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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE 
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE GESTÃO – ANO 2017 
                          (Art. 16 da IN 20 TCE-SC) 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: 

TRÊS SERVIDORES EFETIVOS: 

   -  Controlador Interno 

   -  Coordenação de Controle de Gestão Administrativa  

   -  Auxiliar Legislativo 
 
 
 

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 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. 
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Servidor Cargo Atribuições no 
Controle Interno 

Hugo Leonel Lente Auxiliar Legislativo - Vide abaixo - 1 

Matrícula 0682   

CPF: 080.100.799-28   

   

Augusto Reiter Coord, de Controle de -  vide abaixo - 2 

Matrícula 0387 Gestão Administrativa  

CPF: 380.980.67904   

   

Mauricio Xavier Müller Controlador Interno - vide abaixo - 3 
Matrícula 0574 – Contador –   

   CRC-SC: 021477/0-7   

 CPF: 351.676.379-53   

 

 

1 – Auxiliar Legislativo 

 

I  -  colaborar  nos  serviços  de  digitação, arquivo de documentação,  envio  e  recebimento de 

correspondências, controle de material, e atividades correlatas; 

II - providenciar a expedição de correspondência; 

III - pesar, contar e medir materiais recebidos; 

IV  -  efetuar  ligações,  receber,  anotar  e transmitir mensagens,   inclusive   por   fax  ou  outros  

meios  de comunicação; 

V - executar notificações, entrega de documentos e outras convocações; 

VI  -  operar  aparelhos  de  reprografia  e providenciar cópias de documentos; 

VII  -  prestar  atendimento  ao público, conforme ordens expedidas pela chefia; 

VIII  -  executar  outras  tarefas semelhantes, que forem determinadas pela chefia superior. 

 

2 - 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 

 

3 - 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; 
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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. 

 
 

b) Procedimentos de Controle adotados: 

 

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

 

2 – Análise das concessões 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/liquidações. 

 

          - 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, algumas, ainda sem desfecho: 

 

1- 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: 

 

Conforme parecer jurídico nº 112/17, de 10 de abril de 2017, 
aprovado pelo Procurador Geral e acatado pela Presidência, “não se 
vislumbra sujeito contra quem pudesse a Administração desta Casa  
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Legislativa dirigir uma pretensão indenizatória de natureza civil, com  

chance de êxito, tendo em vista se ressarcir de dano que foi obrigado 
a indenizar a empresa Primer Produções Ltda.  

 

 - Consignamos que foram editadas normas internas e instruções aos 
setores para abster-se de instalar quaisquer aparelhos ou 
equipamentos debaixo de condicionadores de ar, ou, ainda, em 
qualquer lugar que lhes possa acarretar risco de danificação. 

 

2- Danos em veículos alugados pela Câmara cujos processos para 
ressarcimento, quando cabíveis, ainda estão em andamento: 

 

Um dos eventos, não tendo êxito a negociação com ex-vereador, foi 
encaminhado à Procuradoria Geral do Município para providências 
cabíveis. 

 

Outros encontram-se, ainda, em tratativas para ressarcimento ou 
posterior encaminhamento à Procuradoria Geral. 

 

-Fizemos recomendação, para o setor encarregado, apressar os 
procedimentos de cobrança ou confecção de processo para 
encaminhamento à Procuradoria Geral do Município. 

 - Consignamos que, no segundo semestre de 2017, elaboramos 
normativo e formulário para simplificação de procedimentos visando a 
apuração de responsabilidades e cobrança de danos de pequeno 
valor causados em bens da Câmara Municipal ou sob sua 
responsabilidade, montante equivalente ao permitido em “dispensa 
de Licitação”, conforme a Lei 8.666, no caso de acordo. Não havendo 
desfecho amigável, o próprio formulário trás as indicações de 
providências cabíveis. Trata-se de TCA – Termo Circunstanciado 
Administrativo, modelo elaborado a semelhança de modelo adotado 
na Controladoria Geral da União, normatizado pela Instrução 
Normativa CGU nº 04, de 17/02/2009, daquela Instituição. 

