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SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
UNIDADE SETORIAL: CÂMARA DE VEREADORES 

 
CHECK-LIST DOS CONTROLES FORMAIS 

 
Ordem Descrição S N N/A 

001 Existe servidor responsável pela UCI. X   
002 Todos os servidores já foram informados que fazem parte de um 

sistema chamado de Sistema de Controle Interno com atribuições e 
responsabilidades próprias. 

X   

003 A Câmara possui organograma descriminando os setores e seus 
componentes. 

X   

004 A Câmara disponibiliza bom ambiente de trabalho no que se refere às 
instalações físicas (limpeza, poluição sonora, segurança, 
equipamentos, softwares, etc.) 

X   

005 A Câmara possui estrutura de pessoal adequada, sem desvios de 
funções, com habilitação e qualificação adequada para as funções. 

X   

006 O Plano de Cargos dos Servidores se encontra em conformidade com a 
legislação em vigor. 

X   

007 Possui a Câmara protocolo instituído que satisfaz as exigências de 
tramitação de processos com rapidez e segurança. 

X   

008 O sistema de telefonia, internet, rede de informática e 
correspondências satisfaz. 

X   

009 A Câmara possui sistema de comunicação interna (memorandos, 
ofícios, convocações e circulares). 

X   

010 Existe alguém responsável pela elaboração, guarda e organização dos 
documentos. 

X   

011 Os servidores participam regularmente de treinamentos e cursos. X   
012 A Câmara está inserida em algum programa de qualidade de serviços.   X 
013 A UCI documenta as irregularidades encontradas, as solicitações de 

providências e esclarecimentos de forma a possibilitar a verificação 
pelo TCERS. 

X   

014 A UCI verifica regularmente o funcionamento de cada setor e seu 
funcionamento a fim de certificar-se do seu cumprimento. 

X   

015 A UCI planeja e reavaliar constantemente as suas atividades, 
informando mensalmente sobre a sua atuação.  

X   

016 Existem livros comprobatórios de presenças dos Vereadores em 
reuniões (Livro Ponto; Expediente) 

X   

017 Existe local apropriado para publicidade de documentos e este está 
regulamentado por lei. 

X   

018 Os relatórios da Câmara são regulamente publicados em local X   
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próprio, assim como os da Prefeitura Municipal. 
019 É mantido devido arquivamento de documentos de todos os exercícios, 

bem como o em vigor. 
X   

020 Controle de efetividade de funcionários. X   
021 Os documentos emitidos pela Câmara, são todos assinados pelo seu 

Responsável (Presidente da Câmara, Presidente de Comissão, etc.) 
X    

 
PESSOAL 

001 Existem rotinas e fluxos por escrito do setor de pessoal (admissões, 
exonerações, inativações, etc.) 

X   

002 Os cargos públicos do quadro geral são organizados por carreiras.  X   
003 Existe regulamentação para ocupação de cargos por deficientes 

físicos. 
  X 

004 Para admissão de pessoal é solicitada declaração de bens para todo e 
qualquer ingresso. 

X   

005 Existem programas de treinamentos de qualificação e aperfeiçoamento 
pessoal (participação em curso, seminários e palestras) 

X   

 
CONTROLES FINANCEIROS 

001 Os contra-cheques são distribuídos pela Chefia imediata. X   
002 A renovação de declaração de bens é feita anualmente de todos os 

Vereadores e servidores. 
X   

003 As contribuições sociais para o PIS, PASEP, FGTS e INSS estão em 
dia. 

X   

004 A realização de horas extras possui regulamentação e esta é cumprida.   X 
005 Quanto aos gastos da Câmara (material de expediente, de consumo e 

outros), são adquiridos com devida autorização. 
X   

006 A CSCI emite alerta quando os gastos se tornam elevados e freqüentes 
quando comparado a outros períodos. 

X   

 
ESTÁGIO PROBATÓRIO 

001 A regulamentação do estágio probatório está atualizada (EC 19/98). X   
002 Existe comissão de estágio probatório. X   
003 Existe servidor em estágio probatório em desvio de função.  X  
004 Existe servidor em estágio probatório. X   

 
TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS 

001 São incluídos na GFIP os pagamentos a autônomos. X   
 

SITUAÇÃO FUNCIONAL – PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR 
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001 Existe comissão para trabalhar os processos disciplinares 
administrativos. 

