
Relatório de Controle Interno - Anexo VII da IN TCE/SC 20/2015
Referência: 2019

e-mail de contato: controle@serraalta.sc.gov.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: Uma
unidade, única para todos os Poderes: existe apenas um Órgão Central de Controle Interno
responsável pelo Controle Interno nos Poderes Executivo e Legislativo.

A unidade de Controle Interno está subordinada à seguinte estrutura organizacional: Chefe do
Poder Executivo - Prefeito(a)   

O ato normativo que organiza a estrutura do órgão de Controle Interno é o seguinte: https://leismu
nicipais.com.br/a1/sc/s/serra-alta/lei-ordinaria/2003/62/611/lei-ordinaria-n-611-2003-dispoe-sobre-
o-sistema-de-controle-interno-cria-a-controladoria-municipal-e-da-outras-providencias?q=611

A unidade conta com o seguinte quantitativo de pessoal: 1 Servidores efetivos nomeados
exclusivamente para atividades de Controle Interno; 0 efetivos de outras áreas que recebem
função ou gratificação para o exercício de atividades de Controle Interno; 0 Servidores que
ocupam exclusivamente cargo em comissão; 0 Servidores temporários e 0 estagiários.

 

No exercício em análise, em algum momento a unidade ficou sem acompanhamento do Controle
Interno? Sim. 03/01/2019 - 22/01/2019. por motivo de férias sem a presença de substituto.

 Os procedimentos de controle realizados foram os seguintes: Orientações aos gestores acerca
de normas, procedimentos, etc; Acompanhamento do envio de dados e informações ao e-Sfinge;
Acompanhamento de licitações, dispensas e inexigibilidades; Emissão de Parecer sobre a
regularidade do processo de admissão de pessoal em cargo efetivo e por tempo
determinado  Exame de prestações de contas de diárias; Exame de prestações de contas de
adiantamentos; Verificação do cumprimento de decisões do TCE/SC; Avaliação do cumprimento
de metas previstas no plano plurianual; Avaliação da execução dos orçamentos anuais (LOA e/ou
Leis de Créditos Adicionais); Avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e/ou patrimonial; Orientação dos responsáveis pela unidade acerca dos
princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade; Controle das operações de
crédito, avais ou garantias da unidade; Acompanhamento do controle e guarda de bens
patrimoniais; 

 

 Os seguintes sistemas são informatizados:

Sistema de controle patrimonial: Totalmente informatizado
Sistema de almoxarifado: Não informatizado (controle manual)
Sistema informatizado de planejamento orçamentário: Totalmente informatizado

Em relação à efetividade, avalia-se os itens seguintes com base nas ações do Sistema de
Controle Interno do Município:
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Se o controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das
atribuições funcionais: Bom
Se a definição do objeto e a condução de procedimentos de fiscalização por parte do controle
interno não depende dos gestores: Bom
Se os resultados das ações do Controle Interno são utilizados como fatores relevantes para a
implantação de melhorias: Bom
Se, no caso de inconformidades, ocorre encaminhamento condizente com a situação encontrada:
Razoável / Satisfatório
Se há Participação do Controle Interno em situações do cotidiano da gestão no sentido de buscar
práticas adequadas e evitar inconformidades: Bom
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: Razoável / Satisfatório
Se os procedimentos de fiscalização são arquivados e mantidos por no mínimo 5 anos para
consulta de possíveis interessados: Bom
Se todos os encaminhamentos dos resultados de ações fiscalizatórias ou de orientação são
formalmente documentados, ficando uma cópia disponível para atestar formalmente a atuação:
Bom
Se as informações relevantes para a unidade são devidamente identificadas, documentadas,
armazenadas e comunicadas tempestivamente às pessoas adequadas: Bom

 

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? Sim

Unidade gestora
em que

apontamento foi
realizado

Assunto Valor em risco Quais foram as
recomendações

do Controle
Interno para a

solução da
situação?

Quais foram as
providências
tomadas pelo

setor
responsável?

Prefeitura
Municipal de Serra

Alta.
Prefeitura

Municipal de Serra
Alta; Fundo

Municipal de
Saúde de Serra

Alta.
Prefeitura

Municipal de Serra
Alta.

Prefeitura

Comunicado CI nº.
001/2019 –

Irregularidade nos
Atos de

Contratação de
Pessoal.

