RESOLUÇÃO CI Nº 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.
Dispõe sobre programa anual de trabalho da
Unidade central de Controle Interno para o exercício
de 2017.
Considerando, a necessidade de desenvolver ações de controle interno do Poder Legislativo do
Município de Chapecó - SC, previstas na Lei Municipal nº 347/09, com fulcro nos princípios da
Legalidade, Legitimidade, Eficiência, Economicidade e Eficácia,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Programa Anual de Trabalho do Sistema de Controle Interno, do Poder
Legislativo do Município de Chapecó - SC para o exercício de 2017.
Art. 2º Todos os trabalhos de controle interno, independente da conclusão serão formalizados,
com número de protocolo sequencial, síntese e descrição do objeto, conclusão e data de início e
conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Os trabalhos de auditoria serão registrados em pareceres e relatórios com indicações
claras de eventuais falhas, deficiências, áreas críticas que mereçam atenção especial e outras questões
relevantes.
Art. 3º O agente de controle interno, conforme a disponibilidade, dará maior ênfase para
determinadas verificações.
Art. 4º O agente de controle interno, se assim entender solicitará ajuda técnica profissional de
servidores Públicos Municipais para execução do programa anual de trabalho, e terá acesso livre à
todas as informações e documentação necessários para o desempenho pleno de suas funções.
Art. 5º As atividades e auditorias serão desenvolvidas conforme cronograma do Anexo I e
Anexo II, parte integrantes desta Resolução.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor em data supra, e ficam revogadas as disposições em
contrário.
Chapecó - SC, 02 de janeiro de 2017.

VALMOR JUNIOR SCOLARI
Presidente da Câmara

ANEXO I
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2017
DESCRIÇÃO ATIVIDADE

Acompanhamento e o controle, cabendo-lhe analisar e avaliar, quanto à
legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, os registros contábeis, os
atos de gestão, entre eles: os processos licitatórios, a execução de
contratos, convênios e similares, o controle e guarda de bens patrimoniais
da Câmara, o almoxarifado, os atos de pessoal, incluídos os
procedimentos de controle de freqüência, concessão e pagamento de
diárias e vantagens, elaboração das folhas de pagamento dos Vereadores,
servidores ativos e inativos (se for o caso), controle de uso, abastecimento
e manutenção do(s) veículo(s) oficial (is).
Verificar o uso de telefone fixo e móvel (celular)
Analisar a execução da despesa pública em todas as suas fases
(empenhamento, liquidação e pagamento).
Observar os limites constitucionais no pagamento dos Vereadores e dos
servidores da Câmara.
Acompanhar a assinatura do Relatório de Gestão Fiscal, junto com o
Presidente da Câmara (art. 54 da LRF), assim como, a fiscalização
prevista no art. 59 da LRF.
Alertar a autoridade administrativa sobre imprecisões e erros de
procedimentos, assim como sobre a necessidade de medidas corretivas, a
instauração de tomada de contas especial e/ou de processo administrativo.
Executar as tomadas de contas especiais determinadas pelo Tribunal de
Contas do Estado.
Comunicar ao Tribunal de Contas do Estado irregularidades ou
ilegalidades de que tenha conhecimento, acerca das quais não foram
adotadas quaisquer providências pela Autoridade Administrativa, sob pena
de responsabilidade solidária (art. 74, § 1º, CF, art. 113 da CE e arts. 60 a
64 da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000), observado o art. 5º da
Decisão Normativa nº TC-02/2006.
Fazer a remessa ao Poder Executivo das informações necessárias à
consolidação das contas, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
legislação vigente; fazer a remessa ao Tribunal de Contas do Estado dos
Relatórios de Gestão Fiscal, em cumprimento ao estabelecido nos arts. 54
e 55 da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 (LRF); fazer a geração
do e-Sfinge, mediante a alimentação de dados via informatizada, no
Sistema e-Sfinge, conforme programa disponibilizado pelo Tribunal de
Contas.
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Atentar para o cumprimento da legislação vigente, com ênfase para a
Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal,
a Lei (Federal) nº 4.320/1964, a Lei Complementar (federal) nº 101/2000
(LRF), a Lei Complementar (Estadual) nº 202/2000 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas), o Regimento Interno do Tribunal de Contas
(Resolução nº TC-06/2001), a Resolução nº TC-16/94 e alterações
posteriores, a Lei (Federal) nº 8.666/1993 e a legislação local, entre outras
atribuições
Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas
no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao
cumprimento das metas físicas e financeiras.
Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os
resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular
aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público
e privado.
Acompanhar e controlar atos de gestão que comprometam novos custos.
Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas
de pessoal e montante da dívida aos limites estabelecidos no regramento
jurídico.
Acompanhar os atos de transferências na devolução de bens ao Poder
Executivo.
Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo
Municipal.
Acompanhar a ordem cronológica de pagamentos feitos pela tesouraria.
Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou
ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas, com
indicação das providências adotadas ou a adotar para ressarcimento de
eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas.
Atualizar as Normas de Controle Interno.
Acompanhamento da execução das transferências financeiras recebidas
Envio e acompanhamento da análise das contas anuais.
Monitoramento Portal da Transparência.
Envio de dados do e-Sfinge.
Envio ao TCE/SC, declarações de bens do gestores públicos.

ANEXO II
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 2017
N.°

01

Título Auditoria

Escopo do Trabalho
(período auditado, amostra, critérios de
amostragem etc.)

Cronograma Execução

Processos
Licitatórios

Verificação dos aspectos legais dos processos Licitações publicadas com a de 100% dos
licitatórios
processos, critério de amostragem maiores valores.

Agosto e
Dezembro

Bens Patrimoniais

Verificar os aspectos legais e a situação e Registros de atas, transferências,
localização de bens patrimoniais.
incorporações de bens no período.

e

Agosto e
Dezembro

Custo
impressões/cópias

Apurar os custos das cópias e impressões, de modo Cópias impressas no período realizadas no
a permitir a verificação do melhor custo/benefício departamento/setor com maior demanda de
entre manter equipamentos próprios e a serviço.
terceirização

Agosto e
Dezembro

Registros contábeis

Verificar os aspectos legais dos registros contábeis Registros contábeis e notas de empenho, em todas
suas fases, relativo ao período.

Agosto e
Dezembro

Frota de Veículos

Apurar os custos da frota de cada veículo com Quilometragem rodada no período com os demais
base nos km rodados;
gastos pelo veículo no período

Agosto e
Dezembro

Almoxarifado

Verificar os itens de estoque em confronto com os Estoque existente no período.
registros de entradas e saídas.

Agosto e
Dezembro

02

03

Objetivos da Auditoria

04

05

06

baixas

07

Uso telefone fixo e Apurar os valores pagos de telefones por gabinetes Faturas recebidas relativas ao período.
móvel
e por usuários;

Agosto e
Dezembro

08

Limites
Constitucionais

Verificar os limites constitucionais incidentes nos Percentual pago em folha dos vereadores e
valores recebidos ou pagos pelo Poder legislativo. servidores no período.

Agosto e
Dezembro

Atos de pessoal

Apurar valores de folha de pagamento, horas Atos de pessoal ocorridos no período.
extras, freqüência, etc.

Agosto e
Dezembro

Entrega de jornais

Verificar os contratos bem como o controle de Leitura de contratos e análise dos controles
entrega diária.
realizados, relativo ao período.

Agosto e
Dezembro

09
10