 

5 – Auditorias periódicas, aleatórias, para conferência do correto 
recolhimento/repasse das contribuições previdenciárias – INSS e Instituto 
de Previdência Próprio (ISSBLU), do IRRF e do ISS, retidos na folha de 
pagamento e dos prestadores de serviços. Através de Procedimento de 
Verificação do Controle Interno: 

 

 – PVCI - Simplificado 100/2017 e 128/2017; 

 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
Estado de Santa Catarina 

Controladoria Interna 

 
 

5 
 

 

6 – Conferência e emissão de parecer de 100% dos processos licitatórios; 

 

7 – Conferência e emissão de parecer de todas as admissões de pessoal, e  

por amostragem, a de contratação de estagiários; 

 

8 – Pesquisa, investigação e apuração nas averiguações de denúncias 
recebidas e repassadas à Controladoria; 

 

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

 

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

 

12 – 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: 

 

a - Normatização, rotinização e recomendações expedidas: 
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Recomendações Providência 

Sugerida 

Setor 

Responsável 

Providências 

adotadas  

Resultados 

Obtidos 

Regulamentação 

para cobrança 

simplificada de 

pequenos prejuízos 

causados a bens da 

Administração. 

TCA – TERMO 

CIRCUNSTANCIADO 

ADMINISTRATIVO 

Controladoria Resolução 

promulgada 

pela Mesa 

Diretora 

Implementada 

Controle de 

processos nos 

setores 

Confecção e/ou 

melhoria de “check-

List” 

RH-Admissões 

Pequenas 

Compras 

Licitações 

Alterações 

Confecção 

 

Confecção 

Implementado 

Implementado 

 

Implementado 

Criação de 

“Comissão de 

Patrimônio” 

Nomeação da 

Comissão 

Diretoria Geral Nomeação pela 

Mesa Diretora 

Implementada 

 

 

b - Auditorias: 

 

 

Auditorias Planejadas conforme 
plano de auditoria 

Auditorias 

Executadas 
Observações 

Auditoria de Monitoramento: 
-Gestão de Pessoas – Atividade 
de estágio. 

SIM 
Vide abaixo – Monitoramento 
01/2017 

Auditoria de regularidade: 
-Ass. Administrativa – 
Coordenação de Compras – 
Compras diretas 

SIM Vide abaixo – AI 01/2017 
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ANÁLISE DAS CONSTATAÇÕES – MONITORAMENTO – 01/2017  
 
Item 1. Reserva de vagas de estágio para deficientes físicos  
 
Lei 11788, Art. 16, § 5º - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% 
das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
Resolução 460, Art. 2o, Parágrafo único.- Ficam reservadas 15% (quinze por cento) das vagas de 
estágio de que trata este artigo para serem ocupadas, preferencialmente, por deficientes físicos, 
observada a estrutura do local de trabalho e atendida a demanda.  
De acordo com a previsão legal, devem ser reservadas 10% (dez por cento) das vagas de estágio, 
aos portadores de deficiência, sendo que a regulamentação interna da CMB, reserva, 
preferencialmente, 15% (quinze por cento).  
Na análise das informações fornecidas pela Coordenação de Gestão de Pessoas (fls. 17 a 19), 
constatou-se que somente 02 (duas) vagas estão preenchidas por portadores de deficiência física, o 
que equivale à 3,57% (três vírgula cinquenta e sete por cento) do total, quando deveria ser de, no 
mínimo, 10% (dez por cento).  
Em face do exposto, conclui-se que, embora tenha aumentado o número de estagiários contratados, 
com deficiência física, de 01 (um) para 02 (dois), não houve mudança quanto ao encontrado na 
auditoria, de forma que permanece o apontado no Quadro CONSTATAÇÔES – AUDITORIA 
INTERNA 01/2016 (fl. 02).  
Em princípio, esse aumento não sana a irregularidade observada, porém, a Unidade Gestora 
justificou que já solicitou ao CIEE-Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina, para 
selecionar e encaminhar candidatos que atendam aos requisitos do § 5º, Art. 16, da lei 11.788 (fls. 20 
e 21), tendo em vista a dificuldade de encontrar candidatos nessas condições. Tendo, o Controlador 
Interno, reforçado essa solicitação, verbalmente, ao presidente do CIEE/SC, bem como, a elaboração 
de um cadastro de portadores de deficiência física, o qual informou que já está sendo feito, pois já 
houve solicitação de mais empresas que tem a mesma dificuldade.  
Diante do exposto acima, esta Controladoria considerou justificado o não cumprimento pleno desta 
irregularidade, o que não significa que se deixe de buscar o pleno cumprimento desta exigência legal.  
 
