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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE 
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE GESTÃO – ANO 2016 
(Art. 16 Da IN 20 
TCESC) ANEXO 

VII 
 
 
 
 
 

 
I ‐ Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da 
unidade jurisdicionada: 
 
 

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Blumenau (CMB) foi 
instituída pela Resolução 437/2015, de 26 de março de 2015 e, 
posteriormente, alterada pela Resolução 463/2015, de 3 de dezembro de 
2015. 

RESPONSÁVEIS/ QUADRO FUNCIONAL: 

DOIS SERVIDORES EFETIVOS: 

   -  Controlador Interno 

   -  Coordenação de Controle de Gestão Administrativa  

 
 
 

 

a) Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno 
 
 
                                                    ________________ 
                                                     MÊSA DIRETORA  
                                                    ___ Presidente___  
                                                                   | 
                                                                   | 
                                                    ________________ 
                                                    Controles Internos 
                                                   _________________ 
 
A Controladoria Interna é o órgão de assessoramento superior, vinculada 
diretamente à Mesa Diretora e subordinado ao Presidente, com atribuições 
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básicas de controle, por meio de verificação, acompanhamento e providências 
para correção dos atos de gestão fiscal e de gestão administrativa produzidos 
pelos órgãos e autoridades no âmbito da Câmara Municipal de Blumenau. 
 

 
Servidor Cargo Atribuições no 

Controle Interno 

Djalma José dos Santos Coord. De Controle de        -vide abaixo - 1 

matr. 228744 – administrador – 
CRA SC 23474 -  CPF:  
698.898.309-06. 
 

Gestão Administrativa  

– CRA SC 23474 -  CPF:   
698.898.309-06. 
 

  

698.898.309-06   

Mauricio Xavier Müller Controlador Interno -vide abaixo - 2 
  Matr. 574 – Contador – CRC:   

SC 021477/0-7 – CPF:   

  351.676.379-53   

 

 

 1 : A Coordenação de Controle de Gestão Administrativa é unidade de coordenação de serviços, 
vinculada à Controladoria Interna, que tem por finalidade controlar e acompanhar os atos 
administrativos patrimoniais e de gestão de pessoal, as licitações, contratos e convênios de 
compras e serviços e as despesas de gabinete e subsídios de Vereadores da Câmara Municipal, 
dentre outros 

 

 

 

2 : A Controladoria Interna possuirá em seu quadro as funções gratificadas de Controlador Interno 
e Coordenador de Controle de Gestão Administrativa. 

 

Ao ocupante da Função Gratificada de Controlador Interno, servidor efetivo, com formação em 
Contabilidade, nível técnico ou superior, compete as seguintes atribuições: 

 

I – chefiar as atividades da Controladoria Interna; 

 

II – assessorar a Mesa Diretora nos acompanhamentos dos trabalhos da Controladoria Interna; 

 

III – orientar e supervisionar as atividades da Coordenação de Controle; 

 

IV – intermediar entendimentos referentes ao controle externo com o Tribunal de Contas e os 
procedimentos pertinentes; 

 

V – responder pela regularidade e legalidade dos atos administrativos e negociais da Câmara 
Municipal, adotando as providências que se fizerem necessárias; 

 

VI – encaminhar à Mesa Diretora conteúdos para normatização, sistematização e padronização dos 
atos administrativos dos órgãos da Câmara Municipal, conforme recomendação ou normatização 
do TCE – SC; 

 

VII – assinar, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal, o relatório de Gestão Fiscal; 

 

VIII – exercer o controle e acompanhamento dos registros contábeis, da execução orçamentária e 
financeira e da execução da despesa da Câmara Municipal. 
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b) Procedimentos de Controle adotados: 

 

1 – Elaboração e implantação de plano semestral de auditoria contábil, 
operacional, patrimonial e fiscal nos órgãos administrativos da Câmara; 

 

2 – Análise das concessões de contas de diárias; 

 

3 – Análise de concessões e tomada de contas dos valores concedidos a 
título de adiantamento, para atender as despesas de pequeno vulto; 

 

4 – Conferência das despesas através da especificação e análise dos 
empenhos e respectivos documentos comprobatórios da realização da 
despesa e pagamentos/liquidação. 

