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OF. CI n° 05/2007.                            Queve dos, 12 de setembro de 2007. 
 
 
 
 
    Senhor Presidente: 
 
 
 
    Os integrantes da Comissão de Controle Interno 
designados pela Portaria Municipal n° 373, de 30 de  maio de 2007, ao final 
assinados, vem por intermédio deste encaminhar a Vossa Excelência a Ata n° 
06/2007 desta Comissão, com a respectiva Recomendação nº 04/2007 que a 
instrui, relativa a reunião realizada por esta Comissão juntamente o 
representante setorial deste Poder, para Vosso conhecimento e  análise, 
salientando que caso haja anuência de Vossa Excelência quanto às 
recomendações sugeridas seja aposto  despacho “De acordo, adotem-se as 
providências recomendadas”  e uma vez publicada sejam adotadas as 
providências passando a ter caráter normativo. 
           

 

    Atenciosamente, 

     

    -------------------------------------------------------------- 

     Solanja Vedovatto Baggio  

 

    -------------------------------------------------------------- 

     Regeane Simon Lampert 

 

    -------------------------------------------------------------- 

Vanderli  Oliveira Martins 

 
 
 
 
 
 
Exmo Sr. 
Ari Rosa Peixoto 
MD. Presidente do Poder Legislativo Municipal 
QUEVEDOS – RS  
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ATA 06/07 - REUNIÃO DA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTRO LE 
INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS (CSCI)  – Aos doze 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, 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 373, de 30 de maio de 2007, juntamente com o 
Diretor Geral, Senhor Celso de Jesus Alves Bueno, representante setorial da 
Câmara de Vereadores, tendo como finalidade verificar os procedimentos e 
demonstrativos contábeis relativos às publicações da Gestão Administrativa, 
Orçamentária e Financeira do Poder Legislativo Municipal, constatando que os 
mesmos vem sendo devidamente publicados no site da Câmara, Mural e 
Jornal, verificando-se que os gastos deste Poder se enquadram nos patamares 
estabelecidos na legislação. Quanto a licitações a Comissão averiguou o 
processo licitatório realizado na modalidade Tomada de Preços que levou o nº 
1 sendo homologada em 9 de agosto de 2007, sendo observado pela 
Comissão que quanto a contratação para prestação de serviços de mão-de-
obra alertamos que quando dos pagamentos das parcelas relativas aos 
serviços deve ser exigido o comprovante do recolhimento do INSS pelo 
Contratado, uma vez que somente a retenção não comprova a quitação do 
encargos bem como adverte que haverá o encargo patronal que incide quando 
da contratação de pessoa física visando economicidade alerta que se 
houvesse a contratação de pessoa jurídica este encargo seria dispensável. O 
controle de diárias vem sendo realizado através de documentação arquivada 
sob responsabilidade do servidor da Câmara. O controle de pagamento dos 
subsídios vem obedecendo a rígido controle de freqüência dos integrantes do 
Legislativo Municipal, da mesma forma o ressarcimento das despesas quer 
quanto à diárias quer quanto ao não comparecimento às sessões inclusive 
através de resoluções de mesa. Constatamos ainda que ocorreu a restituição 
aos cofres municipais do valor de R$ 950,47 (novecentos e cinqüenta reais e 
quarenta e sete centavos) pelo Ex-Presidente Vereador Cláudio Maia (exercício 
2005), referente a restituição do débito  conforme Processo do Tribunal de 
Contas do Estado nº 1129.02.00/06-2. Quanto aos gastos com telefone 
observamos que existe anotação do destino das ligações efetuadas e que o 
servidor da Câmara vem encaminhando ao setor Tributário da Prefeitura para a 
respectiva inscrição e cobrança de ligações particulares. Quanto aos contratos, 
em observância ao Contrato de nº 6/2007 que visa a prestação de serviços de 
consultoria jurídica, conforme exigência expressa na Lei Federal 8.666/93 e 
inciso VI da cláusula segunda do termo contratual salientamos a necessidade 
de aprovação pela consultoria jurídica em todos os contratos (minutas 
inclusive) realizados, recomendando que  passe a ser observado. Quanto ao 
Contrato de Prestação de Serviços de nº 4 de 28 de agosto de 2007, apesar da 
aprovação pelo consultor jurídico deste Poder vislumbramos que não há 
respaldo legal capaz de referendar tal contratação, tornando a mesma passível 
de nulidade uma vez que o mesmo não se trata nem de contratação 
administrativa emergencial e temporária (neste caso com necessidade de 
autorização legislativa com prévio encaminhamento de resolução e após 
aprovação de projeto de lei), nem de contratação de serviços de vigilância 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

Estado do Rio Grande do Sul  

CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Lei Municipal nº 310, de 29.12.2000. 