 X  

002  Existe funcionário com processo administrativo.  X  
 

SITUAÇÃO FUNCIONAL – INVESTIDURA E VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO 
001 Existe previsão em lei para a designação de servidores para os cargos 

em comissão. 
X   

002 Existe controle de efetividade dos ocupantes de cargos em comissão. X   
003 Os cargos em comissão têm a devida regulamentação. X   
004 Os titulares dos cargos em comissão são vinculados ao INSS. X   
005 As parcelas previdenciárias estão sendo pagas em dia. X   

 
SITUAÇÃO FUNCIONAL – ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DA ACDT 

001 Existem funcionários estabilizados.  X  
002 As parcelas previdenciárias estão sendo recolhidas em dia. X   
003 Existem funcionários em estágio probatório. X   

 
SITUAÇÃO FUNCIONAL – CONTRATOS TEMPORÁRIOS 

001  Existem contratos temporários e foram devidamente formalizados. X   
002 Os contratos temporários estão baseados no estatuto do servidor 

público. 
X   

003 Os contratos temporários se extinguem no prazo previsto, não sendo 
renovados por sucessivas vezes. 

X   

 
SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

001  Os cargos e empregos públicos têm sua remuneração fixada por lei e 
em valores monetários. 

X   

002 Todas as leis que criam cargos estão especificamente previstas na 
LDO, possuem dotação para seu atendimento até o final do exercício, 
possuem impacto orçamentário-financeiro e possuem parecer do 
Conselho de Política e Remuneração de Pessoal. 

X   

003 As funções de confiança, gratificações e demais vantagens estão sendo 
pagas de acordo com a lei. 

X   

004 A política de remuneração de pessoal é executada de acordo com a 
LDO. 

X   

005 Existe o Conselho de Política de Administração e Remuneração de 
Pessoal.  

 X  

006 A revisão geral da remuneração dos servidores está disciplinada. X   
007 A revisão geral de remuneração dos servidores está sendo concedida. X   
008 A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do X   
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sistema remuneratório observam a natureza, o grau de 
responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos 
cargos.  

009 O Legislativo publica anualmente os valores do subsídio dos cargos e 
empregos públicos (CF, Art. 39,§6º) 

X   

010 Quanto a remuneração dos agentes políticos, são obedecidos os 
limites constitucionais assim como as da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

X   

011 As sessões extraordinárias são remuneradas conforme disposto em lei.  X  
 

PATRIMÔNIO 
001 A Câmara o patrimônio organizado em sistema de informática. X   
002 A Câmara possui servidor responsável pelo patrimônio.  X  
003 A Câmara possui elenco de conta das incorporações patrimoniais, 

registrando a natureza do bem, o grupo, a classe e o identificador 
individual permitindo visualizar os bens da Câmara, os bens com 
situação ainda pendente, os bens cedidos e os bens em manutenção. 

X   

004 É procedido inventario físico dos bens patrimoniais. X   
005 Todos os imóveis da Câmara possuem registro em nome do Município. X   
006 A Contabilidade central do Município é informada sobre a 

responsabilidade de bens patrimoniais. 
X   

007 Os códigos dos bens patrimoniais são únicos para cada bem sendo 
vedada a sua reutilização. 

X   

008 A descrição é bem completa (Nota Fiscal, empenho, características, 
localização, reavaliações, reformas, etc.) 

X   

009 Todos os bens são recebidos e conferidos pelo almoxarifado e após 
encaminhados ao setor de patrimônio. 

X   

010 Existe documentação de todos os bens imóveis e móveis da Câmara de 
Vereadores. 

X   

011 Todas as baixas são informadas ao setor de Contabilidade geral do 
município. 

X   

 
PAGADORIA DA CÂMARA 

001 A Câmara possui Pagadoria (Tesouraria) independente do Poder 
Executivo. 

 X  

002 O responsável pela Pagadoria é concursado para o cargo. X   
003 A Tesouraria é informatizada e integrada com os demais sistemas. X   
004 Todos os pagamentos são efetuados pela Tesouraria. X   
005 O Tesoureiro e o Presidente da Câmara recebem da Contabilidade os X   
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boletins (relatórios) com previsão resumida das contas a pagar, 
vencidas ou a vencer no mínimo até o final do mês. 

006 É hábito de a Câmara manter em dia os seus compromissos. X   
007 Todos os pagamentos observam a ordem cronológica (Lei 8.666/93) e 

os valores até R$ 8.000,00 efetuados até o quinto dia útil.  
X   

008 Os cheques emitidos são nominais e cruzados e os empenhos conferem 
com o que está sendo pago. 

X   

009 Existe controle formal dos cheques emitidos. X   
010 Antes de realizar os pagamentos são conferidos as fases de empenho e 

liquidação, o processo de despesa que o precedeu, bem como a 
adequação dos documentos fiscais apresentados, sendo posta a 
identificação de “pago” no documento fiscal correspondente. 

X   

011 As conciliações, quando apresentam pendências, são resolvidas em 
prazo mínimo. 

X   

012 Os cheques são assinados por mais de uma pessoa. X   
013 Os depósitos constitucionais de repasses para Câmara são efetuados 

mensalmente e prazo em conta específica. 
X   

014 As contas a pagar são organizadas de forma que se consiga identificar 
a data dos empenhos e pagar e assim, possibilita elaborar cronograma 
de pagamento por certo período de tempo. 