 

          - Na eventualidade de despesas não usuais ou rotineiras, 
procedemos a verificação das mesmas sob todos os aspectos 
administrativos e legais. Destacamos as ocorrências abaixo, 
acompanhadas nos seus trâmites e, ainda sem desfecho: 

 

- Dano em equipamento de propriedade do prestador de serviço 
(transmissão – TVL), por vazamento de água em duto de aparelho de 
ar-condicionado, valor do dispêndio: R$ 13.184,26; e 

 

- Danos em veículos alugados pela Câmara e cujos consertos não 
foram ressarcidos pelos usuários: R$ 7.129,86. 

 

5 – Auditorias periódicas, em períodos aleatórios, para verificação do 
correto recolhimento dos tributos retidos dos prestadores de serviços; 

 

6 – Auditorias periódicas, aleatórias, nos processos referentes ao 
processamento da folha de pagamento dos servidores, para conferência do 
correto recolhimento/repasse das contribuições previdenciárias – INSS e 
Instituto de Previdência (ISSBLU), bem como do IRRF; 

 

7 – Conferência por amostragem, dos processos licitatórios; 

 

8 – Auditorias periódicas, aleatórias, nos processos de pagamentos aos 
fornecedores de mão de obra à Câmara, de modo a verificar o correto 
recolhimento/repasse de tributos e contribuições previdenciárias; 

 

9 – Conferência e confecção de parecer para todas as admissões de 
pessoal, e por amostragem, a de contratação de estagiários; 
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10 – Pesquisa, investigação e apuração nas averiguações de denúncias 
recebidas e repassadas à Controladoria; 

 

11 – Demais demandas repassadas pela Mesa Diretora/Presidência para 
auditoria, averiguações, pesquisas, bem como a melhoria e normatização 
de rotinas etc.; 

 

12 – Acompanhamentos de Tomada de Contas Especial, tanto por iniciativa 
da Câmara, como do TCE-SC; 

 

13 – Cumprimento de demandas e determinações do TCE-SC. 

 

 

 

 
 

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

 

 

Não há INTRANET na Câmara, desse modo, as comunicações internas são 
realizadas pessoalmente, por telefone ou via correio eletrônico, ofícios, memorandos 
e reuniões. 

A Escola do Legislativo Fritz Muller organiza/ministra cursos e treinamentos 
aos vereadores, servidores e, alguns à comunidade. 

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, promove 
treinamentos na área de segurança e saúde do trabalho, bem como palestras, 
encontros e capacitações, visando a saúde e segurança dos servidores e ocupantes 
da sede da Câmara Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

II – Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das 
auditorias planejadas e das auditorias realizadas: 
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Auditorias Planejadas cfe 
plano de auditoria 

Auditorias 

Executadas 

Observações 

Gestão de Pessoas - Estagiários SIM Vide quadro abaixo 

Comunicações e Serviços de   

Telefonia Móvel SIM Vide quadro abaixo 

 

Recomendações Providência  
Sugerida 

Setor 
Responsável 

Providências 
adotadas  

Resultados  
Obtidos 

RH - Estagiários: 
Na contratação, deve 
ser comprovada a 
quitação eleitoral e 
militar, quando 
aplicável. 

Solicitar documentos 
que comprovem a 
quitação eleitoral e 
militar, quando 
aplicável, para 
efetivação do contrato 
de estágio 

Coordenação 
de Gestão de 
Pessoas 

A partir de 
jun/16, foi 
incluída a 
exigência da 
quitação militar e 
eleitoral para a 
contratação de 
estagiários, 
quando 
aplicável. 

REGULARIZADO, 
conforme 
MEMORANDO 
CMB/CGP 52/2016, 
com Auditoria de 
Monitoramento 
agendada para 1º 
sem./2017. 

RH - Supervisor  de 
Estágio: 
Comprovar 
formação/experiência 
dos supervisores de 
estágio. 

Comprovar 
formação/experiência 
do supervisor de 
estágio. 

Coordenação 
de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação de 
Gestão de 
Pessoas, 
providenciará 
inclusão da 
informação da 
formação/expe- 
riência do 
supervisor de 
estágio no 
contrato. 

REGULARIZADO, 
conforme 
MEMORANDO 
CMB/CGP 52/2016, 
com Auditoria de 
Monitoramento 
agendada para 1º 
sem./2017. 

ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA 
Telefonia Móvel: 
Verificar/controlar, 
mensalmente, se não 
está sendo cobrado 
serviços NÃO 
contratados. 

