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Confirmação dos dados cadastrais (115)

  
  
  
  

Naiana Sousa Pereira JARAGUÁ DO SUL

(2368)
Tipo: (*/equation)  

  
  
   

  Naiana Sousa Pereira JARAGUÁ DO SUL  
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Você é responsável, isto é, atua sem o auxílio de unidade específica de controle interno  ( por

exemplo, Controlador Interno da Câmara Municipal ), apenas  da(s) seguinte(s) unidade(s)

gestora(s):

Câmara Municipal

Esta informação está correta? É necessário remover ou adicionar outras unidades?

(2364)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
  Sim, confirmo que sou responsável APENAS pela(s) unidade(s) gestora(s) acima.  

  OK  
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O nome do responsável pela(s) unidade(s) gestora(s) acima é:

Naiana Sousa Pereira JARAGUÁ DO SUL

Esta informação está correta?

(2365)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
  Sim, a informação do responsável está correta.  

  OK  
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1. Informações sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno
(102)

  
  
  
  Este relatório refere-se à(s) seguinte(s) unidade(s) gestora(s): (2366)
Tipo: (*/equation)  

  
  
   

   

 

  
  Responsável por este relatório: (2367)
Tipo: (*/equation)  
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1.1. No seu Município, o Sistema de Controle Interno apresenta que tipo de estrutura?

(2355)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
  Uma unidade no Poder Executivo e outra no Poder Legislativo: Há uma estrutura de Controle Interno
específica apenas no Poder Legislativo. No Poder Executivo, existe apenas um Órgão Central.  

  1E1L  

 

  
  

1.1.1. Você respondeu que a estrutura de Controle Interno é composta por mais de uma

unidade. Este relatório está sendo produzido para qual unidade de controle interno?

(2359)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
  Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo  

  PLEG  

 

                                        página 6 / 48



TCE/SC - Formulários de pesquisa
Relatório de Controle Interno (Anexo VII IN-20/2015) - ano-referência 2021
(ID:956697)

  
  

1.2. A qual estrutura organizacional a Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal está

subordinada diretamente?

(2357)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
  Chefe do Poder Legislativo - Presidente da Câmara Municipal  

  A2  

 

  
  

1.3. Informe a Lei ou ato normativo que organiza a estrutura do Controle Interno da unidade

jurisdicionada.

Preferencialmente , utilize o endereço eletrônico de seu Portal da Transparência ou o sítio

eletrônico similar ao Leis Municipais

(2339)
Tipo: (S/text-short)  

  https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/jaragua-do-sul/lei-ordinaria/2020/824/8231/lei-ordinaria-n-8231-2020-
dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-da-c-mara-municipal-de-jaragua-do-sul-e-da-outras-
providencias?q=8231 
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  1.4. Quantas pessoas atuam no Controle Interno da unidade gestora? Se o controle interno

for centralizado, por favor informe o número de funcionários que atuam no Órgão Central de

Controle Interno. (2322)
Tipo: (:/array-multi-flexi)  

    Servidores efetivos nomeados exclusivamente
para atividades de Controle Interno - SQ001

  0

  Servidores efetivos de outras áreas que recebem
função ou gratificação para o exercício de
atividades de Controle Interno - SQ002

  1

  Servidores que ocupam exclusivamente cargo em
comissão - SQ003

  0

  Servidores temporários - SQ004   0

  Estagiários - SQ005   0

 

  
  1.5. No exercício em análise, em algum momento não houve acompanhamento do controle

interno na(s) unidade(s)? (2345)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Sim  
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  1.5.1. Informe o período em que a unidade ficou sem acompanhamento do Controle Interno.

(2350)
Tipo: (;/array-multi-flexi-text)  

    Período -
periodosemacompanha
m

  11/01/21 - 19/07/21 -
03/11/21

  20/01/21 - 28/07/21 -
12/11/21

  Férias

 

  
  

1.6. Quais foram os procedimentos de controle realizados? Marque as opções que se aplicam.

Se houver procedimentos realizados que não estejam na lista, informe-os no item "Outros".

