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ANEXO V 
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO 

RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º) 
 
I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS 
RESPONSÁVEIS:  
Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade 
jurisdicionada, destacando a estrutura orgânica e de pessoal (descrição, 
natureza e quantidade de cargos da unidade); procedimentos de controle e 
monitoramento adotados; forma/meio de comunicação e integração entre as 
unidades;  
 
a) Estrutura Orgânica:  
O controle Interno da UG Câmara Municipal de Vereadores devido a sua 
pequena estrutura é exercido pela Tecnóloga em Gestão Pública, designada 
para exercer também o Controle Interno da UG.   
 

Servidor Cargo Atribuições no 

Controle Interno 

Karina Josiany Scolaro 

Scolari 

Tecnóloga em Gestão 

Pública 

Responsável pelo CI da 

Câmara Municipal de 

Vereadores de 

Brunópolis 

 
  
b) Estrutura de Pessoal:  
 
 

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Brunópolis 

CNPJ: 01.635.079/0001-90 

Endereço: Rua Selmo Heck, 750 – Centro – Brunópolis/SC 

Telefone: (49) 3556-0054 

E-mail: campolis@hotmail.com  
camara@camarabrunopolis.sc.gov.br 

Sítio Eletrônico: http//:camarabrunopolis.sc.gov.br 

 
c) Rol dos Responsáveis: 
 
Presidente: CLEITON SEBASTIÃO ALMEIDA GOSS 
CPF: 066.628.949-23 
Cargo: Presidente 
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019 
Ato nomeação: Ata nº 874/2018 da 828º Sessão Ordinária, da 2ª Sessão 
Legislativa, da 6ª Legislatura (17/12/18). 
   

mailto:campolis@hotmail.com
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Ato exoneração: Ata nº 917/2019 da 867º Sessão Ordinária, da 3ª Sessão 
Legislativa, (16/12/2019). 
 
E-mail: campolis@hotmail.com ou camara@camarabrunopolis.sc.gov.br  
 
d) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:  

 
 
II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DA UNIDADE: 

a)  Contingenciamento de despesas no exercício:  
 
No exercício de 2019 não houve limitação de empenhos.  
 

b) Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de 
créditos ou recursos: 
  
 No exercício de 2019 não houve nenhum passivo sem cobertura 

financeira. 
 
c) As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar 
processados e não processados por mais de um exercício financeiro: 
  
 Não existe nenhum passivo em restos a pagar. 

 
III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA:  
 
a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos 
(agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, 
comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 
37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os 
comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem 
como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês: 
 

Presidente da 
Câmara 

Vereador Vereador Vereador Vereador 

Técnico 

Contábil 

Vereador 

Assessor 
Jurídico 

Vereador 

Tecnóloga em 

Gestão Pública 
e Controle 

Interno 

Aux. Serviços 
Gerais 

Diretora 

Adm 

Vereador Vereador Vereador 

mailto:campolis@hotmail.com
mailto:camara@camarabrunopolis.sc.gov.br
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Cargos Quantidade em 31/12/2019 

Cargos Efetivos 04 

Cargos Eletivos 09 

Cargos Comissionado 02 

Cargos Tempo Determinado 00 

 
b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade 
jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o 
posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, 
mês a mês: 
  
 Na unidade jurisdicionada não há nenhum contrato de terceirização de 

mão de obra. 
 
c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de 
agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) 
inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de 
aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência 
Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de 
pagamento, mês a mês: 
 
 Nessa unidade jurisdicionada não possui nenhum servidor que receba 

benefícios previdenciários. 
 

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de 
diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, 
participação em lucros e a qualquer outro título: 

 
 Nessa unidade jurisdicionada não existe nenhum membro de conselho 

fiscal e nem participação nos lucros.  
 

 
IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 
MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE 
COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO 
VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS 
BENEFICIÁRIOS. 
 
 Nessa unidade jurisdicionada não possui nenhuma Entidade Beneficiada 

com Recursos de Convênios durante o ano de 2019. 
V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:  
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a) Informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes 
a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de 
licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de 
licitação: 
 

MODALIDADE QUANTIDADE VALOR 

1º Termo Aditivo nº 

001/2019 ao Contrato nº 

005/2015 firmado entre 

o Consórcio de 

Informática na Gestão 

Pública Municipal – 

CIGA e a Câmara 

Municipal de Vereadores 

de Brunópolis/SC. 

1 R$ 3.024,00 no ano de 

2019, pago em parcela 

única. 

