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

e-mail de contato: eliza_diesel@hotmail.com

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: LEI
COMPLEMENTAR 05/2003, DISPONÍVEL EM :
http://www.legislacaomunicipal.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; Acompanhamento do controle de
frequência de pessoal; Exame da legalidade das horas extras concedidas e adequação dos
pagamentos realizados; 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: 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:

Se o controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das
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atribuições funcionais: Excelente
Se a definição do objeto e a condução de procedimentos de fiscalização por parte do controle
interno não depende dos gestores: Excelente
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: Razoável / Satisfatório
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; Fundo

Municipal de
Saúde; Fundo
Municipal de

Assistência Social
e Hospital
Municipal

Anchietense
Fundo Municipal
de Assistência

Social e Câmara
Municipal de
Vereadores

Jornada de
Trabalho dos

Servidores
Acumulação ilegal
de cargos públicos

Infrações de
Trânsito

Parecer Jurídico
verificando a
legalidade da
admissão de

servidora.
Solicitação de

abertura de

Implementação da
Instrução

Normativa sobre a
Jornada de

Trabalho dos
Servidores.

Informar e solicitar
providências

acerca de
irregularidades no
quadro de pessoal,

isto é, possível
acumulação ilegal

de cargos públicos.

Repasse das
informações aos

servidores lotados
em cada unidade

gestora.
Houve o

encaminhamento
ao Departamento

de Recursos
Humanos, no

Fundo Municipal
de Assistência

Social e,
Presidente, na
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Prefeitura
Municipal; Fundo

Municipal de
Saúde e Fundo

Municipal de
Assistência Social
Fundo Municipal

de Saúde
Fundo Municipal

de Saúde e
Prefeitura
Municipal

Fundo Municipal
de Saúde e
Prefeitura
Municipal

Fundo Municipal
de Saúde e
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal

Processos
Administrativos.

Auditoria nas
Prestações de

Contas de
Adiantamentos.

Auditoria em
Processos
Licitatórios

Notificações de
Alerta TCE/SC
Aquisição de

peças por meio de
Compra Direta
Programa de
Formação do
Patrimônio do

Servidor Público -
PASEP

Informar e solicitar
providências

acerca de
Infrações de

Trânsito cometidas
por servidores

municipais, bem
como repasse de

informações
acerca do

procedimento
realizado para

ressarcimento dos
valores aos cofres

públicos.
Solicitação de

Parecer Jurídico
acerca da

legalidade da
admissão de
candidata,

aprovada no
Concurso Público
01/2019, para o

cargo de
Bioquímica, pois

verificou-se que a
mesma não
possuía a
formação

solicitada no Edital
do Concurso

Público, bem como
na Lei Municipal

033/2011, sendo,
entretanto,

formada em
Biomedicina e

também registrada
no respectivo

órgão de Classe.
A Controladoria

Interna Municipal
notificou e

recomendou a
instauração de

dois
Procedimentos
Administrativos

Câmara de
Vereadores, que

foram
responsáveis pela

Notificação das
respectivas
servidoras,
solicitando

explicações e
regularização
imediata da

situação.
O setor

competente
realizou o

pagamento das
referidas multas e,

posteriormente,
com autorização
dos servidores

infratores, houve o
desconto do valor

na folha de
pagamento dos

mesmos.
Devido a

irregularidade
constatada na
admissão da

primeira colocada
no referido

Concurso Público,
deu-se andamento

na lista, sendo
convocada a

segunda colocada.
Com o

Procedimento
Administrativo

Disciplinar,
concluiu-se que o
servidor do Fundo

Municipal de
Saúde descumpriu

com o dever de
zelar o patrimônio
público, devendo
ser responsável
pelas infrações
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Disciplinares. O
primeiro, em face
de motorista do

Fundo de Saúde,
tendo em vista que
o mesmo utilizando-

se de veículo
pertencente à frota
municipal, cometeu
quatro infrações de

trânsito de
natureza

gravíssima. O
segundo, trata
sobre conduta
irregular de ex-

Fiscal de Tributos
e Obras do

Município, que
injustificadamente,
deixou de aplicar
as penalidades

cabíveis, em tempo
hábil, a Clube
localizado no
Município de

Anchieta, em razão
de construção

irregular de
barracão.