(2319)
Tipo: (M/multiple-opt)  

  
  
   

  Orientações aos gestores acerca de normas, procedimentos, etc; (2373)  

  
  [X]  

  Acompanhamento do envio de dados e informações ao e-Sfinge; (2374)  

  
  [X]  

  Acompanhamento de licitações, dispensas e inexigibilidades; (2375)  
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  Acompanhamento da execução de contratos, convênios e similares; (2482)  

  
   

  Acompanhamento do controle de frequência de pessoal; (2376)  

  
   

  Exame da legalidade envolvendo a folha de pagamento e adequação dos pagamentos

realizados; (2481)  

  
   

  Exame da legalidade das horas extras concedidas e adequação dos pagamentos realizados;

(2377)  

  
   

  Emissão de Parecer sobre a regularidade do processo de concessão da aposentadoria e

pensão (2574)  

  
  [X]  

  Emissão de Parecer sobre a regularidade do processo de admissão de pessoal em cargo

efetivo e por tempo determinado (2575)  

  
   

  Exame da regularidade envolvendo a movimentação de pessoal (cessão, relotação,
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readaptação) (2576)  

  
   

  Exame de prestações de contas de diárias; (2378)  

  
   

  Exame de prestações de contas de adiantamentos; (2379)  

  
  [X]  

  Verificação do cumprimento de decisões do TCE/SC; (2380)  

  
   

  Avaliação do cumprimento de metas previstas no plano plurianual; (2381)  

  
   

  Avaliação da execução dos programas de governo; (2382)  

  
  [X]  

  Avaliação da execução dos orçamentos anuais (LOA e/ou Leis de Créditos Adicionais); (2383)
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  Avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira

e/ou patrimonial; (2384)  

  
  [X]  

  Orientação dos responsáveis pela unidade acerca dos princípios da economicidade,

eficiência, eficácia e/ou efetividade; (2387)  

  
   

  Controle das operações de crédito, avais ou garantias da unidade; (2385)  

  
  [X]  

  Acompanhamento do controle e guarda de bens patrimoniais; (2483)  

  
   

  Controle dos direitos e haveres da unidade; (2386)  

  
   

  Outros  
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1.7. Sobre os sistemas informatizados utilizados, responda:

(2348)
Tipo: (F/array-flexible-row)  

  
  
  Totalmente informatizado - 100  

  Há sistema informatizado de controle patrimonial? (2478)  

  
  Totalmente informatizado - 100  

  Há sistema informatizado de almoxarifado? (2479)  

  
  Totalmente informatizado - 100  

  Há sistema informatizado de planejamento orçamentário? (2480)  
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  1.8. Em relação à efetividade, avalie os itens seguintes com base nas ações do Sistema de

Controle Interno do Município. (2356)
Tipo: (F/array-flexible-row)  

  
  
  Excelente - 4  

  O controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das

atribuições funcionais. (2529)  

  
  Excelente - 4  

  A definição do objeto e a condução de procedimentos de fiscalização por parte do controle

interno não depende da aprovação dos gestores. (2530)  

  
  Bom - 3  

  Os resultados das ações do Controle Interno são utilizados como fatores relevantes para a

implantação de melhorias (2531)  

  
  Bom - 3  

  No caso de inconformidades, ocorre encaminhamento condizente com a situação encontrada

(2532)  

  
  Bom - 3  

  Há Participação do Controle Interno em situações do cotidiano da gestão no sentido de

buscar práticas adequadas e evitar inconformidades. (2533)  
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  Bom - 3  

  As rotinas de análises (fiscalizações internas) são definidas periodicamente com base em

critérios de materialidade, relevância e risco e formalizadas documentalmente em um plano de

atuação (2534)  

  
  Bom - 3  

  Os procedimentos de fiscalização são arquivados e mantidos por no mínimo 5 anos para

consulta de possíveis interessados. (2535)  

  
  Bom - 3  

  Todos os encaminhamentos dos resultados de ações fiscalizatórias ou de orientação são

formalmente documentados, ficando uma cópia disponível para atestar formalmente a atuação

(2536)  

  
  Excelente - 4  

  As informações relevantes para a unidade são devidamente identificadas, documentadas,

armazenadas e comunicadas tempestivamente às pessoas adequadas (2550)  
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2. Das atividades desenvolvidas pela unidade de controle interno (103)

  
  
  
  

2.1. O Controle Interno realizou apontamentos à(s) unidade(s) sob seu controle durante o

exercício?

