
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Exercício Financeiro de 2018 

 
1. Normatização 
 
03/2007 – Composição da equipe para elaboração do projeto lei; 
03/2007 – Reunião da equipe com a Direção da Entidade, visando colher 
subsídios para o projeto; 
04/2007 – Reuniões para estudos e debates; 
05/2007 – Reuniões para estudos e debates; 
06/2007 – Reuniões para estudos e debates; 
07/2007 – Reuniões para estudos e debates; 
08/2007 – Reuniões para estudos e debates; 
08/2007 – Apresentação do esboço do projeto; 
08/2007 – Estudos e debates acerca do projeto de Lei; 
09/2007 – Estudos e debates acerca do projeto de Lei; 
10/2007 – Mensagem de encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo 
Municipal; 
11/2007 – Sanção da Lei nº 117/2007 – Criação legal do sistema; 
12/2008 - Sanção da Lei nº 125/2008, que altera da Lei nº 117/2007, quanto ao 
número de cargos de auditor de 3 (três) para 2 (dois). 

 
2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle  Interno 
 

1º CONTROLADOR * 
Nome: Aguinaldo Bodanese 
CPF: 829.620.499-15 RG: 4.732.914-0 
Endereço: Rua Das Hortênsias, 1226, Jd. Universidade 
Bairro: Cidade Alta CEP: 85.884-000 
Cidade: Medianeira Estado: PR 
Telefone: (45) 9137-8342 E-mail: 

aguinaldo@medianiera.pr.gov.br Período de responsabilidade: Data do Início: 01.01.2018 Data do Fim: 31.12.2018 
Servidor ocupante de cargo efetivo?   ( X ) SIM (   ) NÃO 
Nome do cargo ocupado: Auditor de Controle Interno 
Ato de nomeação: Decreto 108/2009/Portaria 090/2009 
Data da nomeação no cargo: 16.03.2009 
Data da realização do concurso: 21.05.2008 

 
3. Relação de Servidores  
 

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO  
Nome: Andreia Cherubini de Bona CPF: 007.303.189-58 
Período de responsabilidade: 01.01.2018 a 31.12.2018 
Servidor ocupante de cargo efetivo?   ( X ) SIM (   ) NÃO 
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo 
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4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno n o exercício de 2018 1 
 

Nº Período 
avaliado  Setor Ações/Pontos de 

Controle  
Metodologia 
 Utilizada *  

% ou amostra 
avaliada  Conclusão 

01 01.02 a 
31.12.2018 

Recursos Humanos Verificação da 
conformidade na 
concessão e no 
pagamento de adicionais 
de insalubridade e 
periculosidade a 
servidores públicos 
municipais 

Reavaliação mediante 
designação de 
comissão de avaliação 

100% - Solicitada pela 
Controladoria 
Geral/SCI, a reavaliação 
das concessões e 
pagamentos 
respectivos, tendo a 
avaliação resultado na 
formalização de Termo 
de Ajustamento de 
Conduta com MP/PR, 
na data de 29 de março 
de 2018. Resultando na 
designação, pela 
Portaria n° 252/2018, de 
24 de abril de 2018, de 
comissão para aferição 
da conformidade legal 
do pagamento em 
relação ao laudo técnico 
vigente no período. 
  
- Pleito atendido com a 
regularização, seguindo 
recomendações do 
relatório final da 
comissão respectiva. 

                                                           
1 Mencionadas aqui as principais análises realizadas pelo Controle. 
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02 01.02 a 

31.12.2018 
Recursos Humanos Verificação da 

conformidade na atuação 
de servidores públicos 
municipais em desvio de 
função. 

Reavaliação mediante 
designação de 
comissão de avaliação 

100% - Solicitada pela 
Controladoria 
Geral/SCI, a reavaliação 
das concessões e 
pagamentos 
respectivos, tendo a 
avaliação resultado na 
formalização de Termo 
de Ajustamento de 
Conduta com MP/PR, 
na data de 29 de março 
de 2018. Resultando na 
designação, pela 
Portaria n° 252/2018, de 
24 de abril de 2018, de 
comissão para aferição 
da conformidade legal 
do pagamento em 
relação ao laudo técnico 
vigente no período. 
  
- Pleito atendido com a 
regularização, seguindo 
recomendações do 
relatório final da 
comissão respectiva. 

