
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 49 3435 6008 

 
 

1 
 

 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA 

 

Em atendimento aos preceitos constitucionais descritos no art. 74 da Carta 

Magna e legais contidos na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 

Municipal 040/2003, o Controlador Interno do Município de Ponte Serrada emite em 26 

de Agosto de 2020 o presente relatório final de auditoria interna, fruto da execução 

dos trabalhos de fiscalização descritos neste documento. 

Ressalta-se que foi dado prazo de 07 (sete) dias para a Secretaria de 

Assistência Social manifestar-se a respeito do relatório preliminar de auditoria que 

acompanhava o Ofício nº 057/2020-CGM de 17/0/2020, recebido na mesma data, a 

mesma se manifestou através do oficio de número 14/2020, datado de 21 de agosto 

de 2020, ponderando sobre a concessão de alguns benefícios, oficio esse juntado ao 

processo de auditoria, e, desta forma, os trabalhos seguiram o curso previsto e 

culminaram na emissão deste relatório. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Número da Auditoria Interna 002/2020 

Tipo de Auditoria Regularidade 

Início da Realização da 

Auditoria 

07 Agosto de 2020. 

Setor Auditado Prefeitura Municipal de Ponte Serrada – Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

Processo Auditado Auxilio Eventual a pessoas carentes  

Período Auditado 01 semestre de 2020 

Responsável do Setor 

(Nome e Cargo) 

Sr. Fabio Luiz dos Reis  

Secretário Municipal de Assistência Social. 

Responsável pela Auditoria Ivan Hoeckler 

 

2. OBJETIVOS DA AUDITORIA INTERNA 

2.1 - Objetivo Geral 

 Verificar a regularidade nas concessões de benefícios eventuais à população 

carente do município de Ponte Serrada, e se os critérios adotados estão dentro da 

legalidade jurídica. 
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2.2 – Objetivos Específicos 

 Verificar a regularidade no cumprimento das formalidades do processo de 

avaliação de carência; 

 Verificar a regularidade no cumprimento das formalidades do processo de 

concessão; 

 Avaliar o atual sistema de controle dos benefícios concedidos e controle das 

pessoas que receberam no período; 

 Elaborar procedimentos e métodos para fortalecer o controle de concessão dos 

benefícios eventuais; 

 

3. DA AUDITORIA 

3.1- Da População da Amostra. 

A população é composta de amostragem de todos os benefícios concedidos no 

primeiro semestre de 2020, relativo a concessão de benefícios eventuais, englobando 

auxilio funeral, auxilio natalidade e outros auxílios eventuais, concedidos a pessoas 

carentes do município. 

 

Benefícios   

Auxilio Aluguel Social 09 

Auxilio Funeral 14 

Auxilio Material de Construção 03 

Auxilio Poste Padrão Energia Elétrica 03 

Auxilio Pagamento de Contas de 

Energia Elétrica e Água 

03 

Auxilio Compra Mobília  02 

TOTAL  35 

 

3.2 - Normas que foram utilizadas para embasamento 

 Lei n. 8.742; de 07/12/1993 
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 Lei n. 12.435; de 06/06/2011 

 Lei n. 2.222; de 16/09/2014 

 Subsidiariamente foram observados os costumes e práticas da administração 

local frutos de longo aprendizado do setor e de trocas de informações com 

demais esferas da sociedade. 

 

3.3 - Avaliação da Regularidade Documental do processo de concessão de 

auxilio benefício eventual: 

 Os critérios verificados e avaliados foram os seguintes: 

1 – Para concessão do beneficio eventual e realizado cadastro? 

2 – Para concessão do beneficio eventual, e comprovado a carência, conforme lei 

municipal 2.222/14, com documentos comprobatórios em anexo? 

3 – Para concessão do beneficio eventual é realizado acompanhamento da família 

após concessão? 

 

3.4 - Testes e Técnicas de Auditoria Aplicada 

 Os trabalhos foram realizados através de exames documentais. 