Responda mesmo se providências já tenham sido tomadas.

(2320)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Sim  
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2.1.1. Informe os apontamentos realizados:

Por favor, preencha no mínimo uma linha.

Caso a lista abaixo seja insuficiente, priorize a inserção dos casos de maior valor e/ou de maior
gravidade.

(2321)
Tipo: (;/array-multi-flexi-text)  

  Unidade
gestora em
que
apontamento
foi realizado -
unidade

Assunto -
assunto

Valor em risco
- valorrisco

Quais foram
as recomenda
ções do
Controle
Interno para a
solução da
situação? -
providencias

Quais foram
as
providências
tomadas pelo
setor
responsável?
- descricaopro
videncia

  Apontamento
#1 - aponta1

  Administrativo   Informações
para Inspeção
CI Nº 1/2021 -
Patrimônio

  Solicitar
informações
para proceder
com inspeção
no setor de
patrimônio. A
inspeção teve
por objetivo,
verificar os
documentos e
registros
relativos ao
patrimônio
(bens móveis –
materiais
permanentes)
da Câmara
Municipal de
Jaraguá do Sul,
com base na
Resolução nº
15/2005.

  Memorando
recebido e
respondido pelo
setor
Administrativo.

  Apontamento
#2 - aponta2

  Administrativo   Inspeção CI
Nº 1/2021 -
Patrimônio

  Solicitar ao
departamento
responsável

  Memorando
recebido e
respondido pelo
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que verifique as
situações
elencadas,
justifique e
proceda com as
correções, caso
necessário.

setor
Administrativo.
As situações
foram
corrigidas.

  Apontamento
#3 - aponta3

  Presidência   Lei Geral de
Proteção de
Dados - LGPD

  Recomendar
que a
Presidência
implemente a
organização de
um grupo de
trabalho, em
conjunto com a
Procuradoria
Geral
Legislativa,
Assessoria de
Comunicação
Social, bem
como os
setores de RH e
TI, para
regulamentar e
implementar a
Lei Geral de
Proteção de
Dados na
Câmara de
Vereadores de
Jaraguá do Sul.

  Memorando
recebido e
encaminhado
para
providências.
Comissão
formada e
processo em
andamento.

  Apontamento
#4 - aponta4

  Administrativo   Inspeção CI
Nº 2/2021 -
Processos
Licitatórios

  Realizar
Inspeção e
Análise nos
processos de
compras e
licitações em
todas as
modalidades
previstas na Lei
8666/93, bem
como, Dispensa
e Inexigibilidade
e de Pregão.

  Ofício
recebido e
respondido pelo
setor
Administrativo.

  Apontamento
#5 - aponta5

  Ouvidoria   Atendimento à
Resolução Nº
12/2016, bem
como às Leis
Nº
12.527/2011,

  Requerer que
sejam
elaborados pela
Ouvidoria, os
relatórios cujas
demandas

  Memorando
recebido pela
Ouvidoria.
Relatórios
elaborados,
porém não
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13.460/2017 e
13.709/2018.

obrigatórias
constam nos
artigos das Leis
citadas, bem
como que os
mesmos sejam
publicados na
forma e
periodicidade
exigida no sítio
oficial da
Câmara
Municipal de
Jaraguá do Sul.

publicados.

  Apontamento
#6 - aponta6

  Administrativo   Inspeção CI
Nº 2/2021 -
Processos
Licitatórios

  Encaminhar
situações
encontradas
através da
Inspeção
realizada, bem
como solicitar
que sejam
observados os
dispositivos
legais que não
foram atendidos
e que, dentro
da
possibilidade,
os
apontamentos
sejam
justificados e
corrigidos.

  Ofício
recebido e
respondido pelo
setor
Administrativo.
Apontamentos
justificados ou
com as devidas
comprovações.

  Apontamento
#7 - aponta7

  Procuradoria
da Mulher

  Juntada de
Doumentos
para Análise
Preliminar nº
01/2021/CI -
Juízo de
Admissibilidade
para
Procedimento
Administrativo
Disciplinar

  Solicitar cópia
do documento
protocolado e
encaminhado à
Procuradoria da
Mulher para fins
de
apontamentos e
juntada de
documentos à
Análise
Preliminar nº
01/2021/CI -
Juízo de
Admissibilidade
para
Procedimento

  Memorando
recebido e
documentos
encaminhados
pela
Procuradoria da
Mulher.
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Administrativo
Disciplinar.