Verificação dos 
valores cobrados, 
desde a contratação, e 
cobrar a devolução 
dos valores indevidos 

Assessoria 
Administra- 
tiva 
(procedemos 
 conferência) 

Exigência de 
Valores 
cobrados 
indevidamente 
EM DOBRO 
(cfe.Legislação) 

REGULARIZADO 
Devolução dos 
valores, em dobro, 
através de descontos 
nas faturas nos 
meses 
subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Não tivemos casos da espécie. 
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IV- Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os 
respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de 
instauração,comunicação e encaminhamento aoTribunal de Contas: 

 

Nenhuma Tomada de Contas Especiais instaurada em 2016. 

 
 
 
 

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

 

Sem casos da espécie. 
 
 

 
 

VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade 
Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, 
identificando os critérios de seleção, quando a avaliação for por 
amostragem: 

 

Preenchimento FACULTATIVO cfe. Portaria nº TC 0106/2017 
 
 
 
 

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da 
situação do quadro de pessoal efetivo e comissionado, contratações 
temporárias, terceirizados, estagiários e benefícios previdenciários mantidos 
pelo tesouro ou regime próprio de previdência social - RPPS; 
 
 

Preenchimento FACULTATIVO cfe. Portaria nº TC 0106/2017 
 
 
 

 
 

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: 
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Processo Apontamento pelo 

TCE 

Providências Gestor Análise do Controle 
Interno 

Tomada de 
Contas 
Especial 
01/2015 

Devolvido para 
processamento na 
Câmara, visto valor ser 
menor que R$ 
30.000,00 (trinta mil 
Reais) 

Nomeou Tomador de Contas 
que, após investigação e 
demais providências, decidiu 
arquivar o processo, sem 
cobrança de valores ou outra 
punição. 
Devolvido ao TCE para 
encerramento final. 

Processo conduzido e 
encerrado 
corretamente, com 
todos requisitos 
avaliados. 

 

 

 

 

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; 

 

a - Cobrança de multa imputada ao ex-presidente Vanderlei Paulo de 
Oliveira: 

 

Em consulta encaminhada por esta Controladoria à Procuradoria Geral,  

respondeu-nos essa que “as multas contra os presidentes e ex-presidentes são 
cobradas, em regra, pelo órgão que aplicou a penalidade. Assim, multas 
aplicadas pelo TCE-SC ou pelo Ministério Público, são executadas por tais 
entidades ou, eventualmente, pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina- o 
que leva essas entidades a terem o controle sobre o que foi pago e o que não 
foi, posto que tais critérios pertencem ao Estado e não ao Município”. 

- Desse modo, não temos ciência da situação do pagamento, visto que o devedor não 
foi reeleito e não faz parte do quadro de servidores da Câmara. 

 

 

 

b -  Débitos imputados ao ex-vereador Nagel Marinho: 

Valor original: R$ 8.438,50 – corrigido: R$ 20.264,46 – parcelas (48) : R$ 491,32 

 

Em fevereiro de 2016 foi recebido o Ofício TCE/SEG Nº 479/2016, informando 

sobre o parcelamento do débito imputado nos autos do Processo nº TCE 
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07/00429697 - Acórdão nº 958/2014, atendendo ao pedido formulado pelo 

responsável Sr. Nagel Marinho, os débitos foram atualizados monetariamente e 

dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, sendo o primeiro 

vencimento em 29/02/2016. O valor das parcelas está sendo devidamente 

depositado, estando com o parcelamento em dia. O débito não foi inscrito em 

dívida ativa nem em responsáveis, mas será feita a devida regularização. 

(informações repassadas pelo CI da PMB). 

 

 

 

X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da 
dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com 
indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a atualização da 
dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras 
condições de pagamento pactuadas: 

 

- NÃO temos caso da espécie. 

 

 

 

 

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

 

Preenchimento FACULTATIVO cfe. Portaria nº TC 0106/2017 

 

 

 

 

 

 
XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta 
Instrução Normativa." 
 
A consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão está em 
conformidade e os limites de Gastos do Poder Legislativo estão dentro dos 
percentuais legais. 
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A prestação de contas anual de gestão está em conformidade e apresentada 
nos moldes da IN TC-0020/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blumenau (SC), 25 de abril de 2017. 
 
 
 
 

MAURICIO XAVIER MÜLLER 
Controlador Interno 