A Controladoria
comunicou a
realização de
Auditoria nas

Prestações de
Contas de

Adiantamentos
concedidos a

servidores, durante
o período de
01/01/2015 à

31/12/2018. Houve
também a

recomendação de
que no momento
da entrega das
prestações de

contas dos
servidores, haja a

cometidas, com
pena de

advertência e
restituição do dano

ao erário. O
segundo processo

administrativo
ainda está em
andamento.

Está sendo feita
uma verificação

nos documentos e
arquivos

eletrônicos de
cada Secretaria,

com o intuito de se
evitar cobranças
indevidas, tendo

em vista a
possibilidade de

extravio de
documentos, para,

posteriormente,
realizar a cobrança

daqueles que
estiverem
realmente
pendentes.

Revisão nos
procedimentos

adotados.
Por meio do

Decreto Municipal
nº 180, de 11 de
outubro de 2019,
foram adotadas
medidas para
contenção de

gastos.
A partir da

notificação os
secretários

municipais buscam
a informação junto

ao Setor de
Compras e

Licitações de
processos

existentes para a
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solicitação de
protocolo de

recebimento à
Controladoria

Interna. Sugeriu-se
ainda que a

Secretaria, com
apoio da

Contadoria
Municipal, não

faça a liberação de
um novo

Adiantamento ao
Servidor que não
tenha prestado

contas do último
Adiantamento

recebido, se este
tiver sido feito há
mais de sessenta

dias, ou caso
contrário, do

penúltimo, nos
moldes da

legislação vigente.
Sugere-se ainda

que o responsável
pela pasta,
notifique os

servidores das
pendências

encontradas.
A Controladoria

apresentou
Relatório da

Auditoria realizada
nos Processos

Licitatórios
homologados nos
meses de Março,

Junho e Setembro.
Assim sendo,

recomendou-se
revisões regulares
nos procedimentos
realizados, tendo

em vista as
mudanças

constantes na

aquisição de peças
e prestação de

serviços de mão de
obra.

A empresa
responsável pela

Assessoria
Tributária do

Município, fez o
levantamento dos
valores a serem
compensados e,
posteriormente,

solicitou-se a
Contadoria
Municipal a

realização dos
procedimentos

cabíveis para tal
compensação.
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legislação
aplicável, bem

como a
participação,
sempre que
possível, em

cursos de
aperfeiçoamento.

Houve o
encaminhamento

de
NOTIFICAÇÕES

DE ALERTA,
informando que a

Despesa Total com
Pessoal do Poder
Executivo vinha
ultrapassando o

limite prudencial e
que as metas de

arrecadação
previstas não

estavam sendo
alcançadas.

Recomendou-se a
adoção das

medidas
estabelecidas pela

Lei de
Responsabilidade

Fiscal.
A Controladoria

Interna informou e
solicitou

providências
acerca da

constatação de
elevada

quantidade de
peças, adquiridas
para os veículos e

máquinas da
municipalidade,

através de Compra
Direta.

Recomendou-se,
desta forma que,

quando constatada
a necessidade de
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manutenção ou
reparo nos veículos

e máquinas
pertencentes à
frota municipal,

que exija a
aquisição/troca de

peças, seja
consultado, antes
de tudo, o setor de

Compras e
Licitações, sobre a

existência de
processo licitatório
vigente, que seja

disponibilizado um
espaço, junto a

Garagem
Municipal, para o

armazenamento, a
devida separação
e identificação das

peças por
Secretaria, veículo,

data da troca e
outras que

julgarem-se
necessárias.