  Apontamento
#8 - aponta8

  Recursos
Humanos

  Juntada de
Doumentos
para Análise
Preliminar nº
01/2021/CI -
Juízo de
Admissibilidade
para
Procedimento
Administrativo
Disciplinar

  Solicitar
informações
dos envolvidos,
sendo eles
denunciante e
denunciado,
para fins de
apontamentos e
juntada de
documentos à
Análise
Preliminar nº
01/2021/CI -
Juízo de
Admissibilidade
para
Procedimento
Administrativo
Disciplinar.

  Memorando
recebido e
documentos
encaminhados
pelo setor de
Recursos
Humanos.

  Apontamento
#9 - aponta9

  Presidente da
Comissão do
PAD Nº
01/2021

  Encaminhame
nto para
instauração do
PAD Nº
01/2021

  Considerando
a abertura do
Processo
Administrativo
Disciplinar –
PAD nº
01/2021,
instaurado por
meio da
Portaria nº
90/2021,
encaminha a
respectiva
Portaria bem
como os
documentos
que
fundamentaram
a instauração
do PAD para as
devidas
providências.

  Memorando
recebido e PAD
em andamento.

  Apontamento
#10 - aponta10
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  2.1.1.1. Gostaria de anexar arquivos referentes a este quadro? ( OPCIONAL ) (2340)
Tipo: (|/upload-files)  

   

  
  2.2. Foram realizadas comunicações formais a outras unidades de controle ou unidades

gestoras? (2341)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
  2.3. Houve alguma dificuldade para obter informações e documentos para a realização de

seus trabalhos? (2343)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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  2.4. Acerca da gestão de risco, responda: (2349)
Tipo: (F/array-flexible-row)  

  
  
  Totalmente - 100  

  Os objetivos e metas da(s) unidade(s) sob seu controle estão formalizados? (2484)  

  
  Totalmente - 100  

  Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventários de bens e

valores de responsabilidade da(s) unidade(s)? (2485)  

  
  2.5. Sobre a execução orçamentária e contábil, responda: (2358)
Tipo: (F/array-flexible-row)  

  
  
  Não ocorreram irregularidades - 0  

  Verificação da correspondência das informações contábeis no sistema informatizado do

município e Sistema e-Sfinge (2539)  

  
  Não ocorreram irregularidades - 0  

  Análise dos procedimentos afetos à concessão e análises da prestação de contas de diárias

(2540)  

  
  Não ocorreram irregularidades - 0  
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Análise dos procedimentos afetos à concessão e prestação de contas de subvenções,

auxílios e contribuições, bem como a observância da Lei 13.019/2014 e IN TC-14/2012 (2541)  

  
  Não ocorreram irregularidades - 0  

  Análise da existência de metas físicas coerentes no PPA e aderência com LDO e LOA (2542)  

  
  Não foram realizados procedimentos - 99  

  Verificação dos procedimentos adotados na liquidação e pagamento de obras públicas

(análise de memoriais de projetos, laudos, vistorias in loco) (2543)  

  
  Não ocorreram irregularidades - 0  

  Análise de procedimentos afetos à gestão patrimonial (registros contábeis, sistemas de

controle, localização física, etc) (2544)  
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3. Relação de irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário
(104)

  
  
  
  3.1. Foram constatadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário? (2323)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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4. Das Tomadas de Contas Especiais (105)

  
  
  
  4.1. Há Tomadas de Contas Especiais instauradas? (2325)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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5. Das transferências voluntárias por meio de convênios, acordos, ajustes
ou congêneres (106)

  
  
  
  5.1. Foram transferidos recursos mediante convênio, termo de parceria, contrato de gestão,

termo de cooperação ou instrumentos congêneres? (2327)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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6. Da avaliação dos processos licitatórios (107)

  
  
  
  6.1. Foram avaliados processos licitatórios? (2329)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Sim  

 

  
  

6.1.1. Quais foram os critérios de seleção utilizados para a avaliação dos processos de

licitação?

