
RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A

 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO (Art. 16 IN nº 20 – TCE/SC)

ANEXO VII

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Em atendimento ao art. 16 da Instrução Normativa nº 20/2015, do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, o Órgão Central de Controle Interno do Município de Monte Castelo, apresenta o
Relatório do controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2017, da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo:

I  –  INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIDADE
JURISDICIONADA

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Monte Castelo.

O Órgão de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada é o próprio Órgão Central de Controle
Interno do Município.

a) Estrutura Orgânica do Sistema de Controle Interno do Município

O Ente  Município  de Monte Castelo  dispõe em sua estrutura,  do cargo de Coordenador do
Sistema de Controle Interno de provimento em comissão/confiança e do cargo de Controlador Interno
de provimento efetivo, ambos vinculados ao Gabinete do Prefeito. Também há o cargo de Auxiliar de
Controle Interno, de provimento efetivo, vinculado à Secretaria da Administração.

A Lei Complementar Municipal nº 012/2011, que criou os cargos acima descritos, não estabelece
vinculação direta entre esses, nem tampouco estabelece um Órgão Central de Controle Interno, com
estrutura própria ou Órgãos Setoriais de Controle Interno.
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B) Estrutura de Pessoal do Sistema de Controle Interno do Município

Servidor Cargo Atribuições no Controle Interno
Não ocupado no exercício de 2017 Coordenador do sistema de 

Controle Interno
Coordena e acompanha as ações administrativas do governo municipal, as políticas
globais  e  setoriais,  a  execução  das  mesmas,  avaliando  seus  resultados,  para
assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do município e a defesa das
instituições,  bem  como  o  cumprimento  da  legislação  em  vigor,  assegurando  a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos
resultados obtidos pela Administração, acompanhando as ações relativas à atuação
prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos visando avaliar as ações
governamentais  e  a  gestão  fiscal  dos  administradores  municipais,  avaliando  o
cumprimento  dos  programas,  objetivos,  metas  e  orçamentos  e  das  políticas
administrativas  prescritas,  verificando  também,  a  exatidão  e  a  fidelidade  das
informações  contábeis  e  financeiras,  assegurando  o  cumprimento  das  leis,
coordenando  a  prestação  de  contas  do  Município,  na  forma  da  lei  em  vigor  e
acompanhando os processos em tramitação no Tribunal de Contas do Estado de SC,
envolvendo o Município. Controla os recursos e as atividades do órgão público, com
o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos. 

Antonio Carlos Machado de Lima Controlador Interno O  Controlador  Interno  verifica  as  ações  de  todos  os  agentes  públicos,  para
observância, na administração pública, os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade,  publicidade,  eficiência  e  também  a  legitimidade,  economicidade,
transparência  e  objetivo  público.  Avalia  os  atos  de  administração  e  gestão  dos
administradores municipais, observando o zelo pelos princípios constitucionais  e
preceitos da legislação em vigor. Elabora relatórios com relação ao Setor de Pessoal,
verificando  admissões/contratações,  exonerações/demissões,  aumentos
diferenciados,  concessão  de  gratificações,  frequência,  diárias  e  outros  atos  de
gestão de pessoal. Elabora relatórios referentes a Receita, constando a instituição,
arrecadação, renúncia por ação ou omissão e relatórios da Dívida Ativa, constando
lançamento, cancelamento, cobrança administrativa, encaminhamento e cobrança
judicial e comparação do saldo com a receita arrecadada. Elabora relatórios com
relação  Despesa,  verificando  o  equilíbrio  em  relação  à  receita  arrecadada,
empenho, liquidação, pagamento, despesas de caráter continuado e de expansão
ou aperfeiçoamento da ação governamental. Elabora relatórios com informações
sobre processos de Licitações e Contratos. Elabora relatórios, com relação às Obras
Públicas,  contendo  informações  sobre  o  acompanhamento,  sobre  paralisação,
cronogramas físico-financeiros, projetos, responsabilidade técnica, formalidades de
recebimento,  caução  e  liberação.  Elabora  relatórios,  com  relação  à  Análise
Patrimonial, Ativo Financeiro com informações sobre o comprometimento, recursos
vinculados,  controle  bancário  e  responsáveis.  Elabora  relatórios,  com relação ao
Passivo Financeiro,  contendo informações  do confronto  com o Ativo Financeiro,
despesas  vinculadas  e  depósitos  de terceiros,  Ativo Permanente  e  controle  dos
bens,  Passivo  Permanente  e  controle  da  Dívida  Fundada,  com  base  em
documentação  legal,  inscrição,  amortização  e  saldo  comparado  com  a  receita
arrecadada. Elabora relatórios, com relação Patrimônio Líquido, contendo a análise
com observância dos possíveis efeitos do sistema de compensação.

