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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  

(Art. 16 Da IN 20 TCESC) 
ANEXO VII 

 
Conforme prevê a instrução normativa nº TC-0020/2015, art. 16°, da Egrégia Corte de Contas do Estado 

de Santa Catarina, encaminho o Relatório do órgão central de controle interno sobre as contas de gestão 
relativa ao exercício de 2016.  
 

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

O sistema de controle interno do Município de Pinheiro Preto abrange a administração direta e 
indireta do Poder Executivo e Legislativo, o desenvolvimento das ações de controladoria é de forma 
consolidada, em todas as unidades gestoras: 

● Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto; 

●Câmara Municipal de Vereadores; 

●Fundo Municipal de Saúde; 

●Fundo Municipal de Assistência Social 

●Sistema Municipal de Assistência Médica e Hospitalar dos Servidores de Pinheiro Preto – SIMASPP 

●Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto - IPREPI 

 Estrutura orgânica: 
 
 - Em relação á estrutura orgânica, o sistema de controle interno do Município de Pinheiro Preto é 

composto por uma  servidora efetiva, com função gratificada nomeada pela Portaria nº 310/2011 de 29 
de Dezembro de 2011, para desenvolver suas ações de controladoria. 

 

b) Estrutura de Pessoal:  

Matricula Servidor Cargo Atribuições no Controle Interno 

52301 Sandra Regina Paravisi 

Bressan 

Efetivo de Auxiliar 

de Serviços  

administrativo. 

Exerce Função 

Gratificada Portaria 

nº 310/2011 de 29 de 

As atribuições estão compreendidas 

na Lei Municipal nº 1.108/2003 de 09 

de dezembro de 2003, bem como, no 

Decreto n.º 2348/2003 de 09 de 

dezembro de 2003 e no art° 22 da IN 

n. 0020/2015 do TCESC. 
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Dezembro 2011, 

Como Coordenadora 

do Sistema de 

Controle Interno. 

 

C) - Procedimentos de Controle Adotados  

- No exercício foram expedidas, Notificações e Instruções Técnicas. Acompanhamento do envio 
do esfinge pelas Unidades Gestoras, durante o exercício foram enviados ao Tribunal umas 
unidades em atraso por motivo de termos solicitado retorno de competência via oficio e também 
devido pequenos erros de fechamento de Balanço. 
- Foi realizado uma auditoria com objeto FUNDEB, saldo da Conta superávit do exercício anterior 
sua aplicação e cumprimento do prazo, foi baseado em amostragem, através dos dados obtidos 
foi elaborado relatório e encaminhado ao  conselho para aprovação. Durante exercício de 2016 
foram acompanhados os adiantamentos, repasse a entidades como AUNO e APAE com analise e 
Parecer pela legalidade do ato.  
- Sobre atos de Pessoal, foram emitidos pareceres pelo ato de Admissão e nomeação de 
servidores, ainda 04 (quatro) pareceres de concessão de aposentadorias, conforme estabelece o 
item XII, artigo 22 da Instrução normativa TC- 0020/2015. 
-O controle interno emitiu mensalmente, no exercício de 2016 um relatório objetivando os 
aspectos Contábeis, financeiros, orçamentários, bem como as  ações desenvolvidas. Neste 
relatório constam informações sobre o acompanhamento dos limites constitucionais e legais 
máximos e mínimos, Saúde, Educação e gasto com Pessoal, FUNDEB, sempre apresentando ao 
prefeito relatório do Controle interno indicando o percentual aplicado. Verificou-se que o município 
cumpriu com os limites estabelecidos. 
-A forma de comunicação do controle interno com os demais setores da administração pública é 
por meio de Comunicação Interna com protocolo no setor, e sempre que necessária há conversa 
com o responsável para que possa sanar as  dúvidas e questionamentos relacionados ao assunto. 
- Houve manifestação com relação ao Cálculo Atuarial encaminhando Notificação após análise do 
Processo de Reavaliação  do Cálculo Atuarial realizado  pela CNM (Confederação Nacional de 
Municípios), ano Base 2014 para o exercício 2015 onde  já apresentava Déficit Atuarial; 
Considerando que uma nova Empresa realizou o cálculo atuarial ano Base 2015 para o exercício 
2016 do Regime Próprio de Previdência Social de Pinheiro Preto, onde também vem 
apresentando Défict atuarial, vindo a diminuir a Alíquota; 
Verifico nos dois Cálculos apresentados pelas Empresas CNM e SAMS Atuária, em seu Plano de 
Amortização do Déficit Técnico Apresentado na Reavaliação Atuarial, pagina 14 para cálculo CNM 
e páginas 8 e 9 da SAMS Atuarial, onde Demonstra Tabela  de Amortização das Alíquotas 
Amortizantes, e considerações Finais CNM pagina 24 e pagina 21 para SAMS Atuária; que 
apresenta Déficit Atuarial;  
Em consulta ao Tribunal de Contas, em hipótese alguma quando o cálculo é deficitário pode-se 
diminuir a alíquota, poderá sim ser mantida e reforçar em aportes.  Em se tratando de Déficit 
Atuarial recomendei a buscar soluções para o equacionamento,  seja por aportes em Bens 
Móveis/Imóveis ou em espécie, assim regularizado evitamos  apontamentos ou possíveis 
irregularidades. 
Em setembro de 2016, foi aprovada a Lei Complementar nº 231 de 20 de setembro de 2016, onde 
fixou contribuição do município, alíquota suplementar e plano de amortização. Aliquotas Custo 
normal e suplementar mais aportes mensais. 
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-Referente ao cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual com prioridade na Lei de 
Diretrizes Orçamentarias os quais foram executados de maneira satisfatória. 
Tomamos conhecimento do PCP das contas anuais do prefeito, com relação dos apontamentos 
de ordem legal onde o município descumpriu e o mesmo já se manifestou para regularização.  
Sabedores que temos muito ainda a melhorar, estamos também a disposição para qualquer tipo 
de sugestão que venha em benefício da melhoria na realização de nossas atribuições. 
 