(2330)
Tipo: (M/multiple-opt)  

  
  
   

  Todos os processos licitatórios abertos no ano-referência foram analisados pelo Órgão de

Controle Interno; (2596)  

  
   

  Amostra Aleatória (2429)  
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  Experiências passadas (2430)  

  
  [X]  

  Valor envolvido (2431)  

  
   

  Risco (probabilidade de ocorrência de eventos negativos) (2432)  

  
   

  Relevância econômica ou social para o Município (2433)  

  
   

  Outros  
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6.1.2. Insira as licitações analisadas no período. Se a lista abaixo for insuficiente, priorize os

casos em que ocorreram irregularidades ou inconsistências e/ou sejam mais relevantes para

seu município (casos de maior valor financeiro, maior duração de contrato, maior risco do

objeto contratado, casos com muitos fornecedores, etc).

(2331)
Tipo: (;/array-multi-flexi-text)  

  Número do
Processo
de Licitação
- LICITNPR
OCESSO

Modalidade
de Licitação
- LICITNPR
OCESSO1

Tipo de
Licitação - L
ICITTIPOPR
OCESSO

Valor
estimado de
contratação
-
LICITVALO
R

CPF ou
CNPJ do
Contratado
- LICITCON
TRATADO

Houve
indícios de i
rregularidad
e?
Descreva. - 
LICITNPRO
CESSO2

  Licitação #1
- ProcessoLic
it1

  02/2015  
Concorrência

  Menor
preço

  R$600.000,
00

  08.295.563/
0001-66

  Poucos
erros procedi
mentais que
foram
corrigidos ou
devidamente
justificados.

  Licitação #2
- ProcessoLic
it2

  07/2019   Pregão
Presencial

  Menor
preço

  R$314.100,
00

  00.729.393/
0001-79

  Poucos
erros procedi
mentais que
foram
corrigidos ou
devidamente
justificados.

  Licitação #3
- ProcessoLic
it3

  16/2018   Pregão
Presencial

  Menor
preço

  R$148.758,
60

  14.576.552/
0001-57

  Não

  Licitação #4
- ProcessoLic
it4

  01/2017   Pregão
Presencial

  Menor
preço

  R$100.888,
20

  79.283.065/
0001-41

  Poucos
erros procedi
mentais que
foram
corrigidos ou
devidamente
justificados.

  Licitação #5   16/2017   Pregão   Menor    95.836.771/   Poucos
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- ProcessoLic
it5

Presencial preço R$88.440,00 0001-20 erros procedi
mentais que
foram
corrigidos ou
devidamente
justificados.

  Licitação #6
- ProcessoLic
it6

  03/2015   Pregão
Presencial

  Menor
preço

 
R$84.123,00

  02.800.640/
0001-01

  Poucos
erros procedi
mentais que
foram
corrigidos ou
devidamente
justificados.

  Licitação #7
- ProcessoLic
it7

  Licitação #8
- ProcessoLic
it8

  Licitação #9
- ProcessoLic
it9

  Licitação
#10 - Proces
soLicit10

  Licitação
#11 - Proces
soLicit11

  Licitação
#12 - Proces
soLicit12

  Licitação
#13 - Proces
soLicit13

  Licitação
#14 - Proces
soLicit14

  Licitação
#15 - Proces
soLicit15
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  6.2. Sobre as licitações e contratações da unidade, responda: (2351)
Tipo: (F/array-flexible-row)  

  
  
  Bom - 2  

  Controle quanto às justificativas da contratação, considerando se a necessidade está

alinhada aos planos do órgão contratante (metas do Plano Plurianual), e se a oficialização da

demanda foi feita pelo beneficiário da solução a ser contratada. (2493)  

  
  Bom - 2  

  Controle acerca da descrição do objeto, quanto à solução escolhida (se embasada em

estudos técnicos preliminares), e ao nível de detalhamento dos requisitos necessários e das

especificações técnicas. (2494)  

  
  Bom - 2  

  Controle acerca das quantidades a serem adquiridas, verificando a existência de memórias

de cálculo e respectivos documentos e informações de suporte, e se estão apensados aos

autos do procedimento licitatório. (2537)  

  
  Bom - 2  

  Controle acerca da estimativa do preço, verificando se a pesquisa de preços realizada pelo

setor competente reflete a realidade de mercado, e se está apensada aos autos do

procedimento licitatório. (2538)  

  
  Bom - 2  
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  Controle acerca das dispensas de licitação por valor, visando a evitar o fracionamento de

despesas. (2590)  

  
  Bom - 2  

  Controle acerca da identificação das parcelas de maior relevância e valor significativo do

objeto da licitação, e a correlação com as exigências de qualificação técnica previstas no edital.