Comunicado CI nº.
010/2019 –
Relatório de

Auditoria Interna –
RAI2018001-2 –

Prestação de
Contas dos

Acumulação do
cargo de Educador

Social de
Pedagogia e
Conselheiro

Tutelar, ambas no
Município de Serra

Alta/SC, em
afronta ao

constante no Art.
54, da Lei

Municipal nº.
1.117/2018, de

Contratação
mantida.

Entendimento que
não deveria ferir o
direito do servidor.

Lei Municipal
Contraditória.

Envio ao
Legislativo para
alteração da Lei.
Recomendações

acatadas e
observadas nos

                                        página 2 / 24



Relatório de Controle Interno - Anexo VII da IN TCE/SC 20/2015
Referência: 2019
Municipal de Serra

Alta; Fundo
Municipal de

Saúde de Serra
Alta.

Prefeitura
Municipal de Serra

Alta; Fundo
Municipal de

Saúde de Serra
Alta.

Adiantamentos –
2º Semestre/2018
– Poder Executivo.
Comunicado CI nº.

011/2019 –
Irregularidade nos

Atos de
Contratação de

Pessoal.
Comunicado CI nº.

024/2019 e
027/2019 –
Relatório de

Auditoria Interna –
RAI2019002 –
Prestação de

Contas de Diárias
– Poder Executivo.
Comunicado CI nº.

028/2019 e
029/2019 -
Relatório de

Auditoria Interna –
RAI2019003 –
referente aos

processos
licitatórios

realizados no
período de

01/01/2019 a
30/06/2019.

05/12/2018 e Art.
38, da Resolução

nº. 170, de
10/12/2014, do

Conselho Nacional
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente -
CONANDA.

Apontamentos e
recomendações

contidas no
Relatório de

Auditoria Interna
nº. RAI2018001-2:

a) Que os
responsáveis por
adiantamento e o
Departamento de
Contabilidade, se

atentem para o fato
de providenciarem

a assinatura de
todos os

documentos do
processo de
concessão e
prestação de

contas; b) Que os
responsáveis por
adiantamento se

atentem quando for
pedir o documento
comprobatório de

despesa (nota
fiscal, cupom

fiscal, etc.) ao fato
de solicitar para
que conste no

referido documento
as devidas

indicações: I – data
de emissão, nome,
endereço, e nº do
CPF ou CNPJ do
destinatário; II –

descrição precisa
do objeto,

quantidade, marca,

processos de
concessão e
prestação de

contas de recursos
concedidos a título
de adiantamento

realizados
posteriormente.

Recomendações
acatadas e foram
sanadas todas as

irregularidades
apontadas nos

Parecer de Atos de
Admissão de
Pessoal CI nº.

017/2019 e
018/2019 de 04 de

abril de 2019.
Recomendações

acatadas e
observadas nos

processos de
concessão e
prestação de

contas de recursos
concedidos a título

de diárias
realizados

posteriormente.
Recomendações

acatadas.
Correções

realizadas e
observadas nos

processos
licitatórios
realizados

posteriormente.
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tipo, modelo,
qualidade; e III –

valores unitários e
total, de cada
mercadoria /

serviço e o valor
total da operação,
bem como, que os
documentos fiscais

relativos a
combustíveis,
lubrificantes e
consertos de

veículos devem
conter, também, a

identificação do
número da placa e
a quilometragem

registrada no
hodômetro,

adotando-se
procedimento
análogo nas

despesas em que
seja possível

controle
semelhante; c)

Que os
responsáveis por
adiantamento se

atentem para o fato
de providenciarem

a atesto nos
documentos

comprobatórios
das despesas

(nota fiscal, cupom
fiscal, etc.); d) Que
o Departamento de

Contabilidade
analise com maior
rigor as prestações

de contas dos
adiantamentos,
devolvendo-as,

quando
necessário, para

correção; e) Que a
prestação de
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contas somente
seja considerado
efetivada quando

estiver
devidamente
instruída pelo

responsável do
adiantamento; f)

Que o
Departamento de

Contabilidade,
bem como todos
os responsáveis

por adiantamento,
se atentem para a

correta
composição do

processo de
concessão e
prestação de

contas; g) Que o
Departamento de

Contabilidade,
para análise dos

processos de
concessão e
prestação de
contas dos

adiantamentos,
utilize a Nota de

Conferência
(checklist)

elaborada pela
Controladoria.

Portaria nº.
013/2019 de
04/02/2019 –

Contratação do
Servidora ELONI

CEREJO
CERUTTI e
Portaria nº.