Não Ocupado em 2017 Auxiliar Auxilia  no controle  interno de ações de todos os agentes  públicos para  que se
observe,  na  administração  pública,  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade,  eficiência  e  também  a  legitimidade,  economicidade,
transparência e objetivo público. Auxilia na avaliação dos atos de administração e
gestão  dos  administradores  municipais,  observando  o  zelo  pelos  princípios
constitucionais  e  preceitos  da  legislação  em  vigor.  Auxilia  na  elaboração  de
relatórios  com  relação a  Pessoal  –  admissão/contratação,  exoneração/demissão,
aumentos diferenciados,  concessão de gratificações,  frequência,  diárias  e outros
atos  de  gestão  de  pessoal,  com  relação  a  Receita  –  instituição,  arrecadação,
renúncia  por  ação  ou  omissão,  com  relação  Dívida  Ativa  –  lançamento,
cancelamento,  cobrança  administrativa,  encaminhamento  e  cobrança  judicial  e
comparação do saldo com a receita arrecadada, com relação Despesa – equilíbrio
em relação a receita arrecadada, empenho, liquidação,  pagamento, despesas de
caráter  continuado  e  de  expansão  ou aperfeiçoamento  da  ação  governamental,
com  relação  Licitações  e  Contratos  –  despesas  não  incluídas  nos  processos
licitatórios,  os  processos  licitatórios  e  os  contratos,  com  relação  a   Obras  –  de
acompanhamento,  paralisadas,  cronogramas  físico-financeiros,  projetos  –
responsabilidade técnica, formalidades de recebimento,  caução e liberação,  com
relação  a  Análise  Patrimonial,  Ativo  Financeiro  –  comprometimento,  recursos
vinculados, controle bancário e responsáveis, com relação ao Passivo Financeiro –
confronto com o Ativo Financeiro,  despesas vinculadas e depósitos de terceiros,
Ativo Permanente – controle dos bens, Passivo Permanente – controle da Dívida
Fundada,  documentação legal,  inscrição,  amortização e  saldo comparado com a
receita arrecadada, com relação Patrimônio Líquido – análise com observância dos
possíveis efeitos do sistema de compensação.

No exercício de 2017, o Cargo de Provimento Efetivo de Controlador Interno do Município, foi

desempenhado  pelo  servidor  Antonio  Carlos  Machado  de  Lima,  não  havendo  outros  servidores

vinculados à área.



c) Procedimentos de Controle adotados

Data Espécie Finalidade

04/04/2016 Recomendação Recomenda ao Prefeito, para que pleiteie junto ao Legislativo Municipal, a correção ou
readequação de valores constantes no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2017, em razão
de valores inexequíveis  às  condições fiscais  do Município,  por falha ou omissão de
planejamento.

26/05/2017 Auditoria Conferir a relação de veículos automotores que foram alienados mediante processos de
leilões públicos,  pelo Município de Monte Castelo,  nos anos de 2015 e  2016,  para
verificar se foi realizada devida a transferência de propriedade nos termo do Código
Brasileiro de Trânsito

31/05/2017 Relatório Relatório  sobre  os  pontos  de  controle  da  LRF,  índices  mínimo e  máximos  legais  e
constitucionais e sobre a avaliação das metas fiscais da LDO/2017, apresentados na
Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2017, realizada no dia 31/05/2017, por força
do disposto no § 4º, do art. 9º da LC nº 101 de 04 de maio de 2000.

01/06/2017 Auditoria Apuração das providências adotadas em relação à execução de decisões do Tribunal de
Contas de Santa Catarina, que imputaram débitos a gestores do Município de Monte
Castelo, referentes Processos TCE-0207150486 e TCE-0203065123.

28/09/2017 Relatório Relatório  sobre  os  pontos  de  controle  da  LRF,  índices  mínimo e  máximos  legais  e
constitucionais e sobre a avaliação das metas fiscais da LDO/2017, apresentados na
Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2017, realizada no dia 28/09/2017, por força
do disposto no § 4º, do art. 9º da LC nº 101 de 04 de maio de 2000.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Prefeito sobre o índice de gastos com manutenção e desenvolvimento do
ensino abaixo do índice mínimo, cumulativamente, até 30/09/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta  ao  Secretário  da  Fazenda  e  Planejamento  sobre  o  índice  de  gastos  com
manutenção e desenvolvimento do ensino abaixo do índice mínimo, cumulativamente,
até 30/09/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Secretário da Educação e Cultura sobre o índice de gastos com manutenção e
desenvolvimento  do  ensino  abaixo  do  índice  mínimo,  cumulativamente,  até
30/09/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Prefeito sobre o índice de gastos com manutenção e desenvolvimento do
ensino abaixo do índice mínimo, cumulativamente, até 30/10/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta  ao  Secretário  da  Fazenda  e  Planejamento  sobre  o  índice  de  gastos  com
manutenção e desenvolvimento do ensino abaixo do índice mínimo, cumulativamente,
até 30/10/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Secretário da Educação e Cultura sobre o índice de gastos com manutenção e
desenvolvimento  do  ensino  abaixo  do  índice  mínimo,  cumulativamente,  até
30/10/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Prefeito sobre o índice de gastos com manutenção e desenvolvimento do
ensino abaixo do índice mínimo, cumulativamente, até 30/11/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta  ao  Secretário  da  Fazenda  e  Planejamento  sobre  o  índice  de  gastos  com
manutenção e desenvolvimento do ensino abaixo do índice mínimo, cumulativamente,
até 30/11/2017.