03 01.02 a 
31.12.2018 

Recursos Humanos Verificação da 
conformidade na 
convocação e 
pagamento, a servidores 
públicos municipais 
ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, de 
funções gratificadas. 

Reavaliação mediante 
designação de 
comissão de avaliação 

100% - Solicitada pela 
Controladoria 
Geral/SCI, a reavaliação 
das concessões e 
pagamentos 
respectivos, tendo a 
avaliação resultado na 
formalização de Termo 
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de Ajustamento de 
Conduta com MP/PR, 
na data de 29 de março 
de 2018. Resultando na 
designação, pela 
Portaria n° 253/2018, de 
24 de abril de 2018, de 
comissão para aferição 
da conformidade legal 
do pagamento em 
relação ao laudo técnico 
vigente no período. 
  
- Pleito em análise pelo 
gestor, contendo as 
recomendações do 
relatório final da 
comissão respectiva. 

04 01.02 a 
31.12.2018 

Recursos Humanos Verificação da 
conformidade na 
composição do quadro 
de servidores públicos 
municipais ocupantes de 
cargo de provimento em 
comissão. 

Reavaliação mediante 
designação de 
comissão de avaliação 

100% - Solicitada pela 
Controladoria 
Geral/SCI, a reavaliação 
da composição dos 
cargos respectivos, 
tendo a avaliação 
resultado na 
formalização de Termo 
de Ajustamento de 
Conduta com MP/PR, 
na data de 29 de março 
de 2018. Resultando na 
designação, pela 
Portaria n° 251/2018, de 
24 de abril de 2018, de 
comissão para aferição 
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da conformidade legal 
bem como propor uma 
nova estrutura 
organizacional, com a 
extinção dos cargos 
existente e a criação de 
novos adequando-os às 
reais necessidades do 
ente, assim como 
estabelecendo 
requisitos à sua 
investidura. 
  
- Pleito em fase final de 
construção pela 
comissão para posterior 
apreciação do gestor e 
envio de projeto de lei 
para sua instituição, ao 
poder Legislativo 
Municipal. 
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5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao  
item 4 
 
 Recomendações Emitidas:  
 
 - Memorando/SCI n° 132/2018, recomendação, após a realização de estudo de 
viabilidade, à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, pela terceirização da 
confecção e da distribuição de café no paço municipal em substituição à confecção própria, 
com foco na economia/eficiência gerada com a redução de pessoal, aquisição de insumos, e 
à otimização do processo; 
 
 - Memorando/SCI n° 044/2018, recomendação pela est rita observância aos termos do 
que prevê o art. 22 Parágrafo Único, da LCF n° 101/ 2000, conforme segue, em face da 
extrapolação de gastos com pessoal em relação aos limites da LRF, em face da extrapolação 
registrada no exercício. 
 
 - Recomendação pela a observância aos preceitos da Lei Municipal n° 021/2009, art. 
4°, § 2°, que estabelece a obrigatoriedade de prest ação de contas das despesas custeadas 
com recursos recebidos por agentes públicos municipais à título de diárias. 
 
  
6. Síntese das avaliações 
 
 

Procedimentos Realizados (*)  Avaliação (**)  
Planos e Políticas de Governo   

Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual Regular2 
Eficácia da aplicação das políticas de governo Regular 
Estimativas da receita em bases conservadoras Regular3 

Adequação da LOA ao PPA e à LDO   
Diretrizes contidas na LDO Regular 
Ações e programas do PPA previstos para o período Regular 

Execução Orçamentária   
Realização da receita e renúncia fiscal Regular4 

                                                           
2 Guardadas as limitações estruturais e econômicas que acometem o ente, o mesmo perseguiu durante a gestão 
respectiva o atingimento das metas e prioridades estabelecidas nos planos orçamentários. 
3 Quanto às previsões das receitas, observados os ditames da LF n° 4320/64, as projeções foram realizadas com 
base na média, expurgados os efeitos inflacionários, dos 3 (três) últimos exercícios encerrados, somado às 
projeções do orçamento em curso, acrescidos da tendência de crescimento real, se houver, e das projeções de 
crescimento econômico e inflação para os 3 (três) exercícios seguintes, resultando numa previsão, atualizada, de 
arrecadação da  ordem de R$ 142.467.235,45 (cento e quarenta e dois milhões quatrocentos e sessenta e sete mil 
duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), para o Poder Executivo, e numa arrecadação efetiva 
da ordem de R$ 136.526.778,92 (cento e trinta e seis milhões quinhentos e vinte seis mil setecentos e setenta e 
oito reais e noventa e dois centavos), perfazendo um percentual de eficiência de 95,83% (noventa e cinco vírgula 
oitenta e três por cento), resultado este, em parte, prejudicado pelas crises institucional e econômica por que passou 
o país no período, fator este que exigiu do gestor a implementação de medidas de ajuste fiscal para viabilizar a 
gestão no exercício. 
4 Em relação à renúncia, esta estava previstas nas previsões orçamentárias, e fundamentadas em legislação 
específica, cito as leis municipais n°s. 037/93, 051/98, 071/09 e 528/15.  
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Medidas para cobrança da dívida ativa Regular5 
Programação financeira e congelamento de dotações Regular6 