Item 2. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio 
 
Lei 4375, Art. 74 - Nenhum brasileiro, entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 (dezenove), e 
31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, poderá, sem fazer 
prova de que está em dia com as suas obrigações militares:  
 
g - exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria, ou forma de pagamento, qualquer função ou 
cargo público:  
I – estipendiado pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais;  
Lei 4737, Art. 7°, § 1° - Sem prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de 
que se justificou devidamente, não poderá o eleitor;  
VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.  
Na análise das pastas funcionais, dos estagiários selecionados, constatou-se 02 (dois) casos sem a 
devida quitação eleitoral e militar (fls. 11-A a 11-N).  
Em face do exposto, conclui-se que, embora a Coordenação de Gestão de Pessoas tenha incluído o 
requisito da comprovação da quitação eleitoral e militar, na contratação de estagiários, o mesmo 
ainda não está sendo plenamente atendido.  
Considerou-se a recomendação atendida, por estar dentro da margem de tolerância da Tabela 
Philips, usada para selecionar a amostragem.  
Informar as irregularidades constatadas à Coordenação de Gestão de Pessoas, com recomendação 
para a devida regularização.  
 
Item 3. Comprovação da formação ou experiência profissional do supervisor de estágio  
 
 
 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
Estado de Santa Catarina 

Controladoria Interna 

 
 

8 
 

 
Lei 11788, Art. 9°, Inciso III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente.  
Na análise das pastas funcionais, dos estagiários selecionados, constatou-se que a recomendação 
está sendo plenamente atendida.  
 
 

 

 
Auditoria Interna nº 01/2017      (RESUMO – conclusões) 

 
Unidade Gestora:   Assessoria Administrativa – Coordenação de Compras 

 
Auditoria de regularidade para avaliar as atividades relativas às compras diretas, na 
Câmara Municipal de Blumenau. 

 

 

1.2. Objetivo Geral da Auditoria 

O objetivo geral de auditoria foi verificar se a gestão exercida sobre a atividade 
de compras diretas, nesta Câmara Municipal, possibilita o cumprimento dos 
pressupostos previstos na legislação. 

 

1.4.1. Amostragem 

Para a realização da auditoria, definiu-se como amostra, todos os processos de 
compra direta de um determinado mês, tendo sido definido o mês de setembro 
de 2017. 

 

2. ANÁLISE DAS CONSTATAÇÕES 

Ao final dos trabalhos não foi constada nenhuma irregularidade, tendo sido 
analisados todos os processos de compra direta do mês de setembro, 
comparando os check-list respectivos, que contém as normas a serem  

cumpridas, com a documentação contida no respectivo processo. 