Recomendou-se
também que, o

servidor
responsável pelo

veículo ou máquina
em manutenção,

acompanhe a
prestação do

serviço de
mecânica, a fim de

se verificar a
correta realização

do mesmo.
Atendendo

solicitação do
Gabinete do
Prefeito, a

Controladoria
Interna emitiu

parecer sobre a
Alteração da
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composição da
Base de Cálculo do

Programa de
Formação do
Patrimônio do

Servidor Público,
PASEP,

recomendando: -
Análise da

legislação, pelo
Departamento

Jurídico do
Município, a fim de
que sejam evitadas

más
interpretações,

bem como a
correta aplicação
da norma vigente;
-Posteriormente,
levantamento e

estudo detalhado,
por parte da
Assessoria

Tributária, dos
valores recolhidos
pelo Município ao

PASEP; - Se
constatados

valores recolhidos
a maior, sugere-se

a adoção dos
procedimentos
contidos na IN

RFB nº
1.717/2017, de 17
de julho de 2017, a
fim de se obterem
a restituição ou a

compensação dos
mesmos.

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:
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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)? 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;
Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) 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
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

Avaliação conclusiva: avaliação do Controle Interno acerca das justificativas apresentadas
pelos responsáveis.
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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

01/2018 Ausência de
apresentação
de prestação de
contas,
referente ao
Convênio
01/2018,
firmado entre o
município de
Anchieta e o
Fundo
Municipal de
Saúde de
Dionísio
Cerqueira, cujo
objeto foi a
transferência de
recursos
financeiros com
a contraprestaç
ão de serviços
na área de
odontologia
especializada.

06/11/2018 Não Emissão de
Parecer,
concluindo pela
regularidade
com ressalva,
das contas de
que trata o
referido
processo, tendo
em vista a
comprovação
do cumprimento
do objeto do
convênio
firmado, apesar
da intempestivi
dade das
prestações de
contas.

R$ 9.994,24

V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio,
termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos
congêneres

                                      página 10 / 25



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

Contrato de
Rateio
Contrato de
Rateio
Contrato de
Rateio
Contrato
Termo de
Fomento
Convênio
Termo de
Fomento
Leis
Leis
Termo de
Fomento

002/2019
006/2019
003/2019 e
004/2019
005/2016
002/2019
001/2019
001/2019
1.312/2002 e
1.882/2011
1.244/2001 e
1.872/2011
003/2019

O objeto do
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
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
Contrato de
Rateio é
assegurar a

R$ 78.737,88
R$ 123.087,00
R$ 114.020,64
R$ 91.302,02
R$ 14.000,00
R$ 18.763,32
R$ 33.000,00
R$ 39.067,20
R$ 16.596,00
R$ 15.000,00