(2591)  

  
  Bom - 2  

  Controle quando à designação do fiscal do contrato, mediante designação formal e com

definição das suas atribuições. (2592)  
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7. Da avaliação da gestão de recursos humanos (108)

  
  
  
  

7.1. Foram realizados procedimentos de fiscalização relacionados à gestão de pessoal?

(2332)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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8. Da avaliação do cumprimento de decisões do TCE/SC (109)

  
  
  
  

8.1. Houve alguma determinação ou recomendação expedida pelo TCE/SC em relação à(s)

unidade(s) jurisdicionada(s)?

(2333)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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9. Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham
imputado débito (110)

  
  
  
  

9.1. Houve decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores

municipais sob seu controle?

(2335)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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10. Avaliação dos procedimentos de renegociação da dívida com o instituto
ou fundo de previdência (111)

  
  
  
  10.1. Houve renegociação da dívida com Instituto ou fundo próprio de previdência no ano-

referência? (2336)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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11. Avaliação acerca da conformidade dos registros (112)

  
  
  
  

11.1. Na sua avaliação, os registros gerados por seu sistema de contabilidade, orçamentário e

financeiro encontram-se em conformidade com os dados disponíveis no Sistema e-Sfinge?

(2337)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Sim  

 

  
  Houve dificuldades para realizar o envio de dados ao e-Sfinge? (2338)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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12. Outras análises realizadas pelo Órgão de Controle Interno (113)

  
  
  
  Opcionalmente , insira neste campo procedimentos realizados que não se enquadram nas

alternativas anteriores: (2354)
Tipo: (T/text-long)  

  PARECER DE CONTROLE INTERNO - NOMEAÇÃO/ADMISSÃO DE SERVIDOR
Servidores Efetivos = 0 Servidores Comissionados = 25 Total = 25

EXAME DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Concedente: Câmara Municipal de Jaraguá do Sul
Beneficiário: Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu - AVEVI
CNPJ: 83.784.819/0001-14
Parecer: Regular
Data do Parecer: 04/03/2021
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Sugestões ao TCE/SC (114)

  
  
  
  

e-mail de contato: naiana@jaraguadosul.sc.leg.br

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da(s) unidade(s)

jurisdicionada(s)  

 No Município, o Sistema de Controle Interno apresenta o seguinte tipo de estrutura:  

 A unidade de Controle Interno está subordinada à seguinte estrutura organizacional:    

 O ato normativo que organiza a estrutura do órgão de Controle Interno é o seguinte: 

A unidade conta com o seguinte quantitativo de pessoal: Servidores efetivos nomeados
exclusivamente para atividades de Controle Interno; efetivos de outras áreas que recebem
função ou gratificação para o exercício de atividades de Controle Interno; Servidores que
ocupam exclusivamente cargo em comissão;  Servidores temporários e  estagiários.

 

No exercício em análise, em algum momento a unidade ficou sem acompanhamento do
Controle Interno? .  - . 

 Os procedimentos de controle realizados foram os seguintes:                     

 

 Os seguintes sistemas são informatizados:

Sistema de controle patrimonial:  
Sistema de almoxarifado:  
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Sistema informatizado de planejamento orçamentário:  

Em relação à efetividade, avalia-se os itens seguintes com base nas ações do Sistema de
Controle Interno do Município:

