
Relatório de Controle Interno - Anexo VII da IN TCE/SC 20/2015
Referência: 2018

e-mail de contato: eliza_diesel@hotmail.com

Responsável pelo Controle Interno: Eliza Diesel

Este relatório refere-se à(s) seguinte(s) unidade(s) gestora(s): 

Prefeitura Municipal de Anchieta;Hospital Municipal Anchietense - Anchieta;Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente de Anchieta;Fundo Municipal de Assistência Social de Anchieta;Fundo
Municipal de Saúde de Anchieta;Câmara Municipal de Anchieta;Controle

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: http://www.le
gislacaomunicipal.com/gedocnet/imagens/83024687000122/Lei01642.pdf

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? Não.  - . 

 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 da execução dos
orçamentos anuais (LOA e/ou Leis de Créditos Adicionais); Orientação dos responsáveis pela
unidade acerca dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade; 

 

 Os seguintes sistemas são informatizados:

Sistema de controle patrimonial: Parcialmente informatizado
Sistema de almoxarifado: Não informatizado (controle manual)
Sistema informatizado de planejamento orçamentário: Totalmente informatizado
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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: 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: Razoável / Satisfatório
Se, no caso de inconformidades, ocorre encaminhamento condizente com a situação encontrada:
Bom
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: Fraco
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

Anchieta
Prefeitura

Municipal de
Anchieta
Prefeitura

Municipal de
Anchieta
Prefeitura

Ofício Circular
TC/DMU nº
17.289/2017

Rede Coletora de
Esgotos, ligação
de tratamento de

esgoto e
urbanização

Cooperação entre
a Secretaria de

Recomendou-se a
correção, a partir
do exercício de

2018, dos
empenhos feitos à

empresas já
baixadas do

Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica

(CNPJ).

Correção dos
referidos

empenhos.
Realização de

Auditorias e
Produção de
Relatórios.

Contratação por
meio de Dispensa,

conforme Artigo
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Municipal de
Anchieta
Prefeitura

Municipal de
Anchieta
Prefeitura

Municipal de
Anchieta

Fundo Municipal
de Saúde de

Anchieta
Fundo Municipal

de Saúde de
Anchieta
Todas as

Unidades Gestora
Hospital Municipal

Anchietense

Educação, Cultura
e Esportes e o

Serviço Social da
Indústria – SESI

Metas de
Arrecadação e
Despesas de

Pessoal
Relatório da Visita

Técnica
-Questionário

IEGM/TCE-SC
PCP 2017 -Plano

Nacional de
Educação

Relatório da Visita
Técnica

-Questionário
IEGM/TCE-SC

PCP 2017 -Plano
Nacional de Saúde

Prestações de
Contas de Diárias
e Adiantamentos à

Servidores
Relatório da Visita

Técnica
-Questionário

IEGM/TCE-SC

Solicitaram-se
providências sobre
a situação da obra
da Rede Coletora

de Esgotos,
ligação de

tratamento de
esgoto e

urbanização, no
perímetro urbano
do Município de
Anchieta – SC.
Repassaram-se

informações sobre
a cooperação entre

a Secretaria de
Educação, Cultura

e Esportes e o
Serviço Social da
Indústria – SESI,

visando a elevação
da escolaridade
básica para os

jovens e adultos do
Município, por

meio de serviços
educacionais

prestados pelo
SESI.

Encaminhou-se e
solicitou-se

providencias
acerca das
notificações

recebidas por meio
da Sala Virtual do

TCE/SC, que
tratam do não

atingimento das
metas fiscais de

arrecadação
previstas até o 1°,

2°, 3°, 4° e 5°
bimestres, bem
como os alertas

quanto as
despesas com
pessoal, nos

bimestres 2°, e 4°.

24, Inciso XIII, da
Lei 8.666/1993.

Por meio do
Decreto Municipal
nº 160, de 26 de

setembro de 2018,
foram adotadas
medidas para
contenção de

gastos.
Foram adotados

procedimentos de
controle quanto a

Merenda Escolar e
adequação dos

Murais das
Unidades
Escolares.

Revisão dos
procedimentos

adotados.
Melhoria na

apresentação das
informações nos

murais das
Unidades.

Revisão dos
procedimentos

adotados.
Melhoria nos

controles
adotados.