16/10/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Secretário da Educação e Cultura sobre o índice de gastos com manutenção e
desenvolvimento  do  ensino  abaixo  do  índice  mínimo,  cumulativamente,  até
30/11/2017.

14/12/2017 Notificação de Alerta Alerta ao Presidente do Legislativo sobre o atraso de 34 dias no envio de dados sobre a
folha de pagamento ao Portal de Transparência.

14/11/2017 Consulta Formulação de consulta em forma de questionário à Assessoria Jurídica da Prefeitura,
com o objetivo de confirmar ou não, a obrigatoriedade de o Município de implantar e
manter programas e instrumentos relacionados à saúde do trabalhador como PPRA,
LTCAT e PCMSO.

29/11/2017 Inspeção in loco Inspecionar por amostragem única, a entrega pelo fornecedor de gêneros alimentícios,
destinados ao programa de alimentação escolar, para conferir a correta especificação
de quantidade e qualidade.

18/12/2017 Auditoria Apurar,  se existentes,  irregularidades em processos de contratações temporárias  de
pessoal em caráter temporário de excepcional interesse público.

18/12/2017 Notificação de Alerta Alerta  ao  Prefeito  sobre  processos  de  contratações  de  pessoal,  vigentes  em
06/12/2017,  em  situação  irregular,  apontadas  no  Processo  de  Controle  Interno  nº
005/2017.

19/12/2017 Auditoria Avaliação do sistema de controle de frotas do Município.
21/12/2017 Auditoria Avaliação do sistema de controle de frequência e de jornada de trabalho dos Servidores

Municipais. 

Ainda no exercício de 2017, o Órgão Central de controle interno emitiu 113 pareceres sobre
processos de contrações temporárias de excepcional interesse público, 09 pareceres sobre prestação de
contas de recursos concedidos e 03 pareceres sobre prestação de contas de diárias.



d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades

Data Espécie Finalidade
03/03/2017 Comunicação Interna Solicita ao Secretário da Administração para que informe o nome do responsável pelo Setor de

Recursos Humanos e Folha de Pagamento da Prefeitura
03/03/2017 Comunicação Interna Encaminhamento  de  cópia  de  artigo  elaborado pela  DAP/TCE/SC,  ao  DRH,  sobre  Contratações

temporárias.
03/03/2017 Comunicação Interna Encaminha pareceres sobre prestações de contas de diárias ao Secretário da Administração.

06/03/2017 Comunicação Interna Solicitação  de  informações  ao  Secretário  da  Fazenda  e  Planejamento  sobre  pagamentos  de
convênio para manutenção de plantões médicos.

07/03/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Secretário de Fazenda e Planejamento e equipe técnica, cópias dos Ofícios Circulares
nº TC/DMU 1.814/2017 e TC/DMU 1.815/2017, do TCE/SC, para providências.

11/05/2017 Ofício Encaminhamento do Relatório do Órgão de Controle Interno e parecer sobre a análise da Prestação
de  Contas  de  Gestão  do  exercício  de  2016,  da  Prefeitura  Municipal  de  Monte  Castelo,  com
apontamentos e recomendações,  elaborado em função do disposto no art.  16,  da IN nº TC/SC
20/2015 (Anexo VII), ao Prefeito.

11/05/2017 Ofício Encaminhamento Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre as contas do Município de 
Monte Castelo, referente ao exercício de 2016, elaborado em função do que dispõe o art. 7º,II, da 
IN nº TC/SC 20/2015 (Anexo II), ao Prefeito.

17/03/2017 Comunicação Interna Comunica ao Prefeito sobre a disponibilidade de itens na Sala Virtual do Tribunal de Contas, para
assinatura digital.

30/03/2017 Comunicação Interna Encaminha cópia do Comunicado nº 02/2017 do TCE/SC, sobre impedidos de licitar e contratar com
o Poder Público, à Assessoria Especial de Gabinete, ao Secretário da Administração, ao responsável
pelo  DRH,  Coordenador  Geral  de  Compras  Materiais  e  Serviços  e  ao  Secretário  da  Fazenda  e
Planejamento.