Se o controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das
atribuições funcionais: 
Se a definição do objeto e a condução de procedimentos de fiscalização por parte do controle

interno não depende dos gestores: 
Se os resultados das ações do Controle Interno são utilizados como fatores relevantes para a

implantação de melhorias: 
Se, no caso de inconformidades, ocorre encaminhamento condizente com a situação

encontrada: 
Se há Participação do Controle Interno em situações do cotidiano da gestão no sentido de

buscar práticas adequadas e evitar inconformidades: 
Se as rotinas de análises (fiscalizações internas) são definidas periodicamente com base em

critérios de materialidade, relevância e risco e formalizadas documentalmente em um plano de

atuação: 
Se os procedimentos de fiscalização são arquivados e mantidos por no mínimo 5 anos para

consulta de possíveis interessados: 
Se todos os encaminhamentos dos resultados de ações fiscalizatórias ou de orientação são

formalmente documentados, ficando uma cópia disponível para atestar formalmente a atuação: 
Se as informações relevantes para a unidade são devidamente identificadas, documentadas,

armazenadas e comunicadas tempestivamente às pessoas adequadas: 

 

II - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle

interno

Foram realizados apontamentos do Controle Interno à(s) unidade(s) sob seu controle durante o
exercício? 

Unidade gestora
em que

apontamento foi
realizado

Assunto Valor em risco Quais foram as
recomendações

do Controle
Interno para a

solução da

Quais foram as
providências
tomadas pelo

setor
responsável?
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situação?

Foram realizadas comunicações formais a outras unidades de controle ou unidades gestoras? 

 Houve alguma dificuldade para obter informações e documentos para a realização de seus
trabalhos? .    

 Em relação à gestão de riscos:

Os objetivos e metas da(s) unidade(s) sob controle desta unidade estão  formalizados;
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventários de bens e

valores de responsabilidade da(s) unidade(s)?  ;

Sobre a execução orçamentária e contábil:

na Verificação da correspondência das informações contábeis no sistema informatizado do

município e Sistema e-Sfinge;
na Análise dos procedimentos afetos à concessão e análises da prestação de contas de diárias;
na Análise dos procedimentos afetos à concessão e prestação de contas de subvenções,

auxílios e contribuições, bem como a observância da Lei 13.019/2014 e IN TC-14/2012;
na Análise da existência de metas físicas coerentes no PPA e aderência com LDO e LOA;
na Verificação dos procedimentos adotados na liquidação e pagamento de obras públicas

(análise de memoriais de projetos, laudos, vistorias in loco);
na Análise de procedimentos afetados à gestão patrimonial (registros contábeis, sistemas de

controle, localização física, etc);

III - Relação das irregularidades que resultaram em dano ou

prejuízo

 Foram constatadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário? 
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Nome da(s)
Unidade(s)

Ato ilegal,
ilegítimo ou
antieconômico

Valor do dano Medidas
implementadas
com vistas ao
pronto
ressarcimento

Avaliação
conclusiva
sobre as
justificativas
apresentadas
pelos
responsáveis

Nome ou CPF
dos
responsáveis

Avaliação conclusiva:  avaliação do Controle Interno acerca das justificativas apresentadas

pelos responsáveis.

IV Das Tomadas de Contas Especiais instauradas

Há Tomadas de Contas Especiais instauradas? 

Número da
Tomada de
Contas
Especial

Causa da
Tomada de
Contas
Especial

Data de
Instauração da
T.C.E.

Comunicação e
encaminhamen
to ao Tribunal
de Contas, se
for o caso

Resultado ou
status do
andamento da
Tomada de
Contas
Especial

Valor da
Tomada de
Contas
Especial

V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio,

termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos

                                      página 42 / 48



TCE/SC - Formulários de pesquisa
Relatório de Controle Interno (Anexo VII IN-20/2015) - ano-referência 2021
(ID:956697)

congêneres
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Foram transferidos recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou
instrumentos congêneres? 

Unidade
Gestora em
que convênio
foi firmado

Tipo de
instrumento

Número do
Instrumento

Objeto Volume de
recursos
transferidos

Situação da
análise da
prestação de
contas do
instrumento

O município possui contratos de gestão regidos pela Lei nº 9.637/1998? 

Entidades (se aplicável): ;;;;;;;;;

Regulamentação da Lei 13.019/2014 (se aplicável): 

VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade

Jurisdicionada

Foram avaliados processos licitatórios pelo Controle Interno? 