Verificação da
legalidade, tendo

em vista as
incertezas

decorrentes da
regularização da

situação do
Hospital, uma vez
que o mesmo foi
transformado em

Unidade de Pronto
Atendimento, pela
Vigilância Sanitária

em 2015. Desde
então, busca-se
junto a Vigilância

Sanitária do
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Encaminhamento
de Relatório da
visita técnica de

inspeção, realizada
no Município, nos

dia 14 e 15 de
Agosto,

objetivando a
validação das
respostas do
Questionário

IEGM/TCE-SC e
solicitação de
providências
acerca das

recomendações
trazidas.

Encaminharam-se
as observações

feitas pelo Tribunal
de Contas do

Estado e Ministério
Público de Contas,

no Relatório da
Prestação de

Contas do Prefeito
do Município de

Anchieta,
referentes ao

exercício de 2017,
acerca das Metas
do Plano Nacional

de Educação.
Encaminhamento
do Relatório da
visita técnica de

inspeção, realizada
no Município, nos

dia 14 e 15 de
Agosto,

objetivando a
validação das
respostas do
Questionário

IEGM/TCE-SC e
solicitação de
providências
acerca das

recomendações

Estado e os órgão
competentes,
adequando os
projetos para a

reforma,
readequação e

ampliação, visando
sua reabertura.
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trazidas.
Encaminharam-se

as observações
feitas pelo Tribunal

de Contas do
Estado e Ministério
Público de Contas,

no Relatório da
Prestação de

Contas do Prefeito
do Município de

Anchieta,
referentes ao

exercício de 2017,
acerca do Plano

Nacional de
Saúde.

Recomendações
acerca das

Prestações de
Contas de Diárias
e Adiantamentos

de Servidores,
bem como

cobrança daquelas
que estavam
pendentes.

Encaminhamento
do Relatório da
visita técnica de

inspeção, realizada
no Município, nos

dia 14 e 15 de
Agosto,

objetivando a
validação das
respostas do
Questionário

IEGM/TCE-SC e
solicitação de
providências
acerca das

recomendações
trazidas, em

especial, no que se
refere às

contratações dos
profissionais

médicos, por meio
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de empresas
vencedoras de

licitação, na
Unidade de Pronto

Atendimento do
Município, antigo

Hospital Municipal
Anchietense.

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

 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 Inexistente
formalizados;
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventários de bens e
valores de responsabilidade da(s) unidade(s)? Inexistente;

Sobre a execução orçamentária e contábil:

Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) na Verificação da
correspondência das informações contábeis no sistema informatizado do município e Sistema e-
Sfinge;
Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) 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;
Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) na Verificação dos
procedimentos adotados na liquidação e pagamento de obras públicas (análise de memoriais de
projetos, laudos, vistorias in loco);
Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) 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? Não

Nome da(s)
Unidade(s)

Ato ilegal,
ilegítimo ou a

Valor do dano Medidas impl
ementadas

Avaliação
conclusiva

Nome ou CPF
dos
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ntieconômico com vistas ao
pronto
ressarcimento

sobre as
justificativas
apresentadas
pelos
responsáveis

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? Sim

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

001/2018 Irregularidades
na
apresentação
das Prestações
de Contas do
Convênio
001/2018,
celebrado entre
o Município de
Anchieta e o
Fundo
Municipal de
Saúde de
Dionísio
Cerqueira, cujo
objetivo é a
transferência de
recursos
financeiros com
a contraprestaç

06/11/2018 Não Em andamento.
A Comissão,
designada para
este fim, está
verificando a
documentação
encaminhada
pelo Fundo
Municipal de
Saúde de
Dionísio
Cerqueira.

R$ 9.994,24
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ão de serviços
na área de
odontologia
especializada.

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

Fundo
Municipal de
Assistência
Social de
Anchieta
Fundo
Municipal de
Saúde de
Anchieta
Fundo
Municipal de
Saúde de
Anchieta
Fundo
Municipal de
Saúde de
Anchieta
Fundo
Municipal de
Saúde de
Anchieta
Prefeitura

Consórcio
Consórcio
Consórcio
Consórcio
Convênio
Contribuição
Contribuição
Contribuição
Convênio
Termo de
Fomento

Contrato de
Rateio
003/2018
Contrato de
Rateio
006/2018
Contrato de
Rateio
003/2018
Contratos de
Rateio
004/2018 e
019/2018
Convênio
001/2018
Lei 2.074/2014
Lei 1.882/2011
Lei 2.170/2015
e 2.234/2016
Convênios
001/2017 e
002/2017