 

3.5-Visão Geral 

 A ação de concessão do beneficio eventual a Grupos Populacionais tem como 

objetivo a aquisição de gêneros alimentícios básicos, pagamento de contas de energia 

e água, pagamento de auxilio funeral e auxilio natalidade. Constatou-se pagamento de 

auxilio material de construção e pagamento de postes padrão para instalação de 

energia elétrica, sendo que esse tipo de ação seria de competência da secretaria ou 

fundo de habitação e não deveria ser concedido pela secretaria de assistência social, 

tendo como referência a lei municipal 2.222/2014. 

Essa ação busca atender grupos sociais que apresentam dificuldades para 

produzir ou obter alimentos, pagar despesas de pequeno vulto, realizar sepultamento 

de entes, resultado de longos processos de exclusão social aos quais foram 

submetidos, trata-se de uma política pública para garantir o acesso contínuo da 

população para manter a dignidade, que possui caráter emergencial e complementar, 

entre outras ações governamentais.   
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São beneficiários da ação concessão do beneficio de forma eventual a grupos 

populacionais do município, com prioridade na concessão crianças, a família, o idoso, 

a pessoa co m deficiência, a nutriz e vitimas de calamidade, que estejam em situação 

de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública, reconhecida pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, cadastradas no sistema e embasado na lei municipal 

Nº 2.222/2014, de 16 de Setembro de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da 

concessão de benefícios eventuais pela política municipal de assistência social. Os 

benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e são 

prestados aos cidadãos e as famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou 

calamidade pública. 

 

3.6 - Itens Que Compõe os benefícios eventuais, conforme lei 2.222/14 

I- Auxilio natalidade 

II- Auxilio Funeral 

III- Auxilio de situação de vulnerabilidade temporária 

IV-  Auxilio à situação de calamidade pública e de emergência  

 

4 - RESULTADOS 

4.1 – AVALIAÇÕES GERAIS 

Primeiramente, cabe ressaltar que se trata do primeiro trabalho junto à 

secretaria de Assistência Social, a fim de verificar se os critérios adotados para 

avaliação e concessão de benefícios eventuais a população do município de Ponte 

Serrada, se as concessões estão sendo feitas de forma homogênea e imparciais e se 

está atendendo as necessidades das famílias de nosso município, verificar também se 

estão sendo cumpridas as normas da à legislação municipal vigente. 

Em verificação na parte documental para concessão do benefício eventual, 

constatou-se que e seguido um padrão para todas as concessões, possui um cadastro 

eletrônico em sistema informatizado, onde todos os dados da pessoa são inseridos, 

possui recibo assinado quando e concedido o benefício ao cidadão. O sistema permite 

consulta de todos os cidadãos beneficiados, para que seja mantido controle e fácil 
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acesso quando necessário, quase na totalidade os processos com os pareceres estão 

com os devidos documentos em anexo. 

 

Conforme a lei ordinária 2222-2014 de 16 de Setembro de 2014, para ter direito 

ao benefício, conforme (Art. 15 - O critério de renda mensal per capita familiar para 

acesso ao benefício de situação de vulnerabilidade temporária é igual ou inferior a 1/2 

(meio) salário mínimo, e será concedido às famílias cadastradas no Cadúnico. § 1º 

Nos casos em que as famílias não se enquadrem nos critérios do Art. 15, mas se 

encontram em situação peculiar de vulnerabilidade social que impeça ou dificulte o 

enfrentamento previsto no Art. 14, o profissional assistente social, mediante estudo 

sócio econômico, poderá repassar o benefício), o cidadão terá que atender aos 

critérios que a lei estabelece, e nesse sentido contatou-se que muitas vezes esses 

critérios não puderam ser comprovados na prática, pois a grande maioria de nossos 

cidadãos trabalha em regime informal, não sendo possível comprovar de forma precisa 

se a renda familiar por pessoa é igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo, pois 

quando e feito à triagem, através de entrevista ou até mesmo na visita familiar, 

somente é possível de avaliar o que o cidadão relata. 