1º Termo Aditivo ao 

Contrato de Prestação 

de Serviço nº 001/2018, 

firmado entra a Câmara 

Municipal de Vereadores 

de Brunópolis e a 

Empresa Info Digitalle-

Soluções Tecnologias 

para Gestão 

Documental Ltda - ME.   

1 Valor total do Contrato é 

de R$ 5.208,72 no ano 

de 2019, pago em 12 

parcelas iguais de R$ 

434,06, sendo R$ 

353,68 pelo item 1.1 e 

R$ 80,38 pelo item 1.2.  

Edital de Licitação – 

Processo Licitatório nº 

001/2019 – Dispensa de 

Licitação nº 001/2019. 

Locação de Sistema de 

Transmissão de Vídeo 

hd, contendo câmeras 

hd speed dome, servidor 

de transmissão, encoder 

de vídeo e controlador 

ptz digital, além do 

licenciamento do 

software necessário 

para sincronização com 

as principais redes 

sociais. – Termo de 

Contrato nº 002/2019, 

1 R$ 650,00 mensais. 

Mais R$ 650,00 pagos 

pelos serviços de 

instalação e 

Treinamento.  
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firmado entra a Câmara 

Municipal de Vereadores 

de Brunópolis e a 

empresa Willian e Arthur 

Informática LTDA - ME. 

Termo Aditivo nº 

001/2019, ao Contrato 

de Prestação de Serviço 

nº 002/2017 (PREGÃO 

001/2017 – 

Fornecimento de 

Licença de Uso de 

Sistema de Gestão 

Pública – Software), 

firmado entra a Câmara 

Municipal de Vereadores 

de Brunópolis e a 

Empresa BETHA 

SISTEMAS LTDA. 

1 Valor total do Contrato 

R$ 16.550,64, pagos em 

12 parcelas de R$ 

1.379,22; sendo R$ 

408,45 – alug. Sist. De 

Contab. Publ. R$ 242,42 

– alug. Sist. Flay transp. 

R$ 408,45 - alug. Sist. 

De Pagamento. R$ 

319,90 – alug. Sist. 

Patrimônio Publ. 

 
b) Indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 
8.666/1993: 

 
A Câmara Municipal de Vereadores de Brunópolis não possui contrato 

com Jornais ou outro tipo de Imprensa Oficial, sendo que a divulgação de 
publicações oficiais e Atos do Poder Legislativo são feitos através do DOM – 
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/.  
 
VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO 
ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU 
NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:  
 
  
 O Controle Interno (CI) da Câmara Municipal de Vereadores elaborou o 

Plano Anual de Auditoria da Câmara Municipal de Vereadores de 
Brunópolis para Exercício de 2019 (Resolução Legislativa nº 004/2018); 

 
 O Controle Interno da Câmara Municipal de Vereadores produz Relatório 

Bimestral no qual observa e descreve o seguinte: Execução da Despesa; 
Limites de despesa com pessoal do Poder Legislativo, com relação à 
receita corrente líquida (6%); Gestão Fiscal do Poder Legislativo, 
publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e 
do Relatório de Gestão Fiscal (RGF); Limites Legais do Poder Legislativo, 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
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Demonstrativo da Execução Orçamentária do Poder Legislativo; Despesa 
Orçamentária (empenhamento, liquidação e pagamento); Remuneração 
máxima dos Vereadores com relação à estabelecida aos Deputados 
Estaduais; Limite máximo de 5% da receita do Município para a 
remuneração dos Vereadores; Limite máximo de 70% da Receita da 
Câmara para o total da folha de pagamento. 

  
 O CI da Câmara realizou três verificações por amostragem 

(semelhante a uma Auditoria) no setor Contábil e produziu os 

seguintes Relatórios:  

 Relatório de “Auditoria” 01/2019: JANEIRO: Transferência recebida 

pela Câmara (duodécimo) R$ 71.900,00. Despesa realizada R$ 

54.081,44. Saldo 31/01/2019 - R$ 17.818,56. Verifiquei que no 

Empenho nº 13/2019, referente a pagamento de ½ diária para o 

Presidente da Câmara Cleiton S. A. Goss, para Campos Novos 

providenciar documentos para Bancos; cheque Banco Sicoob nº 954, 

no valor de R$ 100,00, foi empenhado com data de 18/01/2019, mas 

conferindo a cópia de cheque, verifiquei que o cheque está datado de 

17/01/2019, ou seja, data anterior ao empenho, um erro que não pode 

acontecer na Contabilidade. Conferindo o extrato bancário, o cheque 

compensou em 18/01/2019. “O empenho da despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição”. (art. 58 da lei nº 4.320/64) - “É vedado a 

realização de despesa sem prévio empenho”. (art. 60 da Lei nº 4.320/64). “Será feito 

por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar”. (§ 

2º do art. 60 da Lei nº 4.320/64).  