Alterações Orçamentárias   
Créditos suplementares Regular 
Créditos especiais Regular 
Créditos extraordinários  Regular 

Regimes Próprios de Previdência Social   
Repasses das contribuições retidas e patronal, bem como dos 
aportes para amortização do déficit em conformidade com o 
cálculo atuarial 

Regular7 

Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência 
própria Regular 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB   

Ato de nomeação dos membros  

Decreto 
Municipal n° 
243/2017 de 
10.04.2017 

Composição  10 Titulares e 
10 Suplentes 

Funcionamento – regularidade das reuniões Regular8 
Qualidade das informações prestadas Regular9 
Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 Regular10 
Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério 
aplicação de no mínimo 60% das receitas do FUNDEB no exercício 
de 2018 

Regular 
(90,44%) 

Parecer do Conselho em relação à aplicação, no exercício de 
2018, de, no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB 

Regular 
(95,56%) 

Conselho Municipal de saúde   

Ato de nomeação dos membros  

Decreto 
Municipal n° 
091/2016 de 
03.03.2016 

Composição 24 Titulares e 
24 Suplentes 

                                                           
5 Em relação às medidas de cobrança da dívida ativa, tem o Poder Executivo Municipal, alçado mão da cobrança 
administrativa, mediante parcelamento, bem como da execução fiscal de créditos, além de estar operando a 
negativação de contribuintes inadimplentes junto ao SERASA. 
6 A programação financeira e cronograma de desembolsos, foram estabelecidos pela edição do Decreto Municipal 
n° 011/2018, datado de 18 de janeiro de 2018, ao passo que a limitação de empenhos e movimentação financeira 
fora adotada pela edição do Decreto Municipal n° 483/2017 de 05 de setembro de 2017. 
7 Em que pese o advento da crise econômica que se abateu sobre o país, verificamos o recolhimento ao Instituto 
Municipal de Previdência, das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores, assim como as patronais 
referentes ao período, para os grupos financeiro e previdenciário, bem como a busca por soluções que garantam a 
sobrevivência do ente. 
8 Segundo nos foi informado Pelo Presidente do respectivo conselho, as reuniões ordinárias foram realizadas 
bimestralmente nos meses de março, maio, julho e dezembro. 
9 No que se refere à qualidade das informações prestadas pela Administração, segundo declarado pelo Presidente 
estas restaram satisfatórias. 
10 O parecer acerca da gestão respectiva, resta favorável. 
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Funcionamento – regularidade das reuniões Regular11 
Qualidade das Informações prestadas Regular12 
Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 Regular13 

Comitê Municipal do Transporte Escolar   

Lei de criação  

Decreto 
Municipal n° 
154/2012 de 
14.04.2012  

Ato de nomeação dos membros  

Decreto 
Municipal n° 
281/2018 de 
29.06.2018 

Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 
17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED Regular14 

Gastos com Pessoal do Poder Executivo   
Apropriação contábil da despesa  Ressalvas15 

Limite de gastos Ressalvas16 
(50,67%) 

Dívida Consolidada   
Apropriação contábil da dívida  Regular 

Limite da dívida consolidada  Regular 
(15,38%) 

Limites Constitucionais   
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino 

Regular 
(28,15%) 

Índice das despesas com serviços públicos de saúde Regular 
(24,71%) 

Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Co ntas   
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema 
de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) Regular 

 
 
 