O objeto do
presente
Contrato de
Rateio é
assegurar a
prestação de
serviços de
gestão associa
da/consorciada
para
manutenção da
Casa Lar, que
dar-se-á de
forma a cumprir
o Protocolo de
Intenções, o
Termo de
Ajustamento de
Conduta TAC
nº 06.2012.000
04727-5,
firmado com o

R$ 78.737,88
R$ 123.087,00
R$ 7.758,84
R$ 63.149,16
R$ 9.994,24
R$ 7.380,00
R$ 36.036,54
R$ 16.596,00
R$19.358,56
R$ 33.000,00

Regular
Regular
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Regular
Regular
Regular
Em andamento
Regular

                                        página 8 / 19



Relatório de Controle Interno - Anexo VII da IN TCE/SC 20/2015
Referência: 2018
Municipal de
Anchieta
Prefeitura
Municipal de
Anchieta
Prefeitura
Municipal de
Anchieta
Prefeitura
Municipal de
Anchieta
Prefeitura
Municipal de
Anchieta

Termo de
Fomento
001/2018

Ministério
Público do
Estado de
Santa Catarina,
além de
critérios,
indicadores,
fórmulas e
parâmetros
definidores e
exigidos
constantes da
legislação e
regulamentos
disciplinadores
dos serviços.
O objeto do
presente
Contrato de
Rateio é
assegurar a
prestação de
serviços de
gestão associa
da/consorciada
para
manutenção do
Centro de
Atenção
Psicossocial -
CAPS, que dar-
se-á de forma a
cumprir o
Protocolo de
Intenções, além
de critérios,
indicadores,
fórmulas e
parâmetros
definidores e
exigidos
constantes da
legislação e
regulamentos
disciplinadores
dos serviços.
O presente
instrumento tem
por objeto
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ratear as
despesas do
Consórcio
Intermunicipal
de Saúde do
Extremo Oeste
de Santa
Catarina
CISAMEOSC,
entre os CONS
ORCIADOS
nos termos do
art. 8º da Lei nº.
11.107/05.
Consideram-se
despesas do
Consórcio entre
outras que
vierem a ser
regularmente
constituídas: a)
Despesas de
instalação,
aquisição de
equipamentos,
mobiliário e
manutenção da
estrutura
existente,
inclusive
reposição, b)
Despesas de
execução do
objeto e das
finalidades do
Consórcio
previstos no
contrato de
consórcio
público,
contratos de
programa e
convênios, c)
Despesas de
remuneração
de
empregados,
nela incluída as
obrigações
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trabalhistas
previstas em
lei, d) Despesas
relativas à
prestação de
serviços,
aquisição de
materiais de
uso e consumo,
necessários
para o
desempenho
das atividades
administrativas
e financeiras do
Consórcio.
Este Contrato
de Rateio tem
por objetivo
assegurar a
prestação de
serviços de
saúde
especializados
de referência,
de média e alta
complexidade a
nível
ambulatorial
para a
população do
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA, em
conformidade
com as
diretrizes do
SUS,
assegurando o 
estabeleciment
o de um
sistema de
referência e con
tra-referência.
Tem por
objetivo a
transferência de
recursos
financeiros com
a contraprestaç
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ão de serviços
na área de
odontologia
especializada
de pacientes do
município de
Anchieta
encaminhados
para tratamento
no Centro de
Especialidades
Odontológicas-
CE, no
Município de
Dionísio
Cerqueira.
Contribuição a
entidade -
Confederação
Nacional de
Municípios -
CNM, com asse
ssoramento
atuarial,
compensação
previdenciária,
contabilidade
pública, cultura,
desenvolviment
o social e
urbano,
educação,
finanças,
habitação,
jurídico, meio
ambiente,
saneamento,
saúde, trânsito
e mobilidade
urbana e
turismo.
Conforme Lei
Municipal que
autoriza nº
2.074/2014.
Contribuição
para a Ameosc
- Associação de
Municípios do
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Extremo Oeste
de Santa
Catarina, de
acordo com o
que autoriza a
Lei Municipal nº
1.882/2011 do
dia 26 de
outubro de
2011,
correspondente
aos meses de
Janeiro a Deze
mbro/2018.
Contribuição
para a FECAM
- Federação
Catarinense de
Municípios,
correspondente
aos meses de
Janeiro à
Dezembro de
2018.
O presente
convênio tem
por objeto
estabelecer, em
regime de
cooperação
mútua, entre os
convenentes, a
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE
TRATAMENTO
DE ESGOTO
SANITÁRIO
DOMÉSTICO
através do uso
da Unidade de
Tratamento de
Esgoto por
Eletroflotação e
Compostagem
Mecanizada -
UTEEC
instalada no
Município de
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Palma Sola –
SC.
O presente
Termo de
Fomento,
decorrente de
Dispensa de
Chamamento
Público nº
001/2018, tem
por objeto o est
abelecimento
de ações de
interesse
público e
recíproco em
regime de
mútua
cooperação
ente o
Município de
Anchieta e a
Associação de
Pais e Amigos
dos
Excepcionais
de Anchieta –
SC, mediante
transferência de
recursos
financeiros,
com vistas ao
provimento de
vagas de
atendimento em
educação
especial de
alunos com
deficiência
intelectual e
múltipla, compr
eendendo o
material o
fornecimento de
material
humano
especializado,
espaço físico
apropriado,
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serviços de
transporte,
alimentação,
lazer,
educação,
saúde, serviço
pedagógico
específico e
oficinas,
objetivando
desde já a
garantia da
cidadania e dos
direitos
fundamentais
dos munícipes
portadores de
necessidades
especiais,
conforme Plano
de Trabalho.