Critérios de seleção utilizados para a avaliação dos processos de licitação:      

Número do
Processo de
Licitação

Modalidade de
Licitação

Tipo de
Licitação

Valor estimado
de contratação

CPF ou CNPJ
do Contratado

Descrição dos
indícios de
irregularidade,
se houver
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Sobre as licitações e contratações da unidade, avalia-se:

Controle quanto às justificativas da contratação, considerando se a necessidade está

alinhada aos planos do órgão contratante (metas do Plano Plurianual), e se a

oficialização da demanda foi feita pelo beneficiário da solução a ser contratada:
Controle acerca da descrição do objeto, quanto à solução escolhida (se embasada em

estudos técnicos preliminares), e ao nível de detalhamento dos requisitos necessários e

das especificações técnicas:
Controle acerca das quantidades a serem adquiridas, verificando a existência de

memórias de cálculo e respectivos documentos e informações de suporte, e se estão

apensados aos autos do procedimento licitatório:
Controle acerca da estimativa do preço, verificando se a pesquisa de preços realizada

pelo setor competente reflete a realidade de mercado, e se está apensada aos autos do

procedimento licitatório:
Controle acerca das dispensas de licitação por valor, visando a evitar o fracionamento

de despesas:
Controle acerca da identificação das parcelas de maior relevância e valor significativo

do objeto da licitação, e a correlação com as exigências de qualificação técnica

previstas no edital:
Controle quando à designação do fiscal do contrato, mediante designação formal e com

definição das suas atribuições:

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos

 Foram realizados procedimentos de fiscalização relacionados à gestão de pessoal?  .

Procedimentos realizados:

. . 
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. . 

. . 

 Avalia-se a gestão de recursos humanos da(s) unidade(s) da seguinte maneira:

Efetividade do sistema de frequência de servidores (Ponto Eletrônico ou manual):
Controle de horas extras pelos gestores:
Atuação dos comissionados exclusivamente em atividadesde Direção, Chefia e

Assessoramento:
Realização de cursos de capacitação pelos servidores:
Verificação dos procedimentos de avaliação periódica de desempenho dos servidores:
Avaliação quanto aos programas de treinamento e capacitação dos servidores:
Verificação da concessão das verbas que integram a folha de pagamentos:
Verificação quanto à realização de avaliação de servidores em estágio probatório:
Verificação quanto à reavaliação periódica dos servidores aposentados por invalidez

vinculados aos Regimes Próprios de Previdência Social:
Verificação quanto à regularidade dos afastamentos dos servidores (licenças):
Verificação quanto à regularidade das acumulações de cargos, empregos e funções

públicas:
Verificação quanto às ocorrências relacionadas a desvio de função na área de pessoal:
Conciliação dos valores depositados aos servidores com os valores constantes na folha

de pagamento:

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das

determinações e recomendações expedidas pelo TCE/SC

Houve alguma determinação ou recomendação expedida pelo TCE/SC em relação à(s)
unidade(s) jurisdicionada(s)? 

Tipo
(Determinação ou
Recomendação)

Número do
Acórdão

Assunto da
Decisão

Situação Justificativa do
Gestor, se houver
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IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas

que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu

controle

Houve decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais
sob controle desta unidade? 

Nº do Acórdão
ou Título
Executivo

Data do
Acórdão ou
Título
Executivo

Nome do
responsável

Valor Data da
inscrição em
dívida ativa

Situação do
processo

X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de

renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de

previdência

Houve renegociação da dívida com Instituto ou fundo próprio de previdência? 

Renegociação realizada, se houver :

Instituto ou Fundo de Previdência: 
Valor do débito na data da renegociação:  
Critérios utilizados para atualização da dívida: 
Nº de parcelas a serem amortizadas na data da renegociação: 
Outras condições de pagamento pactuadas: 
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XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais

utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge

Na avaliação desta unidade de controle interno, os registros gerados pelo sistema de
contabilidade, orçamento e finanças encontram-se em conformidade com os dados disponíveis
no Sistema e-Sfinge ? .

 Houve dificuldades para realizar o envio de dados ao e-Sfinge? .

 

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23

da Instrução Normativa TCE/SC 20/2015

Acima, foram elencadas outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da
Instrução Normativa TCE/SC 20/2015.

(2362)
Tipo: (|/upload-files)  

   

  
   Gostaria de deixar alguma sugestão ao TCE/SC? (opcional)  (2363)
Tipo: (T/text-long)  
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