidade dos servidores e estagiários, aonde é 

feito desconto se houve falta não justificada. 

 

 Quadro de Funcionários Efetivos, Comissionado e Estagiários e 

vereadores em 2016.  

 

Nome do 

Cargo  

Quantitativo 

total de 

Cargos 

Quantidade 

de cargo 

ocupado 

Quantidade 

de vagas 

Situação 

Contador 1 1 0 Efetivo  

Agente do TIC 1 1 0 Efetivo 

Agente 

Legislativo 

4 4 0 Efetivo 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

1 1 0 Efetivo 

Recepcionista 1 1 0 Efetivo 

Advogado 

Legislativo 

1 1 0 Efetivo 

Controle 

Interno 

1 1 0 Lei 42/2013 

Estagiários  5 5 0 Lei 42/2013 

Assessor de 

Comunicação 

1 1 0 Comissionado 

Assessor de 2 2 0 Comissionado 
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Apoio 

Parlamentar 

Chefe de 

Gabinete 

1 1 0 Comissionado 

Consultor 

Jurídico  

1 1 0 Lei 42/2013 

Secretário 

Legislativo 

1 1 0 Efetivo 

Secretário 

Administrativo 

1 1 0 Efetivo 

Vereadores  10 10 0  

 

Quadro dos valores consolidados na folha de pagamento mês a mês 

conforme dados fornecidos pela contabilidade e sob responsabilidade da mesma 

pelas informações aqui prestadas. 

 

 
 

 

1.7 Recomendações expedidas pelo controle interno a 
presidência. 
Foi recomendado a Presidência que no ano 2016 fosse observado a 
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Lei eleitoral no que se trata de gastos com a imprensa, e que todos os 
vereadores e servidores atentando a todos para o cumprimento da 
Resolução 23457/2015 emitida pelo Superior Tribunal Eleitoral. 
 
O qual foi cumprido pelo Presidente, pois foi observado atentamente a 
legislação eleitoral.  
 
 

 
Célio Galeski  

Presidente em 2016. 