022/2019 de
04/02/2019 –

Contratação da
Servidora LIONE
MARIA BIEZUS

FICAGNA –
Declaração de
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Bens (cópia da
Declaração

entregue a Receita
Federal) consta

somente o Recibo
de Entrega da
Declaração de
Ajuste Anual,

sendo que, deve
constar a Relação
de Bens e Direitos

constantes na
Declaração, em

afronta ao
constante no

Anexo VI, Inciso II,
Item 9, da IN nº.
TC-11/2011 do

TCE/SC).
Apontamentos e
recomendações

contidas no
Relatório de

Auditoria Interna
nº. RAI2019002: a)
Que os servidores
beneficiários sejam
orientados quanto
aos documentos

comprobatórios da
despesa e correta

composição da
prestação de

contas das diárias;
b) Que os
servidores

beneficiários sejam
orientados quanto
à necessidade de
apresentar como
comprovante na

prestação de
contas,

documentos que
comprovam a

efetiva realização
da viagem, a

estada no local de
destino e o
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cumprimento do
objetivo da viagem;

c) Que os
responsáveis por

diárias e o Setor de
Tesouraria, se

atentem para o fato
de providenciarem

a assinatura de
todos os

documentos do
processo de
concessão e
prestação de

contas; d) Que a
prestação de

contas somente
seja considerado
efetivada quando

estiver
devidamente
instruída pelo

responsável da
diária; e) Que seja

amplamente
divulgada a
Instrução

Normativa –
Controladoria nº.
016/2018 de tal

sorte que a mesma
seja trabalhada
junto a todos os

setores e
departamentos; f)

Que o Setor de
Tesouraria, para

análise dos
processos de
concessão e
prestação de

contas das diárias,
utilize a Nota de

Conferência
(checklist)

elaborada pela
Controladoria

Municipal.
Apontamentos e
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recomendações
contidas no
Relatório de

Auditoria Interna
nº. RAI2019003: a)

Quando da
instrução de
processos
licitatórios

providenciar
assinaturas do

Prefeito Municipal,
do Assessor
Jurídico, dos

licitantes presentes
e da Comissão na

ata
circunstanciada e

todos os
documentos de
habilitação e as

propostas deverão
ser rubricados
pelos licitantes

presentes e pela
Comissão, como

também
providenciar as

devidas
assinaturas em

todos os
documentos do

processo licitatório
(Item 4.1.1 –

Constatação 1); b)
Quando da

contratação por
dispensa e/ou

inexigibilidade de
licitação, solicitar
da empresa a ser

contratada a
formalização de
proposta original

com todos os
dados da empresa

proponente e
detalhamento de
todos os itens do
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orçamento para
juntar aos autos do

processo, e
somente após

formalizar e
homologar a

contratação (Item
4.1.2 –

Constatação 2); c)
Quando da

contratação de
Consórcios

Públicos por
dispensa de

licitação (Contrato
de Rateio),

primeiramente
realizar a instrução

do processo e
somente após isso,

formalizar o
Contrato

Administrativo
(rateio) com o

Consórcio (Item
4.2.1 –

Constatação 3); d)
Quando da
instrução de

processo licitatório,
indiferente da
modalidade

utilizada, constar
no preâmbulo do

edital o número de
ordem em série

anual (Item 4.3.1 –
Constatação 4); e)

Quando da
instrução de

processo licitatório,
indiferente da
modalidade

utilizada, constar
no edital quanto a

habilitação jurídica,
conforme o caso, a
apresentação do

decreto de
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autorização, em se
tratando de
empresa ou
sociedade

estrangeira em
funcionamento no

País, e ato de
registro ou

autorização para
funcionamento
expedido pelo

órgão competente,
quando a atividade

assim o exigir.
(Item 4.3.2 –

Constatação 5;
Item 4.4.1 –

Constatação 8;
Item 4.5.1 –

Constatação 10); f)
Quando da
instrução de

processo licitatório,
indiferente da
modalidade

utilizada, constar
no edital quanto a
regularidade fiscal

e trabalhista, a
solicitação de

prova de
inexistência de

débitos
inadimplidos

perante a Justiça
do Trabalho,

mediante
apresentação de
certidão negativa

(Item 4.3.3 –
Constatação 6); g)

Quando da
instrução de

processo licitatório
na modalidade
Concorrência

Pública,
encaminhar ao

Tribunal de Contas
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do Estado de
Santa Catarina, até

o dia seguinte à
primeira

publicação do
aviso de licitação

no órgão oficial, as
informações e
documentos

conforme
estabelece o Art.
2º da Instrução

Normativa
N.TC-0021/2015

de 09 de novembro
de 2015 (Item

4.3.4 –
Constatação 7); h)