05/04/2017 Comunicação Interna Solicita à Assessora Especial de Gabinete para que dê ciência ao Prefeito e sua equipe técnica sobre
o conteúdo da Recomendação nº OCCI/001/2017, sobre as metas fiscais da LDO/2017.

12/04/2017 Comunicação Interna Solicita à Assessora Especial de Gabinete, para que dê ciência ao Prefeito e Secretários Municipais,
sobre  o  Ofício  Circular  nº  TC/GAP/Nº  002/2017,  do  TCE/SC,  e  Ofício  DPE  n.  4530/2017,  do
Coordenador do IEGM/TCESC, sobre questionários eletrônicos para captação de informações para
compor o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

05/06/2017 Ofício Encaminha  as  conclusões  prévias  e  recomendações  sobre  o  Processo  de  Controle  Interno  nº
002/2017, sobre as providências para cobrança de débitos imputados pelo TCE/SC, nos processos
TCE-0207150486 e TCE-0203065123, ao Prefeito, para providências.

16/05/2017 Comunicação Interna Solicita informações à Assessoria Jurídica sobre as providências tomadas para cobrança de débitos
imputados, referentes aos Processos TCE 02/03065123 e TCE 02/07150486, do TCE/SC.

31/05/2017 Comunicação Interna Encaminha relatório preliminar sobre o PCI nº  001/2017, solicitando providências e informações
sobre transferências de titularidade de veículos alienados em leilões nos anos de 2015 e 2016.

05/07/2017 Comunicação Interna Solicita  ao  Secretário  da  Administração  a  relação  nominal  dos  responsáveis  pela  verificação  e
acompanhamento do sistema de registro de ponto e controle de jornada de trabalho, por setor
e/ou secretaria.

05/07/2017 Comunicação Interna Solicita ao Secretário da Administração para informe o servidor responsável pelo sistema e_sfinge
Obras.

05/07/2017 Comunicação Interna Solicita ao Secretário da Administração para informe o servidor responsável pela publicidade dos
atos oficiais, no Diário Oficial dos Municípios.

20/06/2017 Comunicação Interna Encaminha cópia do Comunicado nº 03/2017 do TCE/SC, sobre impedidos de licitar e contratar com
o Poder Público, à Assessoria Especial de Gabinete, ao Secretário da Administração, ao responsável
pelo  DRH,  Coordenador  Geral  de  Compras  Materiais  e  Serviços  e  ao  Secretário  da  Fazenda  e
Planejamento.

03/08/2017 Ofício Encaminha  ao  Prefeito,  cópia  do  Ofício  Circular  Nº  TC/GAP  –  007/2017,  do  TCE/SC,  sobre
providências para viabilizar o cumprimento do que dispõe o art. 10 da Lei federal nº 13.005/2014.
(Plano Nacional de Educação – PNE).

22/08/2017 Comunicação Interna Encaminha  o relatório  de análise  das  metas  ficais  avaliadas  na  Audiência  Pública  referente  1º
quadrimestre/2017, ao Secretário de Fazenda e Planejamento.

07/08/2017 Comunicação Interna Reitera  ao  Secretário  da  Administração  o  atendimento  à  solicitações  anteriores,  contidas  nas
Comunicações Internas nºs. 21, 27, 28 e 29 da controladoria Interna.

30/08/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Gestor do Termo de Fomento nº 001/2017, Processo de prestação de contas nº 001-
04/2017, para reconsiderações e diligenciamento.

04/09/2017 Comunicação Interna Encaminha ao  Coordenador Geral de Compras Materiais e Serviços, comunicado nº 04/2017, do
TCE/SC sobre o Ofício nº 1580/2017/CGMA/SAF/SEAD/CC-PR.

04/09/2017 Comunicação Interna Solicita  ao  Coordenador  de  Transporte  e  Frotas  de  Veículos,  responda  os  questionamentos
formulados por meio da Entrevista nº PCI-001/2017, da Controladoria Interna.

04/09/2017 Comunicação Interna Alerta  ao  Secretário  da  Fazenda  e  Planejamento,  sobre  o  atraso  no  envio  ao  Legislativo,  dos
Projetos de Lei do PPA (quadriênio 2018 a 2021) e LDO/2018.

04/09/2017 Comunicação Interna Solicita  ao  responsável  pelo  DRH,  o  envio  à  Controladoria  Interna,  de  cópias  de  relatórios  de
controle de frequência e de jornada de trabalho dos servidores municipais.



Data Espécie Finalidade
09/04/2017 Comunicação Interna Solicita ao Coordenador de Transporte e Frotas de Veículos, o envio de cópias de fichas de controle

de abastecimentos de Veículos e máquinas municipais, à controladoria Interna.