 

3. PARECER 

3.1. Em exame à documentação constante dos Processos nº 185/2017, 
186/2017, 187/2017, 190/2017, 192/2017, 193/2017, 194/2017 e 198/2017, de 
Dispensa de Licitação por valor – compra direta (art. 24, inciso I e II, da Lei 
8.666/93), verificou-se o cumprimento dos requisitos legais, notadamente da Lei 
8.666/93, bem como a obediência aos requisitos da Constituição Federal. O 
exame de todos os itens legais necessários aos processos, consta de “Check-
List”, assinados pelo(a) responsável pelos processos, anexados aos mesmos. 

3.2. Diante do relato, emitimos o presente parecer, sem ressalva, concluindo 
pela regularidade dos processos supracitados. 
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III – Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, 
indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos: 

 

Não tivemos casos da espécie. 

 

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 2017. 

 

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: 

 

Sem casos da espécie 

 

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham  
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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; 

 

Relação das dívidas com parcelamento autorizado pelo Tribunal de Contas – 
TCE/SC, dos EX VEREADORES, abaixo listados. 

O controle dos DEPÓSITOS/PAGAMENTOS é efetuado pela Prefeitura Municipal 
de Blumenau e as informações sobre a conciliação das contas e a apresentação 
dos comprovantes de depósito foram repassadas pelo Controle Interno daquela 
Instituição. 

 

A – PROCESSO TCE – 07/00429697  -  ACÓRDÃO 958/2014 

 

       A.J.V.S.: 

       Total do débito em 24/02/2015 – R$ 13.766,82 – em 48 parcelas: 

        -Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

       E.F.B.: 

       Total do débito em 24/02/2015 – R$ 19.336,23 – em 48 parcelas: 

        - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

       I.P.: 

       Total do débito em 24/02/2015 – R$ 19.336,23 – em 48 parcelas: 

        - Não apresentou os recibos de depósitos e, deste modo, não há  

           como saber se está em dia com os pagamentos; 

 

       I.S.: 

       Total do débito em 24/02/2015 – R$ 16.575,63 – em 48 parcelas: 

        - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

   

 

      J.F.B.: 

       Total do débito em 24/02/2015 – R$ 19.336,23 – em 48 parcelas: 

         - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

        N.M.: 

        Total do débito  - R$ 20.264,46 – em 48 parcelas: 

         - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017. 
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  B – PROCESSO PCA – 04/01443728 – ACÓRDÃO 957/2014 

 

         A.R.: 

         Total do débito em 19/12/2016 – R$ 15.553,47 – em 36 parcelas: 

          - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

         E.F.B.: 

         Total do débito em 10/02/2015 – R$ 14.232,76 – em 48 parcelas: 

          - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

         

          E.P.P.: 

          Total do débito em 10/02/2015 – R$ 14.232,76 – em 48 parcelas: 

           - Não apresentou os recibos de depósitos e, deste modo, não há como 

             saber se está em dia com os pagamentos; 

  

         H.J.S.: 

         Total do débito em 10/02/2015 – R$ 9.923,10 – em 48 parcelas: 

         - Não apresentou os recibos de depósitos e, deste modo, não há como 

           saber se está em dia com os pagamentos; 

 

         I.P.: 

         Total do débito em 10/04/2017 – R$ 15.793,60 – em 48 parcelas:  

         -Não apresentou os recibos de depósitos, deste modo, não há como saber 

          se está em dia com os pagamentos; 

 

         I.S.: 

        Total do débito em 10/02/2015 – R$ 12.810,27 – em 48 parcelas: 

        - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

       J.F.B.: 

       Total do débito em 10/02/2015 – R$ 14.232,76 – em 48 parcelas: 

       - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017; 

 

       N.M.: 

       Total do débito em 01/03/2017 – R$ 15.673,54 – em 48 parcelas: 

       - Efetuados os depósitos, em dia até DEZ/2017. 
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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. 
 
A prestação de contas anual de gestão está em conformidade e apresentada 
nos moldes da IN TC-0020/2015. 

 
 
 

Blumenau (SC), 28 de março de 2018. 
 
 

 
MAURICIO XAVIER MÜLLER 

Controlador Interno 