 Relatório de “Auditoria” 02/2019: ABRIL: Transferência recebida pela 

Câmara (duodécimo) R$ 71.900,00. Despesa realizada R$ 61.820,43. 

Saldo R$ 10.079,57 do mês de abril. Saldo anterior 30/03/2019 R$ 

45.569,11. Saldo 30/04/2019 - R$ 55.648,68 (após conciliação 

bancária). 

 Verifiquei que no Empenho nº 75/2019; Liquidação nº 75/2019; Ordem de 

pagamento nº 84/2019, referente a pagamento da INFO DIGITALLE 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS P/ GESTÃO DOCUMENTAL (GEDOC); 

Nota Fiscal nº 4713; cheque Banco Sicoob nº 483, no valor de R$ 

434,06, empenhado com data de 18/04/2019. Cheque este que entrou na 

conta no dia 23/04/2019, sendo que não localizei documentos de 

comprovação de pagamento, como por exemplo, boleto com carimbo de 

banco, recibo, comprovante de depósito ou assinatura do credor no 

empenho.  

 Verifiquei que no Empenho nº 82/2019; Liquidação nº 82/2019; Ordem de 

pagamento nº 91, referente a pagamento da NETDONIL INFORM E MAT 
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ELE LTDA ME; Nota Fiscal nº 000.017.613, cheque Banco Sicoob nº 

488, no valor de R$ 237,00, empenhado com data de 25/04/2019, não 

localizei documentos de comprovação de pagamento, como por exemplo, 

boleto com carimbo de banco, recibo, comprovante de depósito ou 

assinatura do credor no empenho. Art. 320 CC/2002. A quitação, que 

sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a 

espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o 

tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 

representante. JUNHO: Transferência recebida pela Câmara (duodécimo) 

R$ 71.900,00. Despesa realizada R$ 57.783,92. Saldo R$ 14.116,08. 

Saldo anterior R$ 64.443,07. Total de saldo 30/03/2019 - R$ 78.559,15. 

 Verifiquei que no Empenho nº 107/2019; Liquidação nº 107/2019; Ordem 

de pagamento nº 118/2019, referente a pagamento da Nota Fiscal nº 

002.444.890 TANIA CONCEIÇÃO BORTOLINI DOS SANTOS; Cheque 

Banco Sicoob nº 528, no valor de R$ 118,16; empenhado com data de 

04/06/2019, compensou na Conta no dia 24/06/2019, mas não localizei 

documentos de comprovação de pagamento, como por exemplo, boleto 

com carimbo de banco, recibo, comprovante de depósito ou assinatura 

do credor no empenho.  

 Verifiquei que no Empenho nº 108/2019; Liquidação nº 108/2019; Ordem 

de pagamento nº 119/2019, referente a pagamento da Nota Fiscal nº 

002.442.967 CRISTIANE DE OLIVEIRA; Cheque Banco Sicoob nº 529, 

no valor de R$ 620,05; empenhado com data de 04/06/2019, não 

localizei documentos de comprovação de pagamento, como por exemplo, 

boleto com carimbo de banco, recibo, comprovante de depósito ou 

assinatura do credor no empenho. Art. 320 CC/2002. A quitação, que 

sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a 

espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o 

tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 

representante. 

   Verifiquei que no Empenho nº 109/2019; Liquidação nº 109/2019; 

Ordem de pagamento nº 120/2019, referente a pagamento de 4 diárias 

para a servidora Gislane Caggiano para participar do Curso E-Social 

Preparatório Premium SC na Empresa UNIPUBLICA em Curitiba/PR; 

Cheque Banco Sicoob nº 527, no valor de R$ 1.920,00, foi empenhado 

com data de 05/06/2019, mas conferindo a cópia de cheque, verifiquei 

que o cheque está datado de 02/06/2019, ou seja, data anterior ao 

empenho, um erro que não pode acontecer na Contabilidade. 

Conferindo o extrato bancário, o cheque compensou em 05/06/2019. “O 

empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 

estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. (art. 

58 da lei nº 4.320/64) - “É vedado a realização de despesa sem prévio empenho”. (art. 
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60 da Lei nº 4.320/64). “Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo 

montante não se possa determinar”. (§ 2º do art. 60 da Lei nº 4.320/64). 