Prestação de
Contas em
Andamento.
Prestação de
Contas em
Andamento.
Prestação de
Contas em
Andamento.
Prestação de
Contas Regular.
Prestação de
Contas Regular.
Prestação de
Contas em
Andamento.
Prestação de
Contas Regular.
Prestação de
Contas em
Andamento.
Prestação de
Contas em
Andamento.
Prestação de
Contas Regular.
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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.
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
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sistema de
referência e con
tra-referência.
Contratação de
Instituição
privada,
filantrópica e/ou
Sem Fins
Lucrativos,
prestadora de
serviço de
Assistência à
Saúde,
Atendimento e 
Acompanhame
nto de
Pacientes em
Reabilitação do 
Desenvolviment
o Neuropsicom
otor, para
atender a
demanda do
Município de
Anchieta.
O Termo de
Fomento tem
por objeto a
colaboração
institucional da
ASSOCIAÇÃO
DA CASA
FAMILIAR DE
GUARACIABA
- SC, com a
finalidade de
promover o
acesso ao
Ensino Médio P
rofissionalizante
Técnico em
Agricultura para
7 (sete)
estudantes do
Município de
Anchieta – SC
no ano de
2019, conforme
plano de
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trabalho
apresentado
pela
Associação,
devidamente
aprovado pela
Comissão de
Seleção e
Julgamento de
Chamamento
Público,
constituindo
parte integrante
do presente
Termo, como
se nele
estivesse
transcrito.
O 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
Palma Sola –
SC.
O Termo de
Fomento, tem
por objeto o est
abelecimento
de ações de
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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
atendimento em
educação
especial de
alunos com
deficiência
intelectual e
múltipla, compr
eendendo
fornecimento de
material
humano
especializado,
espaço físico
apropriado,
serviços de
transporte,
alimentação,
lazer,
educação,
saúde, serviço
pedagógico
específico e
oficinas,
objetivando a
garantia da
cidadania e dos
direitos
fundamentais
das pessoas
com
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deficiência,
conforme Plano
de Trabalho.
Contribuição
para a Ameosc
- Associação de
Municípios do
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/2019.
Contribuição
para a FECAM
- Federação
Catarinense de
Municípios,
correspondente
aos meses de
Janeiro à
Dezembro de
2019.
O Termo de
Fomento, tem
por objeto o est
abelecimento
de ações de
interesse
público e
recíproco em
regime de
mútua
cooperação
entre o
Município de
Anchieta e a
Associação de
Pais e
Professores do
Centro
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Municipal de
Educação –
APP CMEIF,
mediante
transferência de
recursos
financeiros, no
valor de R$
15.000,00
(quinze mil
reais), para
realização de
viagem a
cidade de
Chuy, Punta
Del Este,
Piriápolis,
Montevidéu e
Colônia Del
Sacramento –
Uruguai, para
realização de
viagem de
estudos, com
os alunos do 8º
e 9º ano, do
Centro
Municipal de
Educação –
CMEIF, da
disciplina de
Espanhol, para
aprimoramento
dos estudos e
aprendizagem
da língua
espanhola,
conforme Plano
de Trabalho,
parte integrante
deste Termo.

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 006/2017, DISPONÍVEL EM: http:
//www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/decretos/imagens/83024687000122/decreto02001.pdf
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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

25/2019 -
Prefeitura
29/2019 -
Prefeitura
56/2019 -
Prefeitura
61/2019 -
Prefeitura
20/2019 -
Fundo
Municipal de
Saúde
75/2019 -
Prefeitura
25/2019 -
Fundo
Municipal de
Saúde

Dispensa de
Licitação
Pregão
Presencial
Pregão
Presencial
Dispensa de
Licitação
Tomada de
Preços para
Obras e
Serviços de
Engenharia
Pregão
Presencial
Pregão
Presencial

Menor Preço
por Item
Menor Preço
por Item

Menor Preço
Global
Menor Preço
por Item
Menor Preço
por Item

R$ 43.283,75
R$ 810.000,00
R$ 55.778,00
R$ 25.055,60
R$ 34.604,25
R$ 356.046,10
R$ 124.380,50

10.774.791/000
1-60 e 31.850.0
71/0001-07
76.578.202/000
1-87
90.180.605/000
1-02, 61.074.17
5/0001-38 e 61.
198.164/0001-6
0
03.777.341/047
7-15
27.362.989/000
1-30
14.214.963/000
1-00, 27.666.06
1/0001-49, 83.8
67.135/0001-86
, 04.693.449/00
01-33, 05.514.0
28/0001-60, 01.
114.903/0001-6
6, 06.943.501/0
001-98, 11.607.
641/0001-25 e 
22.469.304/000
1-35
12.144.365/000
1- 79, 22.094.5
74/0001-09, 11.
514.302/0001-0
2, 73.244.337/0
001-18 e 24.17
0.620/0001-37

