
 
RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
ANEXO VII 

 
I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada: 
Águas de Corupá. 

• Estrutura Orgânica: 

 Conforme Lei Municipal nº 2097/13 que institui a Controladoria e cria os cargos de Controlador 
Geral e Assessor de Controle Interno, e Lei Complementar nº.014/09, de 15 de dezembro de 
2009, que cria o cargo de Auxiliar de Controle Interno. 

 
• Estrutura de Pessoal:  

Cargo Atribuições 
Controlador Geral Conforme Lei Municipal n ° 2.097/13 

 
II – Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das auditorias planejadas e 
das auditorias realizadas: 
 

Acompanhamento dos limites constitucionais e legais, Relatório de Gestão Fiscal de que tratam 

os artigos 54 e 55 da LC n° 101/2000, apontamento de falhas, controle de repasse de recursos,  

acompanhamento do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no plano Plurianual e Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, avaliação da execução dos programas e dos orçamentos quanto ao 

cumprimento das metas físicas e financeiras, apoio ao controle externo e envio de informações 

ao e-Sfinge. 

Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades 

Ofícios e e-mail. 
 . 
III – Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão 
ilegais, ilegítimos ou antieconômicos: 

 Não foram apuradas irregularidades em 2016. 
 
IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com 
indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal 
de Contas: 

Não houve abertura de tomada de Contas Especial em 2016. 
 
V – Facultado. 

 
VI – Facultado. 
 
VII – Facultado. 

 
VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações 
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas 
em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento: 

Não houve recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos 
gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome 
do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida 
ativa, ajuizamento e conclusão do processo; 

Não houve decisão que tenha imputado débito ao Gestor municipal. 
 

X – Facultado. 
 

XI – Facultado. 
 

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa." 

Não há relatos. 
 

Corupá, 23 de março de 2017. 
 
 
 

VALQUIRIA MICHALAK 



CONTROLADORA GERAL NO EXERCÍCIO DE 2016 