 Quando da concessão dos benefícios eventuais, elas ocorrem quando os 

beneficiários buscam de forma espontânea, conforme suas necessidades e demanda, 

procurando a Secretaria de Assistência Social, relatando sua dificuldade momentânea, 

esses cidadãos passam por uma triagem, onde são avaliados e se enquadrando nos 

critérios de carência é concedido o benefício.  

Alguns encaminhamentos também são feitos pela rede de atendimento CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, quando em visita domiciliar o 

psicólogo ou assistente social, constatando situação de vulnerabilidade social, essas 

famílias são encaminhadas até secretária de assistência social, onde após a entrevista 

e se enquadrarem no critérios é concedido o auxilio e são acompanhadas pelo grupo 

de apoio, se conseguir sair do grupo de vulnerabilidade social, o beneficio e suspenso, 

caso não consigam sair da situação de vulnerabilidade social, o benefício e mantido, 

feitos as considerações, passamos a analise da documentação dos processos de 

concessão dos benefícios. 

Em analise a concessão de auxilio funeral a Sra: Helena Maria Coronetti 

Barbosa, pelo espolio da sua mãe Sra: Irma Pratto Coronetti, o parecer possui em 
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anexo comprovantes de rendimentos um no valor de R$ 1.579,00, referente a sra: 

Helena Maria Coronetti Barbosa e outro de R$ 1.567,50, referente a Sra: Irma Pratto 

Coronetti, totalizando R$ 3147,50, mesmo com os comprovantes de despesas de 

farmácia, essa concessão do beneficio, não atendeu aos critério da lei municipal 

2.222/2017, que estabelece os critérios de concessão no Art. 11 - O critério de renda 

mensal per capita familiar para acesso ao benefício de auxílio funeral será igual ou 

inferior a 1/2 (meio) salário mínimo, sendo concedido às famílias cadastradas no 

Cadastro Único para Programas Sociais (CADUNICO). § 1º Para cálculo da renda per 

capita será considerada a pessoa que veio a óbito, portanto deveria ter seu pedido 

sido indeferido. 

Em análise a concessão de auxilio padrão de energia elétrica, concedido ao Sr; 

Leandro Mendes da Costa, CPF 054.018.099-80, no valor de R$ 600,00, o mesmo não 

se enquadra nos benefícios eventuais, pois não e caso de calamidade pública e ou 

emergência, em tese esse caso é um problema habitacional e a lei 2222/2014 veda a 

concessão, Art 2º § 2º Os Benefícios Eventuais só devem atender situações de 

vulnerabilidade pertinentes a Política de Assistência social. Assim, não serão 

considerados benefícios eventuais de assistência social situações relacionadas a 

programas, projetos, serviços e benefícios na área de saúde, educação, habitação e 

demais políticas setoriais 

Da mesma forma o auxilio padrão de energia elétrica concedido a Sra: Renata 

Marques dos Santos, CPF 091.654029-44, no valor de 600,00, não se enquadra, 

conforme exposto anteriormente, bem como o auxilio concedido a Sra: Cleusa Alves 

Calefes dos Santos, CPF 055.384.869-10, no valor de R$ 627,26, para a mesma 

finalidade, padrão de energia elétrica. 

Bem como o auxilio material de construção concedido a Sra: Aurora Rosane 

Chagas, CPF 026.463.149-81, no valor de R$ 3.000,00, por ser um problema de 

programa habitacional, e ter sua exclusão conforme Art 2º § 2º. 

O Auxilio aluguel social concedido O Sr: Paulo Ribeiro de Jesus, CPF 

020.207.749-76, no valor de R$ 240,00, não possui em anexo nenhum documento 

pessoal, comprovantes ou estudo sócio econômico, que comprove a situação de 

carência ou vulnerabilidade temporária.  