14/09/2017 Comunicação Interna Encaminha cópia do Comunicado nº 05,  06 e 07/2017 do TCE/SC, sobre impedidos de licitar e
contratar com o Poder Público, à Assessoria Especial de Gabinete, ao Secretário da Administração,
ao responsável pelo DRH,  ao Coordenador Geral de Compras Materiais e Serviços e ao Secretário
da Fazenda e Planejamento.

01/10/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, o relatório de análise dos dados
apresentados na audiência pública de avaliação das metas fiscais, sobre o 2º Quadrimestre/2017.

03/10/2017 Ofício Encaminha ao Prefeito,  o relatório do CI, sobre a análise dos dados apresentados na audiência
pública de avaliação das metas fiscais, sobre o 2º Quadrimestre/2017.

16/10/2017 Ofício Encaminha  ao Prefeito,  o  relatório  específico sobre a  análise  dos  índices  dos  gastos  em MDE,
realizados até 30/09/2017.

16/10/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Secretário  de Fazenda e Planejamento e ao Secretário  da Educação e cultura,  o
relatório específico sobre a análise dos índices dos gastos em MDE, realizados até 30/09/2017.

16/10/2017 Comunicação Interna Solicita ao Secretário da Educação e Cultura a apresentação de um plano de aplicação dos recursos
destinados  à  Manutenção  e  desenvolvimento  do Ensino,  com vistas  a  atingir  o  índice  mínimo
constitucional de 25% até o final do exercício.

11/11/2017 Comunicação Interna Encaminhamento  de  consulta  à  Assessoria  Jurídica  sobre  a  obrigatoriedade  de  o  Município
implantar e manter programas e instrumentos relacionados à saúde do trabalhador como PPRA,
LTCAT e PCMSO.

16/11/2017 Ofício Encaminha  ao Prefeito,  o  relatório  específico sobre a  análise  dos  índices  dos  gastos  em MDE,
realizados até 31/10/2017.

16/11/2016 Comunicação Interna Solicita  parecer  à  Assessoria  Jurídica  sobre  a  aplicabilidade  do  instrumento  “contrato
Administrativo por Tempo Determinado”, previsto no art. 64 da Lei Mun. nº 1.796 de 30 de junho
de 2005, nas contratações temporárias vinculadas ao Regime Jurídico do Direito Administrativo.

16/11/2016 Comunicação Interna Solicita  parecer  à  Assessoria  Jurídica  sobre  as  circunstâncias  em  que  se  aplica  o  instrumento
“Termo de Posse”, na admissão de pessoal.

16/11/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Secretário  de Fazenda e Planejamento e ao Secretário  da Educação e cultura,  o
relatório específico sobre a análise dos índices dos gastos em MDE, realizados até 31/10/2017.

20/11/2017 Comunicação Interna Solicita à Assessoria Jurídica da Prefeitura, na qualidade de equivalência à Procuradoria Municipal,
para  que encaminhe  à  Controladoria  Interna,  informações  sobre o  andamento  das  ações  para
cobrança  de  débitos  imputados  em  consequência  dos  Processos  TCE-0207150486  e  TCE-
0203065123, do TCE/SC.

30/11/2017 Ofício Encaminha  ao  Prefeito,  o  relatório  resultante  da  inspeção  in  loco na  entrega  de  gêneros
alimentícios destinado ao Programa Municipal de Alimentação Escolar, para providências.

30/11/2017 Ofício Encaminha ao Secretário Municipal da Educação e Cultura, ao Secretário Municipal de Fazenda e
Planejamento, a Diretora do CEI Sabrina R Granza, à Nutricionista do PMAE e à Presidente do CAE, o
relatório resultante da inspeção in loco na entrega de gêneros alimentícios destinado ao Programa
Municipal de Alimentação Escolar, para providências.

04/12/2017 Comunicação Interna Solicita à Chefe  de Setor de Recursos Humanos, relação de contratados temporários, classificada
por situação.

07/12/2017 Comunicação Interna Encaminha cópia do Comunicado nº 08/2017 do TCE/SC, sobre impedidos de licitar e contratar com
o CISNORDESTE/SC, à Assessoria Especial de Gabinete, e Coordenador Geral de Compras Materiais.

08/12/2017 Ofício Encaminha  ao Prefeito,  o  relatório  específico sobre a  análise  dos  índices  dos  gastos  em MDE,
realizados até 30/11/2017.

08/12/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Secretário  de Fazenda e Planejamento e ao Secretário  da Educação e cultura,  o
relatório específico sobre a análise dos índices dos gastos em MDE, realizados até 3/11/2017.

14/12/2017 Ofício Encaminha ao Prefeito, o Ofício Circular TC/DMU nº 17.289/2017, do TCE/SC, sobre a identificação,
análise  e  tomada  de  providências  relacionadas  às  inconsistências  da  dados  de  empenhos  de
Unidades Gestoras Municipais.