Quando da
execução do
contrato de

realização de
obras, cobrar da

empresa
contratada a

comprovação junto
ao Município do

recolhimento das
obrigações

trabalhistas e
previdenciárias
durante toda a

vigência do
contrato (Item

4.4.2 –
Constatação 9); i)
Que os Pregoeiros

e Comissões de
Licitação sejam
extremamente

criteriosos quando
da análise da

documentação de
habilitação e
propostas de

propostas
apresentadas

pelos licitantes,
inabilitando-os
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quando não estiver
em conformidade
com a lei e com o

instrumento
convocatório; j)

Que a
administração

tome como
prioridade a

necessidade de
capacitar o

Pregoeiro e Equipe
de Apoio e a

Comissão
Permanente de
Licitações, para

melhor
desempenhar suas

funções; k)
Padronizar as

rotinas internas do
setor, através de

edição de editais e
minutas de

contratos padrão; l)
Utilizar os
checklist,

elaborados e
encaminhados

pela Controladoria
Municipal, de

acordo com cada
modalidade de
licitação, para

instrução,
formalização e

conferência dos
processos de

compras e
licitações.

Foram realizadas comunicações formais a outras unidades de controle ou unidades
gestoras? Sim
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 Houve alguma dificuldade para obter informações e documentos para a realização de seus
trabalhos? Não.    

 Em relação à gestão de riscos:

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

Sobre a execução orçamentária e contábil:

Não ocorreram irregularidades na Verificação da correspondência das informações contábeis
no sistema informatizado do município e Sistema e-Sfinge;
Não ocorreram irregularidades na Análise dos procedimentos afetos à concessão e análises
da prestação de contas de diárias;
Não ocorreram irregularidades 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;
Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) na Análise da existência de
metas físicas coerentes no PPA e aderência com LDO e LOA;
Não foram realizados procedimentos na Verificação dos procedimentos adotados na
liquidação e pagamento de obras públicas (análise de memoriais de projetos, laudos, vistorias in
loco);
Não ocorreram irregularidades 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? Sim

Nome da(s)
Unidade(s)

Ato ilegal,
ilegítimo ou a
ntieconômico

Valor do dano Medidas impl
ementadas
com vistas ao
pronto
ressarcimento

Avaliação
conclusiva
sobre as
justificativas
apresentadas
pelos
responsáveis

Nome ou CPF
dos
responsáveis

Fundo
Municipal de
Saúde de Serra
Alta

Empenho nº.
847/2019 -
Adiantamento

70,80 Diligências ao
responsável
pelo
adiantamento.

Valor do dano
recolhidos aos
cofres públicos.

044.414.139-12
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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? Não

Número da
Tomada de
Contas
Especial

Causa da
Tomada de
Contas
Especial

Data de
Instauração
da T.C.E.

Comunicação
e encaminha
mento 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
congêneres

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

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

Prefeitura
Municipal de
Serra Alta

Termo de
Colaboração

001/2019 Colaboração
institucional da
ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E
AMIGOS DOS
EXCEPCIONAI
S – ESCOLA

30.000,00 Prestação de
Contas Regular.
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ESPECIAL
MUNDINHO
FELIZ, com a
finalidade de
promover
atendimentos
educacionais
especializados
aos educandos
com deficiência
intelectual que
não puderem se
beneficiar pela
inclusão em
classes comuns
do ensino
regular e atuar
sobre as
condições que
gerem
desvantagens
pessoais
resultantes de
deficiências ou
de
incapacidades,
conforme Plano
de Trabalho,
que
devidamente
aprovado pela
Secretaria
Municipal de
Educação e
Secretaria
Municipal de
Assistência
Social,
constituindo
parte integrante
do presente
Termo, como
se nele
estivesse
transcrito.
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O município possui contratos de gestão regidos pela Lei nº 9.637/1998? Não

Entidades (se aplicável): ;;;;;;;;;

Regulamentação da Lei 13.019/2014 (se aplicável): Decreto nº. 080/2017 - https://leismunicipais.c
om.br/a1/sc/s/serra-alta/decreto/2017/8/80/decreto-n-80-2017-regulamenta-as-parcerias-entre-o-
municipio-de-serra-alta-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-para-a-consecucao-de-finalidades-
de-interesse-publico-e-reciproco-mediante-a-execucao-de-projetos-previamente-estabelecidos-e
m-planos-de-trabalho-nos-termos-da-lei-federal-n-13019-2014-com-as-alteracoes-contida-na-
lei-13204-2015-e-da-outras-providencias?q=080%2F2017

VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade
Jurisdicionada

Foram avaliados processos licitatórios pelo Controle Interno? Sim

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

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

5/2019 - DL
9/2019 - TP
10/2019 - IL
17/2019 - DL
18/2019 - CC
19/2019 - PR
20/2019 - PR
1/2019 - PR
(Fundo
Municipal de
Saúde de Serra
Alta)

Dispensa de
licitação
Tomada de
preços
Inexigibilidade
de licitação
Dispensa de
licitação
Concorrência
Pregão
presencial
Pregão
presencial
Pregão
presencial

Menor preço
por item
Menor preço
global
Menor preço
por item
Menor preço
global
Melhor oferta
Menor preço
por item
Menor preço
por item
Menor preço
global

28.000,00
116.043,19
97.500,00
369.954,04
5,00
1.028.350,00
1.439.000,00
335.626,70

11.117.243/000
1-20
01.674.325/000
1-12
13.033.927/000
1-70
11.117.243/000
1-20
22.112.185/000
1-69
01.674.325/000
1-12; 86.739.36
4/0001-03; 05.8
53.843/0001-54
; 08.902.971/00
01-39; 10.742.3
34/0001-94; 07.
965.552/0001-8
3; 12.755.072/0
001-28

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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08.968.958/000
1-82; 11.451.85
9/0001-53
12.755.192/000
2-06

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: Bom
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: Bom
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: Bom
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: Bom
Controle acerca das dispensas de licitação por valor, visando a evitar o fracionamento de
despesas: Bom
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: Bom
Controle quando à designação do fiscal do contrato, mediante designação formal e com
definição das suas atribuições: Bom

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos

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

Procedimentos realizados:

Atos de admissão de pessoal.. 01/01/2019 a 31/12/2019.. Prefeitura Municipal de Serra Alta e
Fundo Municipal de Saúde de Serra Alta

. . 

. . 
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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):
Excelente atuação da gestão
Controle de horas extras pelos gestores: Atuação razoável da gestão
Atuação dos comissionados exclusivamente em atividadesde Direção, Chefia e
Assessoramento: Atuação razoável da gestão
Realização de cursos de capacitação pelos servidores: Atuação razoável da gestão
Verificação dos procedimentos de avaliação periódica de desempenho dos servidores:
Pouca atuação da gestão
Avaliação quanto aos programas de treinamento e capacitação dos servidores: Atuação
razoável da gestão
Verificação da concessão das verbas que integram a folha de pagamentos: Atuação
razoável da gestão
Verificação quanto à realização de avaliação de servidores em estágio probatório:
Atuação razoável da gestão
Verificação quanto à reavaliação periódica dos servidores aposentados por invalidez
vinculados aos Regimes Próprios de Previdência Social: Nenhuma atuação da gestão
Verificação quanto à regularidade dos afastamentos dos servidores (licenças): Atuação
razoável da gestão
Verificação quanto à regularidade das acumulações de cargos, empregos e funções
públicas: Atuação razoável da gestão
Verificação quanto às ocorrências relacionadas a desvio de função na área de pessoal:
Atuação razoável da gestão
Conciliação dos valores depositados aos servidores com os valores constantes na folha
de pagamento: Atuação razoável da gestão

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)? Sim

Tipo
(Determinação
ou
Recomendação)

Número do
Acórdão

Assunto da
Decisão

Situação Justificativa do
Gestor, se
houver

Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.

PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892
PCP 19/00282892

2.1. Adote
providências
quanto às
irregularidades
apontadas nos
itens 9.1.1 e 9.1.2
do Relatório DGO
n. 175/2019 e evite
a ocorrência de
outras
semelhantes;

Será
implementada em
2020.
Parcialmente
implementada
Implementada.
Não implementada
Implementada.
Será
implementada em
2020.