                                                           
11 Conforme informado em expediente formalizado pela presidência do Conselho Municipal de Saúde, as reuniões 
aconteceram mensalmente, a partir do mês de fevereiro. 
12 Conforme declaração firmada pela Secretária Executiva do Conselho, as informações foram suficientes à 
demanda. 
13 Conforme cópia encaminhada à Controladoria Geral/SCI, o parecer é pela regularidade da aplicação. 
14 Conforme consta da ata respectiva, o parecer do Comitê foi pela aprovação das referidas contas. 
15 Aferimos, no início do exercício em questão, o empenhamento, como se despesas de pessoal fossem, dos valores 
despendidos com a indenização por férias não gozadas, que devem ser consideradas verbas indenizatórias quando 
“em função da perda da condição de servidor ou empregado”, caso em que deverá ser registrada no elemento de 
despesa 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas e será incluída em Pessoal Ativo para posterior exclusão em 
“Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária”. Fato que não maculou em nada a gestão 
respectiva, vez que de pronto a inconformidade fora corrigida, prestando-se apenas ao aumento do índice de gastos 
com pessoal, cujo recalculo se pleiteou em processo apartado junto a esta Corte, devidamente provido. 
16 No que refere-se às despesas de pessoal, verificamos que o índice apurado pelo TCE/PR., da ordem de 50,67% 
(cinquenta vírgula sessenta e sete por cento), resultando na expedição de alerta ao Município, cujo 
reenquadramento aos limites legais vem sendo incansavelmente perseguido pelo ente, com a adoção de medidas 
de contenção/redução de gastos com a otimização dos quadros de pessoal, decorrentes da profissionalização e da 
opção pela terceirização das atividades meio, já tendo alcançado bons resultados em relação ao exercício anterior. 
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7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Rel atório  

Considerações constantes em notas de rodapé, supra.  

 
8. Demais ações desenvolvidas  


Dentre as atividades desenvolvidas pelo sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal, em que pese prejudicadas pela diminuta estrutura, tem se buscado, 
atuar preventivamente, de modo a evitar falhas na gestão, mediante orientação aos 
órgãos e unidades do ente, assim como do acompanhamento da prática de parte dos atos 
de gestão com foco na sua conformidade e no alcance de resultados. 

 
Outra contribuição significativa do sistema é a contribuição na busca de soluções 

inovativas com vistas na economia de recursos e na eficiência na prestação de serviços 
públicos, como a recente contratação, do sistema de protocolo/processo eletrônico, que 
torna o contato do contribuinte/cidadão com o ente público eletrônico, com a possibilidade 
de acompanhamento em tempo real dos despachos e providências ocorridos no processo, 
reduzindo custos e dando mais conforto e segurança aos usuários, e atendendo às 
necessidades das leis da transparência e de acesso à informação. 
 
 
9. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câm ara Municipal 
 
Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 01/03/2019 
Protocolo nº 0123/2019, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00. 
 

• Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e 
bancos em 31/12/2018, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante 
do Balanço Patrimonial. 

• Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é 
divergente do saldo registrado na tesouraria. 

• Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado 
conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas 
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em 
conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de 
Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. 

• Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2018, em conjunto 
com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, 
identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. 

• Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício 
de 2018, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do 
Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. 

• Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao 
exercício financeiro objeto deste relatório. 
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AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)  
 

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido 
por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2018, do CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR. , em atendimento às determinações 
legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle 
Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE com ressalvas da 
referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao 
conhecimento do Responsável pela Administração para as medidas que entender devidas. 
 

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão 
da(s) seguinte(s) inconformidade(s): 

 
1 - No que refere-se às despesas de pessoal em relação às receitas correntes líquidas, 

verificamos a aferição pelo TCE/PR., do índice de 50,67% (cinquenta vírgula sessenta e sete 
por cento), resultando na expedição de alerta ao Município, cujo percentual, em parte,  se 
elevou, em parte, em face da adição, pelo SIM-AM, das despesas com a prestação de serviços 
de especialidades médicas, exames laboratoriais e plantões em rede de urgência e 
emergência, que excedem a responsabilidade do ente, às despesas de pessoal, e que não 
deveria compor as referidas despesas, assim como de despesas indenizatórias como 
despesas de pessoal, fatos discutidos em pedido de reanálise da gestão fiscal, e que ora 
restam conformes. 
 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 
desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar. 
 
 
 

Município de Medianeira, PR., 28 de março de 2019. 

 
 
 
 

Aguinaldo Bodanese 
Controlador Geral 

Dec. 108/2009 


