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PARECER Nº 001/2019 

DO RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE 

SERRA ALTA – CONSOLIDADO 

(Art. 16, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa N.TC-0020/2015 do TCE/SC) 

 

MUNICÍPIO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA 

  
 
 
 

UNIDADE GESTORA 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Entidade 1 – Município de Serra Alta  

Entidade 2 – Fundo Municipal de Saúde 

  

RESPONSÁVEL 
DARCI CERIZOLLI 

Prefeito Municipal 

  

UNIDADE GESTORA 
PODER LEGISTIVO MUNICIPAL 

Entidade 3 – Câmara Municipal de Vereadores 

  

RESPONSÁVEL 
JACI MARIN 

Presidente da Câmara 

  
CONTROLADOR 
INTERNO 

CLEITON ALGAYER  

Matrícula nº. 699 

  
ATO NOMEAÇÃO Decreto nº. 099/2011 de 01 de setembro de 2011 

  

OBJETO 
Parecer do Relatório do Órgão de Controle Interno Sobre a Prestação 
de Contas de Gestão – Consolidado (Anexo VII) 

  
PERÍODO Exercício / 2018 

 

  

1. Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria 

Interna Municipal, quanto ao processo de prestação de contas de gestão do exercício de 2018 (Art. 

16º da Instrução Normativa N.TC- 020/2015 do TCE/SC), a Controladoria, expressa, a seguir, 

opinião conclusiva sobre itens abordados no referido relatório.  

2. Alguns itens previstos no art. 16º e Anexo VII da Instrução Normativa N.TC- 020/2015 

foram definidos como de envio facultativo ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, conforme 

Portaria N.TC-0537/2018. Considerando a dificuldade de análise dos dados facultados e elaboração 

das informações.  

PORTARIA N.TC-0537/2018, de 11/12/2018 do TCE/SC  

“Trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, a serem 

apresentadas em 2019.  

(...) 

Art. 1º. Fica facultada para as prestações de contas relativas ao exercício financeiro 

de 2018, a serem apresentadas em 2019, a remessa das seguintes informações 
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constantes dos anexos da Instrução Normativa nº TC-020/2015, de 31 de agosto de 

2015:  

(...) 

VI- Dos incisos VII do Anexo VII – Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão de 

Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão;” 

 

3. O Controlador Interno do Município foi convido a participar de uma ferramenta 

desenvolvida pelo TCE/SC para auxiliar na elaboração do Relatório de Controle Interno para o 

exercício de 2018. A ferramenta consiste em questionário online dividido em 12 seções, que 

subsidiaram a geração de um relatório padronizado ao seu término. Ainda o questionário respondido 

as seguintes Unidades Gestoras: Prefeitura Municipal de Serra Alta; Fundo Municipal de Saúde de 

Serra Alta; Câmara Municipal de Serra Alta; Controle Interno do Município de Serra Alta. 

4. Em relação às informações do funcionamento do sistema de controle interno 

municipal, pode-se avaliar que a Controladoria Interna está hierarquicamente vinculada abaixo do 

Chefe do Poder Executivo e seu funcionamento se dá junto à estrutura administrativa do mesmo 

Poder, abrangendo também o Poder Legislativo. A Controladoria Municipal é composta somente 

por um servidor, sendo o cargo de Controlador Interno de natureza efetivo, ocupado pelo Sr. Cleiton 

Algayer. Observa-se que culturalmente parte dos procedimentos, controles, comunicações e 

integração entre as unidades e monitoramento ocorre de forma verbal e orientativa, bem como, com 

a emissão de comunicados internos, e-mail, orientações, recomendações, pareceres e relatórios, 

quando solicitados, ou ainda, quando identificada a necessidade, irregularidade ou ineficiência. 

Ainda, além das atividades desenvolvidas do Cronograma de Atividades da Controladoria Interna, 

foram planejadas e executadas auditorias internas, utilizando-se do método de amostragem, com a 

definição do Programa de Trabalho de Auditoria – PTA e os Procedimentos de Auditoria – PA, onde, 

estão estabelecidos os objetivos, escopo, legislação e documentos de suporte, procedimentos de 

auditoria, métodos e técnicas a serem empregadas, recursos a serem utilizados e o cronograma 

que serão observados em cada um das autorias planejadas, e seus resultados são objeto de 

relatório elaborado separadamente, e após encaminhado ao Prefeito Municipal e aos setores 

responsáveis para conhecimento e providências quanto aos apontamentos e recomendações 

efetuados.  

5. Em análise aos atos de gestão, foram encontrados, durante o exercício de 2018, 

algumas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário público, mas que, após 

diligências aos responsáveis foram prontamente restituídos os valor aos cofres públicos, da mesma 

forma e por este motivo, não foram instauradas, processos de tomada de contas especial.  

6. Durante o exercício de 2018, observou-se que o Município de Serra Alta buscou 

sempre estar atento às determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas de 

Santa Catarina. Ainda nesse sentido, não houve decisões do Tribunal de Contas que tenham 

imputado débito aos gestores municipais.  

7. De modo geral, o Município de Serra Alta demonstrou no ano de 2018, atos de gestão 

que atendem os princípios da Administração Pública.  

8. Assim, em atendimento às determinações contidas no § 6º do Art. 10, Art. 16 e Anexo 

VII da Instrução Normativa N.TC-020/2015 do TCE/SC, e fundamentado no Relatório do Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão do Município de 

Serra Alta, acolho a conclusão expressa no Certificado de Avaliação pela Regularidade das Contas 

de Gestão relativas ao exercício de 2018. 
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É o Parecer.                                             

 

Serra Alta (SC), 14 de março de 2019. 

 

CLEITON ALGAYER 
Controlador Interno 
Matrícula nº. 699 

 


		2019-03-20T10:34:48-0300
	CLEITON ALGAYER:04331691926