 

 

Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077/1101 – FAX: (55) 3279 1033 – CEP: 98.140-000 – Quevedos/RS 

 

 

através de empresa especializada, o que poderá ensejar o ressarcimento de 
tais despesas pelo ordenador, caso efetivadas. A seguir procedeu-se ao chek-
list dos controles formais do Poder Legislativo em anexo a presente ata, sendo 
constatado somente falha no tombamento e identificação dos bens patrimoniais 
cuja responsabilidade é do Servidor detentor do cargo de Chefe do Setor de 
Compras e Patrimônio, lotado no Poder Executivo, já tendo sido solicitado à 
servidora Núbia detentora do cargo pelo servidor Celso, lotado na Câmara. Não 
foi possível responder aos itens referentes a contabilidade-orçamento e 
execução orçamentária, a saber: 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 
024 e 025 em virtude de que na presente reunião não pode comparecer o 
servidor responsável pela contabilidade, sugerindo que tais informações sejam 
solicitadas ao Senhor Contador que possui conhecimento acerca da matéria. 
Nada mais havendo a tratar, segue a presente ata assinada pelo representante 
Setorial da Câmara e demais membros, com cópias a serem remetidas ao 
Senhor Presidente da Câmara e ao Prefeito Municipal, sendo ao Chefe do 
Poder Legislativo Municipal encaminhada a Recomendação nº 1/2007, que 
sendo aprovada por este deverá ser devidamente publicada no quadro mural e 
no átrio da Prefeitura Municipal de Quevedos. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 04/2007     
 
    Considerando que a Comissão de Controle Interno, 
designada pela Portaria Municipal n° 373, de 30 de maio de 2007, encaminhou para 
análise do Senhor Presidente da Câmara Municipal a ata e o relatório das atividades 
desempenhadas pela Comissão na data de 12/09/2007, sugerindo procedimentos e 
providências para melhoria das falhas passíveis de regularização,  

 

RECOMENDA: 

I - Observar quando da celebração de contratos, seja observado o disposto no 
parágrafo único do art. 38 da Lei Federal 8.666/93, uma vez que encontra-se em vigor 
o Contrato de nº 6/2007 que visa a prestação de serviços de consultoria jurídica, 
atendendo ao inciso VI da cláusula segunda do termo contratual. 
II - Recomendamos quanto ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 4 de 28 de 
agosto de 2007, apesar da aprovação pelo consultor jurídico deste Poder, seja, o 
mesmo revisto, pois nos termos em que foi celebrado  não há respaldo legal capaz de 
referendá-lo, pois não houve autorização através de lei específica (contrato 
administrativo) ou tampouco contratação através de empresa especializada em 
serviços de vigilância (art. 24 e seus incisos da Lei 8.666/93), tornando o mesmo 
passível de nulidade podendo ensejar além do ressarcimento de eventuais 
pagamentos pelo ordenador de despesas uma reclamatória trabalhista nos moldes 
em que foi ajustado. Visando sanar esta falha sugerimos que a Presidência desta 
Casa providencie o encaminhamento de Resolução, com posterior envio e sanção de 
projeto de lei objetivando a contratação em caráter excepcional e temporário com a 
abertura de crédito especial específico ou a contratação com fulcro na Lei 8.666/93, 
neste último caso podendo ser contratado autônomo credenciado em cooperativa de 
prestação de serviços ou empresa de serviços de vigilância. 
III - Quanto ao controle patrimonial e itens do chek-list constantes da ata 
recomendamos que  a Presidência desta Casa oficie ao Senhor Prefeito solicitando 
que os servidores responsáveis para responder os quesitos e adotar providências, se 
for o caso. 

Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Comissão de Controle Interno: 
 
 
Solanja Vedovatto Baggio     Regeane Simon Lampert Vanderli Oliveira Martins 

 
APROVADA: 
 
 
ARI ROSA PEIXOTO 
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
QUEVEDOS-RS 
 
 
EM: ............................ 
 


