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ATA N° 16/2011 DE 18/11/2011 - REUNIÃO DA CENTRAL DO SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS (CSCI) 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às dez horas, na 

Secretaria da Câmara Municipal de Quevedos reuniram-se os servidores, que 

compõe a Central do Sistema de Controle Interno desta Prefeitura, nomeados pela 

Portaria Municipal n° 420, de 27 de março de 2009, juntamente com o Diretor Geral, 

Senhor Celso de Jesus Alves Bueno, com objetivo de avaliação, acompanhamento e 

controle da gestão do Poder Legislativo Municipal até apresente data do exercício 

de 2011, conforme relatório em anexo. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a 

presente ata que vai assinada pelos membros do Controle Interno e Diretor Geral 

da Câmara Municipal.  
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Acompanhamos os trabalhos dos órgãos que integram o Sistema de 

Controle Interno do Município de Quevedos, com ênfase nas contas e atos do Poder 

Legislativo, cabendo destacar que:  

  (a) a responsabilidade pelo sistema de controle cabe à Administração 

do Legislativo, nos termos da Constituição da República, Arts. 74 e Lei Municipal no 

310, de 29.12.2000 e Decreto Municipal nº 248, de 24.7.2001 – Regimento do Sistema 

de Controle Interno;  

  (b) a responsabilidade no controle dos recursos do Legislativo 

Municipal é deste Poder e, solidariamente, pessoal de cada agente público que 

exerce cargo ou função na Câmara Municipal;  

  (c) a responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na 

coordenação técnica dos controles no que se refere à orientação quanto à instituição 

de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-

relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles 

quanto à relação custo-benefício;  

  (d) a responsabilidade da Auditoria é da emissão de opinião sobre os 

controles internos adotados e a aderência a estes controles na prevenção e correção 

de erros, fraudes e desperdícios e, em conseqüência, sobre a gestão dos recursos no 

Legislativo; 

 (e) no que se refere a quadro de servidores, o Poder Legislativo está se 

adequando conforme a Lei Municipal nº 531, de 3.7.2007, pois além dos servidores 

nomeados em cargo de comissão há a nomeação por concurso público neste 

exercício assim como cumpre os limites no que se refere a gastos com a folha de 

pagamento. 

 

Em nossa opinião, tendo em vista a orientação e verificação sobre a 

eficiência dos controles internos e procedimentos de auditoria sobre as contas, os 

valores relevantes gerados pela Contabilidade que servem de base para a 

elaboração dos relatórios de gestão, oriundos de fatos contábeis de todo o sistema, 

conclui-se que representam adequadamente a posição de equilíbrio no sistema 

orçamentário, financeiro e patrimonial das contas vinculadas ao Poder Legislativo 

Municipal. 

Parecer da Unidade Central de Controle Interno sobre os Controles Internos do 
Poder Legislativo 

Novembro de 2011 
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Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, em 18 de novembro de 2011. 

 

Integrantes do Controle Interno: 

 

Vanderli de Oliveira Martins   João Antonio Dias Nágera 
Agente Administrativo     Procurador Municipal 
Decreto Municipal n° 570, de 12.5.2009        Decreto Municipal n° 570, de 12.5.2009 

 

 

Airton Atílio Aléssio 
Contador – CRCRS n° 036542/0   

Decreto Municipal n° 570, de 12.5.2009 

 

 

 

Celso de Jesus Alves Bueno 
Diretor Geral 

PL nº 3, de 30.7.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

Estado do Rio Grande do Sul  

Quevedos/RS  

18º de Instalação do Município. 19º de Emancipação Político-administrativa. 

CONTROLE INTERNO – LM n° 310, de 29.12.2000. 

 

 

Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077 – FAX: (55) 3279 1033 – CEP: 98.140-000 

 