D) - Forma/meio de Comunicação Entre as Unidades  

- A forma de Comunicação junto aos órgãos sempre foi por meio de Comunicação Interna, 
Notificações e Instrução Técnica. 

 

II - Quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas  

- Foram elaboradas duas auditorias mas apenas uma foi realizada a do Acompanhamento do 
FUNDEB saldo do exercício anterior. 

 

III Relação das Irregularidades que Resultaram em Dano ou Prejuízo  

Com relação a Processos administrativos, tive conhecimento que houve um com dano ao erário, 
com relação a combustível Óleo Diesel onde administrativamente foi executado . 

IV Quantitativo de Tomadas de Contas Especiais Instauradas e os Respectivos Resultados  

- Não foram instauradas tomada de contas no exercício de 2016 nas unidades gestoras do 
município. 
 
 

VIII Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e 
recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício. 

Somente com  relação a apreciação do Processo nº @PCP-16/00183406 das contas anuais onde o 
município obteve restrições  de ordem legal Recomenda ao Prefeito Municipal de Pinheiro Preto que 
adote providências imediatas quanto à irregularidade apontada no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei 
Complementar n. 131/2009 e do Decreto 7.185/2010 – do 
Relatório DMU n. 2754/2016, visando à correção da restrição e à prevenção de outras semelhantes. 
Foi encaminhado para a Secretaria de Administração para providências. 

A Prefeitura recebeu duas Notificações deste controle interno as quais foram adotadas providências 
as recomendações.  
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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 titulo executivo e data; 
nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição 
em divida ativa, ajuizamento e conclusão do processo; 

No exercício de 2016 a Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 
Pinheiro Preto – IPREPI, sobre o assunto Ato de concessão de Pensão, recebeu Demonstrativo de 
Débito datado de  22/09/2016, objeto imputação de multa conforme Acórdão nº 600/2015 relativo ao 
Processo n.: PPA-10/00392004, no valor de Valor: R$ 1.500,00  para o responsável Hadriel Dalmolin. 
Quanto a situação do processo de cobrança, até a presente data está em aberto.  

 
XII – Outras análises decorrentes do disposto nos artigos  20 a 23 desta Instrução 
Normativa. 
 
 
 Referente ao cumprimento das metas fiscais de arrecadação,  cronograma de desembolso, ficou 

dentro do  previsto para o exercício de 2016. 

 No confronto entre a receita efetivamente arrecada com a despesa liquidada, no exercício 

analisado, demonstra um superávit na ordem de R$ 1.904.603,60. 

 Em relação ao cumprimento dos limites constitucionais legais o município de Pinheiro Preto atingiu 

o estabelecido, veja-se:  

 Aplicação de 25% dos Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais recebidas na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: Percentual aplicado 28,27%. 

 Aplicação de 60% dos Recursos do FUNDEB na Valorização dos Profissionais do Magistério 

da Educação Básica: Percentual aplicado 80,37%. 

 Aplicação de 95% dos Recursos do FUNDEB: Percentual aplicado 97,41% 

 Aplicação de Recursos em Saúde 15%: Percentual aplicado 20,71% 

 Despesa com Pessoal Consolidada: Percentual aplicado 48,13 % 

 Despesa com Pessoal Poder Legislativo: Percentual aplicado 2,53% 

 Despesa com Pessoal Poder Executivo: Percentual aplicado 45,60%. 

 

Levando em consideração a tudo isso que foi relatado e nos demais relatórios elaborados e 

enviados ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, o setor de Controle Interno do Município de 

Pinheiro Preto conclui que as ações desenvolvidas para o exercício de 2016 foram satisfatórias, 

somos sabedores que temos muito ainda a melhorar, estamos também a disposição para 

qualquer tipo de sugestão que venha em beneficio da melhoria na realização de nossas 

atribuições. 
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Desta forma consideramos adequado ás contas do exercício 2016, expressas nos relatórios 

contábeis e de gestão. 

 
 
 

Pinheiro Preto, 19 de Abril de 2017. 
 
 

Sandra Regina Paravisi Bressan 
Coordenadora do Sistema de Controle Interno 