14/12/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento e à Contadora Municipal, o Ofício
Circular  TC/DMU  nº  17.289/2017,  do  TCE/SC,  sobre  a  identificação,  análise  e  tomada  de
providências  relacionadas  às  inconsistências  da  dados  de  empenhos  de  Unidades  Gestoras
Municipais.

19/12/2017 Comunicação Interna Solicita à Contadoria Municipal, informações e documentos à cerca das  prestações de contas de
diárias  referente  aos  processos  de  empenho  nº  1066  e  1830,  ambos  do  ano  de  2013,  para
acompanhamento da determinação constante no item 6.2.2, da Decisão nº 0760/2017, proferida
pelo Pleno do TCE/SC, em função do Processo nº RLA 16/00085730.

20/12/2017 Comunicação Interna Encaminha ao Gestor do Termo de Fomento nº 001/2017, parecer sobre o Processo de prestação
de contas nº 001-08/2017, p/ providências em relação à Comissão de Monitoramento e avaliação.

20/12/2017 Ofício Encaminha  ao  Prefeito  os  resultados de recomendações  da conclusão do  PCI  nº  003/2017,  de
avaliação do sistema de controle de frotas.



II – Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das auditorias planejadas e das
auditorias realizadas; 

Auditorias Planejadas cfe PAAI Auditorias Executadas Observações
Avaliar  a  acompanhar  a  realização  das
Audiências Públicas Previstas no art. 9º, § 4º,
da Lei Complementar 101/2000.

A  controladoria  Interna  acompanhou  e
analisou  os  dados  apresentados  nas
audiências  públicas  realizadas
quadrimestralmente,  emitindo  relatórios
específicos, comentados.

Os relatórios decorrentes das análises foram
encaminhados ao  Chefe  do  Poder  Executivo
Municipal  e  a  autoridades  municipais
interessadas.

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

A  controladoria  interna  acompanhou  a
inserção de dados no sistema e-sfinge, mas
não  realizou  auditoria  específica  de
conformidade, nos sitemas.

Nada a declarar

Verificar  a  existência  e  funcionamento  de
Sistema de Controle de Frotas

Foi  Instaurado  o  Processo  da  Controle
Interno  nº  003/2017,  com  o  objetivo  de
avaliar funcionamento do controle de frotas
do Município.

Os  resultados  e  recomendações  foram
encaminhados ao Chefe do Poder Executivo,
para providências necessárias.

Verificar  se  os  processos  de  contratações
temporárias,  atendem  aos  preceitos  legais,
constitucionais e regulamentares

Foi  Instaurado  o  Processo  da  Controle
Interno  nº  005/2017,  com  o  objetivo  de
avaliar  os  processos  de  contratações
temporárias vigentes no exercício de 2017.

Os  resultados  e  recomendações  foram
encaminhados ao Chefe do Poder Executivo,
para providências necessárias.

Verificar  o  Funcionamento  do  controle  da
jornada de trabalho, bem como identificar os
responsáveis, pela sua verificação

Foi  Instaurado  o  Processo  da  Controle
Interno  nº  004/2017,  com  o  objetivo  de
avaliar  funcionamento  do  sistema  de
controle  de  frequência  e  de  jornada  de
trabalho dos Servidores Municipais. 

Os  resultados  e  recomendações  foram
encaminhados ao Chefe do Poder Executivo,
para providências necessárias.

Verificar  se  está  sendo  observada  a  estrita
ordem cronológica de pagamentos, por fontes
de recursos

Não foi realizada Nada a declarar

Verificar  se  a  conciliação  bancária  é  feita
regularmente, bem como verificar a existência
ou não de valores a regularizar

Não foi realizada Nada a declarar

Avaliar  a  confiabilidade  das  informações  no
sistema de Transparência Pública

Não  foi  realizada  auditoria  formal  e
específica  de  avaliação  do  sistema  de
Transparência Pública no exercício de 2017,
todavia,  periodicamente  a  Controladoria
acompanhou o  funcionamento  do  sistema,
conferindo  eventuais  atrasos  de  envio  das
informações.

A Município contratou com a empresa Betha
sistemas  Ltda,  o  Sistema  Fly  Transparência,
que gerencia a inserção de dados no Portal de
Transparência, na condição de tempo real, em
atendimento  ao  que estabelece o art.  48,  §
1º, II da Lei Complementar Federal nº 101 de
04 de maio de 2000, combinado com o art.
2º,  §  2º,  II  do Decreto Federal  nº  7.185/10.
Algumas falhas ainda acontecem, decorrentes
da falta de capacitação de pessoal.