2.1 – 9.1.1 -
Recomendação
será observada e
corrigido no
exercício de 2020.
9.1.2 -
Recomendação
será observada
nos exercícios
seguintes.
2.2. Na medida do
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156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019
Parecer Prévio nº.
156/2019

2.2. Efetue as
adequações
necessárias ao
cumprimento de
todos os aspectos
avaliados no
presente exercício
quanto às políticas
públicas
municipais, bem
como observe no
Portal da
Transparência as
informações
constantes no item
IV.4.1 do Voto da
Relatora;
2.3. Atente para a
necessidade de
contribuir no
processo de
implementação da
Agenda 2030,
adotando medidas
efetivas para o
mapeamento e a
vinculação dos
programas
governamentais
contidos nas leis
orçamentárias
(PPA, LDO e LOA)
às metas dos
ODS, observando
os indicadores já
disponibilizados
pelo Instituto de
Pesquisas de
Geografia e
Estatística (IBGE)
e pelo Instituto de
Pesquisa
Econômica
Aplicada (Ipea),
bem como as
diretrizes
orientativas
dispostas no “Guia
para localização

Será
implementada em
2020.
Implementada.
Será
implementada em
2020.

possível o
Município vem
buscando avançar
nas informações
disponibilizadas no
site, sendo que
algumas das
informações
solicitadas já estão
disponibilizadas.
2.3.
Recomendações
serão observadas
quando da
elaboração dos
instrumentos de
planejamento
(PPA, LDO e
LOA).
2.4. O Município
vem estudando a
possibilidade de
implementação do
atendimento
integral para
crianças de 4 a 5
anos.
2.5.
Recomendações
observadas
quando da
elaboração dos
instrumentos de
planejamento
(PPA, LDO e
LOA).
3. Recomendação
será observada e
corrigido no
exercício de 2020.
4. Recomendações
observadas
quando da
elaboração dos
pareceres.
5. Dados
disponibilizados no
site do Município.
6. Recomendações

                                      página 19 / 24



Relatório de Controle Interno - Anexo VII da IN TCE/SC 20/2015
Referência: 2019

dos objetivos de
desenvolvimento
sustentável nos
municípios
brasileiros”
elaborado pela
Confederação
Nacional de
Municípios (CNM).
- item IV.3.1 do
Voto da Relatora;
2.4. Garanta o
atendimento
integral na pré-
escola para
crianças de 4 a 5
anos de idade, em
cumprimento ao
art. 208, I, da
Constituição
Federal e a parte
inicial da Meta 1 da
Lei (federal) n.
13.005/2014 –
Plano Nacional de
Educação (PNE) –
itens 8.2.3 do
Relatório DGO e
IV.3.4 do Voto da
Relatora;
2.5. Formule os
instrumentos de
planejamento e
orçamento público
competentes – o
Plano Plurianual
(PPA), a Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) e a Lei
Orçamentária
Anual (LOA) – de
maneira a
assegurar a
consignação de
dotações
orçamentárias
compatíveis com
as diretrizes,

observadas nos
exercício
seguintes.
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metas e
estratégias do
Plano Nacional de
Educação (PNE) e
com o Plano
Municipal de
Educação (PME),
a fim de viabilizar
sua plena
execução e
cumprir o
preconizado no art.
10 da Lei (federal)
n. 13.005/2014 –
Plano Nacional de
Educação (PNE) -
itens 8.2 do
Relatório DGO e
IV.3.4 do Voto da
Relatora;
3. Recomenda ao
Setor Contábil do
Município que,
proceda às
correções
necessárias com
relação à
contabilização das
emendas
parlamentares
individuais e evite
a ocorrência de
situações
semelhantes (item
9.1.1 do Relatório
DGO);
4. Recomenda aos
Conselhos
Municipais que
façam constar nos
pareceres
informações que
os fundamentem,
em especial sobre
o volume de
recursos aplicados;
as principais ações
executadas ou não
realizadas; os
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problemas
detectados; assim
como as boas
práticas
implementadas
nas respectivas
áreas de atuação
de cada conselho
(item IV.4.2 do
Voto da Relatora);
5. Recomenda ao
Governo Municipal
de Serra Alta que,
após o trânsito em
julgado, divulgue a
prestação de
contas em análise
e o respectivo
parecer prévio,
inclusive em meios
eletrônicos de
acesso público,
conforme
estabelece o art.
48 da Lei
Complementar n.
101/2000 – LRF;
6. Recomenda à
Egrégia Câmara
Municipal que
utilize as
informações
constantes nestes
autos como
instrumento para
subsidiar as
discussões do
orçamento e do
desempenho geral
do Governo e dos
programas
governamentais,
assim como para
adotar,
tempestivamente,
as medidas legais
e providências na
sua esfera de
competência, em
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especial no que se
refere à
implementação
das políticas
públicas.

 

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? Não

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? Não

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: 

XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas
operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge
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 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 ? Sim.

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

 

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.
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