Relatório de “Auditoria” 03/2019: OUTUBRO: Transferência recebida pela 

Câmara (duodécimo) R$ 71.900,00. Despesa realizada R$ 61.790,92. Saldo 

R$ 10.109,08. Saldo anterior R$ 83.326,99. Total de saldo 31/10/2019 - R$ 

93.436,07. 

 No Empenho nº 213/2019; Liquidação nº 213/2019; Ordem de 

pagamento nº 235/2019, referente a pagamento de Vereadores do mês 

de Outubro de 2019, na folha de pagamento da Suplente de Vereadora 

Eni Aparecida dos Santos, Cheque Banco Sicoob nº 693, no valor de R$ 

2.387,31 e na folha de pagamento da Suplente de Vereadora Terezinha 

Aparecida Dill, Cheque Banco Sicoob nº 703, no valor de R$ 2.932,95, 

verifiquei que o Sistema da folha da Câmara Municipal - Betha Sistemas 

LTDA, não descontou o INSS referente ao mês de outubro das folhas de 

pagamentos das duas Suplentes e também não foi calculado a parte 

patronal referente a essas duas folhas de pagamento. Foi aberto o 

chamado nº FCRSC-113328 para a Betha Sistemas informar o que 

aconteceu e como será resolvida a questão. (resposta da Betha em 

anexo a este Relatório). 

 Na Despesa Extra – Orçamentária – D.E. 67/2019, com data de 15/10/19, 

referente ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, cheque Banco 

Sicoob nº 711, no valor de R$ 1.426,51, verifiquei que a data do 

comprovante de depósito (08/08/2019) realizado no autoatendimento 

através de envelope nº 1.488.112.762, na Agencia 0685-8, conta 

202.408-X – Favorecido Prefeitura Municipal de Brunópolis, não confere 

com a data do extrato da Conta Corrente da Câmara Municipal de 

Brunópolis, em 30/10/2019. Portanto solicito uma averiguação junto ao 

setor Contábil para verificar o que aconteceu e peço que os depósitos 

sejam realizados na “boca do caixa” e não via envelope (comprovante 

provisório).  

  Na Despesa Extra – Orçamentária – D.E. 71/2019, com data de 

15/10/19, referente ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, 

cheque Banco Sicoob nº 713, no valor de R$ 454,98, verifiquei que o 

comprovante de depósito realizado no autoatendimento através de 

envelope nº 2.602.332.765, na Agencia 0685-8, conta 202.408-X – 

Favorecido Prefeitura Municipal de Brunópolis, não possui data, sendo 

que o valor R$ 455,00 não confere com o valor do cheque, ou seja, R$ 

454,98. Portanto solicito uma averiguação junto ao setor Contábil para 

verificar o que aconteceu e peço que os depósitos sejam realizados na 

“boca do caixa” e não via envelope (comprovante provisório).  
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 Portanto do Relatório de “Auditoria” 003/2019, resultou na 
instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (Portaria 010/2019) para 
apurar falta grave disciplinar cometida pela servidora Gislane Caggiano, 
matrícula 36, ocupante do cargo de Técnica em Contabilidade, atuando no 
setor de Contabilidade da Câmara Municipal, a respeito de possível desvio de 
alguns pagamentos do IRRF. E também deu origem a Portaria 001/2020, Art. 1º 
-  Determinar o afastamento da servidora Gislane Caggiano, em virtude da 
instauração de  Processo Administrativo Disciplinar, formado  para apurar falta 
grave disciplinar cometida pela servidora, matrícula 36, ocupante do cargo de 
Técnica em Contabilidade, atuando no setor de Contabilidade  da Câmara 
Municipal.   

O Processo Administrativo Disciplinar – PAD, está em 
andamento na Câmara.  

 
O CI da Câmara produziu o Relatório ANEXO V - PRESTAÇÃO ANUAL DE 
CONTAS DE GESTÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º). E o 
RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE GESTÃO (Art. 16 Da IN 20 TCESC) ANEXO VII.  
 

 
Está em estudo a “INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019, 

DE 25 DE JULHO DE 2019”.  

 “Regulamenta a padronização formal dos documentos 
elaborados pelos Servidores Públicos Municipais efetivos no 
âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Brunópolis, 
em relação à assinatura dos documentos e a tramitação 
destes na Câmara, tendo em vista o Anexo IV – Descrição 
das Atribuições dos Cargos – Atividades Específicas - Lei 
Complementar nº 022/2006 de 07/11/2006”.  
 

 
Brunópolis, 11 de Fevereiro de 2020. 
 
 

________________________                                 _______________________ 
Cleiton S. A. Goss                                                            Karina J. S. Scolari 
Presidente da Câmara (2019)                                   Controle Interno da Câmara 