Avaliar o funcionamento e a confiabilidade do
sistema de Acesso à Informação

Não  foi  realizada  auditoria  formal  e
específica de avaliação do sistema de Acesso
à  Informação  no  exercício  de  2017,
Entretanto,  periodicamente a Controladoria
acompanhou o funcionamento do sistema

A  controladoria  Interna  identificou  o
responsável  pela  operação  do  sistema  e
acompanha  o  atendimento  dos  pedidos  e
informação e prazos de resposta.

Verificar a permanência de Restos a Pagar, por
mais de um exercício

Não foi realizada Nada a declarar

Verificar  a  ocorrência  de multas  de trânsito,
bem  como  os  trâmites  internos  para
regularização e responsabilização

Não foi realizada Nada a declarar

Avaliar as metas bimestrais de Receita As  metas  bimestrais  de  receitas  foram
acompanhadas  quadrimestralmente  pela
Controladoria  Interna,  por  meio  dos
relatórios específicos emitidos em razão dos
dados apresentados nas Audiências Públicas
Quadrimestrais 

Nada a declarar

Não Planejada no PAAI Foi  Instaurado  o  Processo  da  Controle
Interno  nº  001/2017,  com  o  objetivo  de
identificar  a  possibilidade  de  ausência  de
transferência  de  propriedade  de  veículos
leiloados  pelo  Município  nos  exercícios  de
2015 e 2016.

Foram  identificados  03  veículos  nessa
condição. A conclusão prévia do relatório com
recomendações  foi  encaminhado  à
Autoridade administrativa,  para  providências
necessárias.

Não Planejada no PAAI Foi  Instaurado  o  Processo  da  Controle
Interno  nº  002/2017,  com  o  objetivo
identificar  o  andamento  de  ações  para
cobrança  de  débitos  imputados  pelos
Processos  TCE-0207150486  e  TCE-
0203065123, do TCE/SC.

Os  resultados  e  recomendações  foram
encaminhados ao Chefe do Poder Executivo e
à  Procuradoria  Municipal  para  providências
necessárias.



III –  Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão
ilegais, ilegítimos ou antieconômicos: 

Relatório de 
Auditoria nº

Ato apontado e falha 
mantida (após os 
esclarecimentos do 
gestor)

Valor do 
débito 
sujeito à 
glosa

Medidas adotadas 
pelo Controle 
interno

Medidas 
adotadas 
pelo Gestor

Identificação do gestor e 
período do mandato

- - - - - -

Não há registro de irregularidades ou atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, que 
tenham resultado em dano ou prejuízo ao erário, neste UG.

IV  –  Quantitativo  de  tomadas  de  contas  especiais  instauradas  e  os  respectivos  resultados,  com
indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de
Contas:

Tomada  de
Contas
Especial

Objeto Ato  de
instauração  e
dada

Gestor/Servidor
identificado

Medidas
adotadas  pela
Administração

Medidas
adotadas
pelo Gestor

Resultados
(EX:  comunicação  ao
TCE/SC, MP...)

- - - - - - -

Não há registro de tomadas de contas especiais instauradas na Unidade Gestora Prefeitura 
Municipal de Monte Castelo.

VIII – Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em
cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:

Processo Apontamento pelo TCE Providências Gestor Análise do Controle Interno
RLA
16/00085730 

No  item  6.2.1,  da  decisão  nº
760/2017,  o  TCE/SC  considerou
abusivos  os  valores  de  diárias
praticadas  por  ambos  os  Poderes
Municipais, especialmente os valores
fixados para Brasília e para o Exterior,
determinando  ao  Prefeito  para  que
promova  a  alteração  legal  dos
valores, amoldando-os aos princípios
constitucionais  da  moralidade,
eficiência e economicidade.

Nenhuma  providência  até  o  final  do
exercício de 2017.

A  Controladoria  Interna  tomou  conhecimento  da
decisão  ao  final  do  exercício  de  2017.  Será
encaminhado expediente ao Chefe do Poder Executivo
e  à  Procuradoria  Municipal,  para  obter  informações
bem como alertando sobre a necessidade de adotar as
providências determinadas pelo TCE/SC

RLA
16/00085730 

No  item  6.2.2,  da  decisão  nº
760/2017,  o  TCE/SC  determinou  a
adoção de medidas necessárias para
o  devido  ressarcimento  aos  cofres
municipais  quanto  ao  dano  de  R$
1.590,00  decorrente  da  ausência  de
prestação  de  contas  de  diárias,
apuradas  em  auditoria  in  loco,  em
descumprimento  ao  art.  11  da  Lei
(municipal) n. 1.826/2006 c/c art. 19
da  Instrução  Normativa  n.  TC-
14/2012 e alterações.

Nenhuma  providência  até  o  final  do
exercício de 2017.

A  controladoria  Interna  tomou  conhecimento  da
decisão  ao  final  do  exercício  de  2017,  e  no  mesmo
exercício iniciou a busca de informações e documentos
junto  à  Contadoria  e  Tesouraria  do  Município,  para
instaurar o devido processo de acompanhamento,  de
possível tomada de contas especial,  logo no início de
2018.