X   

015 A Câmara informa ao setor contábil, mensalmente e no período, o seu 
desembolso. 

X   

016 Os cheques cancelados são inutilizados e escriturados em formulário 
ou banco de dados de “Controle de Cheques Cancelados”. 

X   

016 O sistema de informática da Tesouraria é interligado com a 
Contabilidade. 

X   

017 Todos os ingressos são registrados pelo seu valor bruto de forma que 
fiquem registrados os descontos diretamente efetuados na fonte. 

X   

018 A folha de pagamento é somente paga através da rede bancaria. X   
019 O Tesoureiro confere os fechamentos da folha de pagamento (valor 

bruto líquido). 
X   

 
CONTABILIDADE – ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

001 Os empenhos são arquivados em ordem cronológica com todo o 
processo da despesa. 

X   

002 Os registros contábeis são tempestivos e a contabilidade 
normalmente está em dia. 

X   

003 O sistema permite integrar orçamento e execução orçamentária com a 
contabilidade geral do Município em tempo real de execução. 

X   
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004 O sistema permite desdobramento diferenciado do elenco de contas do 
TCERS. 

X   

005 O sistema permite emitir empenhos sem formulário previamente 
impresso. 

 X  

006 O sistema permite gerar dois ou mais empenhos de uma mesma nota 
de empenho. 

X   

007 O sistema possui senhas para cada nível de usuário. X   
008 O sistema de contabilidade é integrado com a Tesouraria. X   
009 O sistema de contabilidade é integrado com o Patrimônio. X   

010 O sistema de contabilidade é integrado com Licitações e Compras. X   

011 O sistema de contabilidade é integrado com o sistema de pessoal. X   
012 O sistema emite todos os relatórios orçamentários por intervalo de 

datas. 
X   

013 O sistema emite todos os relatórios exigíveis pela LRF e são corretos. X   

014 O sistema possui interligação entre a LOA, LDO e PPA.  X  

015 O sistema permite o remanejamento, a transposição e a transferência 
de dotações orçamentárias. 

X   

016 O sistema permite a apresentação de notas explicativas aos relatórios 
orçamentários e contábeis da LRF 

X   

017 O sistema permite gerenciar a programação financeira e o cronograma 
de desembolso com a emissão de relatórios. 

X   

018 O registro de retenções é feito no ato do pagamento da despesa. X   

019 A anulação de restos a pagar é registrada com destaque. X   
020 A contabilidade somente aceita e registra a liquidação da despesa se 

efetivamente esta se encontra com documentos contábeis hábeis que 
atestam a entrega do bem ou a prestação do serviço. 

X   

021 Os empenhos são feitos em obediência ao principio da competência. X   

021 São feitas previsões para férias e encargos. X   
022 A Câmara possui regime de adiantamento para despesas e todas as 

prestações de contas se encontram em dia e regularmente aprovadas 
pela Mesa Diretora da Câmara e Contabilidade. 

 X  

023 Quanto a retirada de diárias e prestação de contas, existe dispositivo 
que a regulamente. 

X   

024 O responsável pela Contabilidade cobra e revisa as conciliações 
contábeis da Tesouraria. 

X   

025 É feita a conciliação mensal dos empenhos registrados a pagar na 
Contabilidade com os empenhos reais a pagar na Tesouraria. 

X   
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026 São enviados para a Câmara, mensalmente, cópias dos empenhos 
pagos com os respectivos documentos, juntamente com o relatório 
financeiro mensal. 

X   

 
DOS CONTROLES EXTERNOS 

001 São enviados regularmente, conforme calendário do TCE, os relatórios 
do SISCOP, SIAPES, SIAPC e BLM 

X   

     

 
Obs.: itens que não constam nesta lista e que fazem parte da rotina, devem ser 
identificados e acrescidos. 
 
 
Data da reunião:  
Local: Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos 
Verificação: 
 
Responsável pelo CI na Câmara de Vereadores 
 
Lucas Hoerlle de Assumpção 
 
Responsáveis pelo SCI do Município 
 
Vanderli de Oliveira Martins 
 
Airton Atílio Aléssio – Contador  
 
João Antonio Dias Nágera 
 
 
Verª Terezinha de Jesus Cavalheiro da Rosa 
Presidente da Câmara de Vereadores – Exercício 2011 
 
==================================================== 
Espaço para anotações. 
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Unidade de Controle Interno 
Setorial: Câmara de 

Vereadores  
 
 

 
COMUNICAÇÃO Nº_____/2012 
 
1ª via: Destinatário 
2ª via: SCI  
3ª via: UCI 

Destinatário: Presidente da Câmara de Vereadores 

Assunto:  
Encaminhar após lida para: 

Instruções e data para providências: 

  
Descrição do assunto: 

 
 
 
 
 
 

 
Observações:  
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 

SCI 
 

 
 
_______________________________________ 

Destinatário  
 
Data do Recebimento:  