Não
-Falta de
justificativa
para
contratação; -
documentos
quanto a
habilitação,
qualificação e
regularidade
Falta de
solicitação, no
Edital, de
alguns fiscal; -
No Edital,
condições de
pagamento
pouco
instruídas; -
Falta, no Edital,
de prazo e
condições para
assinatura do
contrato; -
Falta, no
contrato, de
cláusulas que
estabeleçam o
crédito pela
qual correrá a
despesa e
garantias
oferecidas para
assegurar a
plena execução
do contrato e; -
Falta de
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comprovação
da fiscalização
da execução
contratual e do
recolhimento,
por parte da
contratada de
obrigações
trabalhistas e
previdenciárias.
-Falta de
justificativa
para
contratação; -
Falta, no
Preâmbulo do
Edital, do
regime de
execução
escolhido;
-Falta de
solicitação, no
Edital, de
alguns
documentos
quanto a
habilitação,
qualificação e
regularidade
fiscal; - No
Edital,
condições de
pagamento
pouco
instruídas; -
Falta, no Edital,
de prazo e
condições para
assinatura do
contrato; - Falta
de cláusulas
que
estabeleçam as
garantias
oferecidas para
assegurar a
plena execução
do contrato e; -
Falta de
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cláusulas que
estabeleçam a
legislação
aplicável aos
casos omissos.
- Justificativa
da necessidade
do objeto
poderia ser
melhor
detalhada.
- Falta de
publicação, em
Diário Oficial,
de ata/termo de
julgamento do
certame.
-Falta de
justificativa
para
contratação e
indicação do
recurso próprio
para a despesa;
- Falta do
Termo de
Referência; -
Falta do
comprovante de
publicação do
extrato do
contrato ou
documento
equivalente; -
No Edital,
condições de
pagamento
pouco
instruídas.
-Falta de
justificativa
para
contratação e
indicação do
recurso próprio
para a despesa;
- Falta do
Termo de
Referência; -
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Falta do
comprovante de
publicação do
extrato do
contrato ou
documento
equivalente; -
No Edital,
condições de
pagamento
pouco
instruídas; -
Falta, no Edital,
de condições
de recebimento
do objeto;
-Falta, no
Edital, de
definição de
prazo e
condições para
assinatura e
execução do
contrato e para
entrega do
objeto da
licitação.

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
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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:

Análise da documentação relativa a admissão de pessoal.. 01/01/2019 à 31/12/2019. Prefeitura
Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Hospital
Municipal Anchietense

Acumulação ilegal de cargos públicos.. Abril, maio e outubro.. Fundo Municipal de Assistência
Social e Câmara Municipal de Vereadores

. . 

 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
Assessoramento: Atuação razoável da gestão
Realização de cursos de capacitação pelos servidores: Pouca atuação da gestão
Verificação dos procedimentos de avaliação periódica de desempenho dos servidores:
Atuação razoável 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: 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
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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

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
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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

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? Não.

 

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.

A Controladoria Interna em conjunto com a Assessoria Jurídica emitiu relatório acerca das
despesas de pessoal do Poder Executivo, recomendando a adoção de medidas que atenuem o
crescimento vegetativo de tais despesas, conforme segue: - Estudo detalhado do quadro de
pessoal do Município, para verificar o impacto financeiro deste quadro de pessoal nos próximos
10 anos e a capacidade financeira e orçamentária do Poder Executivo de suportar esta despesa,
sem a redução do número de servidores ou de benefícios a eles concedidos; - Levantamento do
impacto financeiro das licenças prêmio vencidas e não pagas a todos os servidores públicos para
verificar a capacidade financeira e orçamentária do Poder Executivo de suportar a concessão
deste benefício pelo período de 90 dias; - Levantamento do impacto do Adicional de Titulação,
Adicional de Tempo de Serviço e Progressão por Mérito, na folha de pagamento mensal dos
servidores e da tendência desse impacto nos próximos 10 anos, em vista dos servidores que
terão direito de receber tais estipêndios e para verificar a capacidade financeira e orçamentária do
Poder Executivo de suportar a concessão destes benefícios nos percentuais atualmente vigentes;
- Alteração da legislação de pessoal. - Designação de um grupo de trabalho técnico, com a
participação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos servidores municipais, com o
estabelecimento de objetivos, metas e cronograma de trabalho, a fim de que seja possível buscar
soluções efetivas para a manutenção das despesas com pessoal em patamares legais, sem
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prejudicar direitos adquiridos dos servidores públicos. 
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