IX  – Relatório da execução das  decisões  do Tribunal  de Contas  que tenham imputado débito aos
gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do
responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa,
ajuizamento e conclusão do processo;

Processo: TCE 02/07150486
Acórdão: 1048/2002
Data: DOE: 23/04/2003
Responsável: Edilson Lisboa
Situação da cobrança: notificação via cartórios de títulos e Documentos em 24/08/2016
Data de Inscrição em Dívida Ativa: 02/08/2012
Data do Ajuizamento: Sem Informações
Conclusão do Processo: Sem Informações

Processo: TCE 02/03065123
Acórdão: 2016/2005
Data: DOE: 04/05/2005
Responsável: Edilson Lisboa
Data de Inscrição em Dívida Ativa: 02/08/2012
Data do Ajuizamento: Sem Informações
Conclusão do Processo: Sem Informações

Situação da cobrança Processos TCE 02/07150486 e TCE 02/03065123: Mediante despacho do Chefe do
Poder Executivo, datado de 17/07/2017, foi determinado à Assessoria Jurídica, na qualidade de órgão
equivalente à Procuradoria Municipal, para promover o levantamento e o estado em que se encontram
as demandas judiciais deflagradas em desfavor do responsável e que culminaram a quitação de débitos
ao ex-prefeito Edilson Lisboa, bem com a investigação extrajudicial acerca da existência de bens móveis
ou imóveis em nome do imputado.

Como  consequência  do  citado  despacho,  foi  instaurado  o  Procedimento  Administrativo
Preliminar  nº 001/2017,  na Assessoria  Jurídica Municipal,  que apurou a existência  de uma série  de
outros  procedimentos  judiciais  ajuizados  em  desfavor  do  responsável,  cuja  cobrança  permanece
frustrada, haja vista sua condição de insolvência, provada pelo apensamento de cópias de certidões de
diversos órgãos públicos, atestando que o devedor não é titular de bens móveis ou imóveis passíveis de
penhora.

Nesta senda, o citado procedimento manifesta a preocupação de possível repercussão negativa
na  possibilidade  de  onerar  os  cofres  públicos  em razão  de  ônus  sucumbencial,  por  propositura  de
demanda judicial infundada, levando-se em conta o Princípio da Efetividade da Execução.

Desse  modo,  a  conclusão  do  Procedimento  Administrativo  Preliminar  nº  001/2017,  foi  por
“promover-se a audiência do Tribunal de Contas deste Estado, a fim de que, se for o caso e querendo se
manifeste, se mesmo diante da ineficácia de medida postulatória judicial visando o adimplemento do
débito imputado por aquela Corte e, ciente de que os custos atinentes à propositura da demanda e do
próprio processo executivo, não serão sequer satisfeitos, quiçá o crédito principal ora imputado, estaria
o gestor obrigado a sua propositura, por mera formalidade”. Desse modo, a decisão do Prefeito foi por
promover a audiência do Tribunal de contas de Santa Catarina, com encaminhamentos dos autos para
ciência da Controladoria Interna.

Observações do Controle Interno: em 1º de junho de 2017, a Controladoria Interna emitiu a conclusão
prévia do Procedimento de controle Interno nº 002/2017, instaurando com o objetivo de apurar se
foram  adotadas  providências  pelo  Município,  para  cobrança  de  débitos  imputados  a  gestores  do
Município de Monte Castelo, resultante dos Processos TCE-0207150486 e TCE-0203065123 do TCE/SC.



O procedimento em comento lançou mão de documentos diversos já tramitados no âmbito do
Poder Executivo Municipal, como comunicados da Egrégia Corte de Contas Catarinense, Demonstrativos
de Débitos, Notificações Extrajudiciais, Notificações via cartório de títulos e documentos, Comunicação
do Poder Executivo ao Poder Legislativo,  entre outros,  requisitados junto ao Departamento Jurídico
Municipal, além de promover inquirições por meio de Comunicações Internas ao ao mesmo Órgão e por
Ofício encaminhado ao atual Prefeito.

Como  consequência,  o  Departamento  Jurídico  do  Município  instaurou  o  Procedimento
Administrativo Preliminar nº 001/2017, cujos resultados foram encaminhados para pronunciamento do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Assim  sendo,  a  Controladoria  Interna  aguarda  a  superveniência  de  novos  fatos,  para  se
necessário, tomar novas providências.

XII – Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa nº TC/SC
020/2015.

Não há outras análises a serem apresentadas, além daquelas que constam no parecer previsto
no § 1º do art. 16 da IN nº TC/SC 020/2015.

Monte Castelo, 20 março de 2018.

Antonio Carlos Machado de Lima
Controlador Interno do Município


