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ATA 17/06 - REUNIÃO DA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS (CSCI) – Aos vinte 
e um dias do mês de agosto de dois mil e seis, às dezesseis 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 nº 277/05, de 16/02/2005, juntamente com o Assessor 
Legislativo o Sr. Celso de Jesus Alves Bueno, representante setorial da 
Câmara de Vereadores conforme o Decreto Municipal nº 398/05, de 
02/05/2005, tendo como finalidade verificar os procedimentos e demonstrativos 
contábeis relativos às publicações e outros demonstrativos da Gestão 
Administrativa, Orçamentária e Financeira do Poder Legislativo Municipal do 
primeiro semestre de Exercício de 2006, sob a presidência do Vereador Valderi 
dos Santos Pereira. Quanto à gestão fiscal e relatório do SIAPC/PAD/TCE, 
após averiguação e análise do cumprimento do que estabelece o art. 29, “a”, 
inciso I da CF, e art. 54 e alínea “a” do inciso I do art. 55 ambos da LRF e art. 
39 da LDO, verificou-se que os gastos deste Poder se enquadram nos 
patamares estabelecidos na legislação.  Alerta esta Comissão que os relatórios 
do PAD e Gestão Fiscal não vêm sendo publicados na internet consoante 
informação gerada pelo setor contábil da Prefeitura. Apesar de ser feito 
publicação regular em veículo de imprensa, página da Câmara e mural faz-se a 
ressalva de que deve ser averiguado no setor de contabilidade esta informação 
para retificação junto ao Tribunal de Contas.  Esta Comissão, consoante 
advertência resultante da auditoria externa do Tribunal de Contas enfatiza a 
permanência de impropriedades no uso de ligações telefônicas realizadas com 
caráter particular pagas às expensas do erário público e que ainda não objeto 
de cobrança, conforme já advertido por esta Comissão na reunião realizada 
neste Poder em fevereiro de 2006 e até a presente data não foram ressarcidos 
ao erário os gastos originários destas ligações, o que se impõe por motivo de 
moralidade administrativa. Quanto ao patrimônio da Câmara Municipal 
verificou-se como adequada a aquisição de imóveis para construção da sede 
deste Poder, sendo estes constituídos de uma área urbana com um mil e 
noventa e dois metros quadrados pelo valor total de R$ 9.434,88 (nove mil e 
quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo já 
contratado arquiteto e elaborado o projeto. Destaca esta Comissão o princípio 
da oportunidade de licitação, devendo as despesas relativas à aquisição de 
materiais e mão-de-obra do projeto serem oportunamente objeto de estimativa 
de custos e inseridas nos orçamentos anuais e LDO para que seja realizada a 
adequada previsão orçamentária para posterior execução obedecendo aos 
princípios do prévio planejamento de despesa com o devido processo 
licitatório, ainda que sejam adquiridos os materiais por etapas ressalvando que 
a modalidade de licitação deve contemplar o custo global. Quanto às 
atualizações dos bens patrimoniais o representante setorial salientou que ainda 
não foram classificados com a aposição da placa de identificação o aparelho de 
fac-símile adquirido no exercício de 2005 e o aparelho de Nobreak adquirido no 
primeiro semestre de 2006, sendo que esta Comissão recomenda que haja 
solicitação à Chefe do Setor de Compras e Patrimônio para que proceda a 
atualização noticiada, sendo do conhecimento destes integrantes que em 
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virtude da recente designação de servidora para responder pelo setor de 
patrimônio, face à exigüidade do prazo, ainda não teve condições de proceder 
a toda atualização patrimonial. Por fim analisamos que permaneceu em aberto 
o Relatório e Parecer nº 002 de 21/03/2006 da Mesa Diretora que trata sobre 
percepção de diárias da Vereadora Mercedes Janeti Santos Vieira, sendo 
solicitado pelo auditor externo Carlos Ernesto Steinstrasser ao representante 
setorial da Câmara, servidor Celso, por ocasião da auditoria ordinária ocorrida 
entre os dias 14 a 17/08/2006 todos os procedimentos adotados pela Câmara 
no deslinde da matéria, sendo averiguado pelos demais integrantes do 
Controle Interno que não pode o Poder Legislativo permanecer silente uma vez 
instado pela auditoria técnica do Tribunal os procedimentos adotados que não 
tiveram continuidade no Poder Legislativo. Nada mais havendo a tratar, segue 
a presente ata assinada pelo representante Setorial da Câmara, sendo 
assinada pelos seus membros e pelo representante setorial do Controle Interno 
da Câmara Municipal de Vereadores, com cópias a serem remetidas ao Senhor 
Presidente da Câmara e ao Prefeito Municipal e devidamente publicada no 
quadro mural no átrio da Prefeitura Municipal de Quevedos. 

 
 