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:      

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

040/2018
070/2018
009/2018
031/2018
013/2018

Tomada de
Preços
Tomada de
Preços
Tomada de
Preços
Tomada de
Preços
Tomada de
Preços

Menor Preço
Global por Item
Menor Preço
Global
Menor Preço
Global
Menor Preço
Global
Menor Preço
Global

R$ 6.200,00
R$ 29.988,26
R$ 209.589,87
R$ 99.927,00
R$ 20.900,92

17.987.120/000
1-27
17.987.120/000
1-27
27.362.989/000
1-30
27.939.852/000
1-03
27.175.387/000
1-00

Não
Não
Não
Não
Não
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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: Fraco
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: Inexistente

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos

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

Procedimentos realizados:

Verificação da legalidade das contratações.. 01/01/2018 a 31/12/2018.. Todas as Unidades
Gestoras

Emissão de Parecer acerca da legalidade das contratações.. 01/01/2018 a 31/12/2018.. Todas as
Unidades Gestoras

. . 

 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): Atuação
razoável da gestão
Controle de horas extras pelos gestores: Atuação razoável da gestão
Atuação dos comissionados exclusivamente em atividadesde Direção, Chefia e
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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: Pouca
atuação da gestão
Verificação da concessão das verbas que integram a folha de pagamentos: Pouca
atuação 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)? Não

Tipo
(Determinação
ou
Recomendação)

Número do
Acórdão

Assunto da
Decisão

Situação Justificativa do
Gestor, se
houver

 

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas
que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu
controle
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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? Sim

Renegociação realizada, se houver:

Instituto ou Fundo de Previdência: Instituto Nacional do Seguro Social
Valor do débito na data da renegociação: R$ 112.142,40
Critérios utilizados para atualização da dívida: SELIC - Taxa Especial de Liquidação e
Custódia
Nº de parcelas a serem amortizadas na data da renegociação: 60 prestações mensais
Outras condições de pagamento pactuadas: A Lei Municipal 2.412/2018, autoriza o
Poder Executivo Municipal a manter o parcelamento de débitos junto à
Secretaria da Receita Federal, relativos às contribuições previdenciárias que
tratam da diferença no ajuste da alíquota do Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
vencidos até 30/11/2018, ratificando-se as parcelas pagas. A Adesão implica
autorização na retenção do Fundo de Participação do Município (FPM) de
Anchieta (SC).

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 ? Sim.

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

Instruções Normativas elaboradas, publicadas no exercício de 2018: IN 01/2018: Procedimentos
para ressarcimento ao Erário Público de valores devidos por servidores, em razão dos autos de
infração de trânsito, aplicados aos veículos de propriedade do Município de Anchieta; IN 02/2018:
Controle de frota e abastecimento de combustível; IN 03/2018: Planejamento de aulas; IN
04/2018: Procedimentos para retenção de impostos e contribuições previdenciárias; Em análise
das informações disponibilizadas pelo sistema e-Sfinge, verificou-se, em relação as despesas de
pessoal, que o limite prudencial do Poder Executivo foi ultrapassado no sexto bimestre do
exercício de 2018. Assim sendo, esta Controladoria, emitiu Comunicação Interna a Contadoria e
ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis. Em resposta, o setor de Contabilidade
declarou que existem divergências no total das despesas com pessoal do Executivo, em relação
as informações disponibilizadas no Tribunal de Contas do Estado, e que estas diferenças estão
sendo apuradas, para resolução do problema o mais breve possível. 
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