Auxilio aluguel social concedido ao Sr: Marcelino Lopes Pimentel, CPF 

196.338.409-10, no valor de 400,00, não se enquadra nos requisitos de carência, pois 
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o mesmo declarou que mora sozinho e que recebe auxilio aposentadoria no valor de 

R$ 1.045,00, e umas das condições que a lei estabelece e que tem que possuir renda 

mensal igual ou inferior a 1/2 ( meio), salário mínimo. 

Em análise aos auxilio funeral, 14 (quatorze) concedidos ate 31 de junho, os 

mesmo seguem um padrão para concessão, foi constatado irregularidades em 

praticamente todos os benefícios, pois o artigo 10º § 1º cita que para cálculo da renda 

per capita será considerada a pessoa que veio a óbito, se fosse seguido as normas da 

lei, que mandar somar o valor do beneficio do falecido, quase a totalidade dos 

benefícios não se enquadram, pois não atendem ao requisito de1/2  (meio) salário 

mínimo per capita, o ideal e ajustarmos a lei, e retirar esse artigo.  

 Outro porem que foi constatado e que a lei 2222/2014 em seu Art 10º § 2º O 

auxílio funeral será concedido até 30 dias após o óbito, porem muitos benefícios foram 

concedidos com datas bem superiores, mesmo com justificativas, o ideal e seguir as 

normas expressas na lei.  

 

5 - DO PARECER E DAS RECOMENDAÇÕES 

 Considerando que o trabalho e uma primeira análise do setor de controle 

interno, o nosso interesse e verificar a regularidade na concessão, para poder auxiliar 

em um melhor controle e encontrar formas de encaminhar as famílias para que 

possam sair da situação de vulnerabilidade. 

Assim, após as observações, constatamos que os moradores do nosso 

município são pessoas que vivem em situação de pobreza e risco social, necessitando 

do benefício de forma eventual para ajudar na sua sobrevivência, ainda há muito que 

se pensar e fazer, pois enfrentar situações de extrema pobreza constitui-se um desafio 

diário para a equipe da Assistência Social, ainda mais nesse ano com a pandemia de 

covid19, que veio agravar ainda mais a situação econômica de muitas famílias. 

 Os critérios utilizados estão em conformidade com a lei de benefícios 

eventuais, somente a questão de não poder comprovar corretamente a carência dos 

cidadãos, que em primeira análise demanda uma atenção. Em relação a concessão de 

auxilio matéria de construção, 03 (Três) e concessão de padrão se energia elétrica, 

que não se enquadra nos benefícios eventuais, por se tratar de problema habitacional, 

deveria ter sido encaminhado pelo fundo municipal de habitação. 
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 Recomendação para que as famílias sejam encaminhadas para programas 

sociais, onde possam ter a oportunidade de conseguirem emprego, ou alguma forma 

de conseguirem renda e saírem da situação de vulnerabilidade social. 

 Recomendação para que não seja concedido auxilio material de construção e 

poste padrão de energia elétrica, utilizando os critérios de carência da lei 2222/2014, 

por se tratar de programa habitacional. 

 Recomendação para que seja encaminhado a câmara de vereadores um 

projeto de lei para modificar a lei municipal 2222/2014 e ajustar seu texto que no Art 

10º § diz que o auxílio funeral será concedido até 30 dias após o óbito e do Art. 11 - O 

critério de renda mensal per capita familiar para acesso ao benefício de auxílio funeral 

será igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo, sendo concedido às famílias 

cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CADUNICO). § 1º Para 

cálculo da renda per capita será considerada a pessoa que veio a óbito,  

 Recomendação para que seja encaminhado a câmara de vereadores um 

projeto de lei, normatizando a concessão de benefícios de eventuais de situações 

relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios na área de saúde, 

educação, habitação e demais políticas setoriais. 

 

 

É o relatório. 

 

 

Ivan Hoeckler 

Controlador Interno  

CRC-SC: 20684/O-8 
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