
 

 

 

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO  

Exercício de 2021 

 

1. Normatização 

Criado pela Lei nº 927/2007 de 19/06/2007. 

Regulamentado pela Lei nº 927/2007 de 19/06/2007. 

 

2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2021 
e pela emissão deste relatório. 

1.º CONTROLADOR 

Nome: ALDECIR PEGORINI CPF: 680.770.849-15 

Período de responsabilidade: 01.01.2021 a 30.04.2021. 

Servidor ocupante de cargo efetivo?   ( X ) SIM (   ) NÃO 

Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar de contabilidade. 

Formação Acadêmica: Ciências 
Contábeis. 
 

(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Médio/Técnico 
(X) Superior 
(   ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado 

Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 
60 meses? 
(  ) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. 
(   ) Não, justificar – por acúmulo de tarefas. 

 

2.º CONTROLADOR 

Nome: ELIANE ZANATTA CPF: 068.424.349-04 

Período de responsabilidade: 03.05.2021 a 31/12/2021 

Servidor ocupante de cargo efetivo?   ( X ) SIM (   ) NÃO 

Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo. 

Formação Acadêmica: Ciências 
Econômicas 
 

(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Médio/Técnico 
(X) Superior 
(   ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado 

Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 
60 meses? 
(  ) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. 
(x) Não, justificar – Ocupação das 08 horas diárias em demandas e tarefas da função 
e sub-função e a prefeitura não autorização participação em cursos que tenham 
custos. 
 

3. Relação de Servidores 

Funcionário (a):  

Aldecir Pegorini, efetivo, nomeado no Cargo em Comissão de Controlador 
Interno pelo Decreto nº 028/2019 de 22.03.2019. 

Eliane Zanatta, efetiva, nomeada no Cargo em Comissão de Controladora 
Interna pelo Decreto nº 070/2021 de 26.04.2021. 



 

 

 

 

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2021 

 
As ações desenvolvidas são realizadas conforme Cronograma de funcionamento da 
Controladoria sendo que as verificações são realizadas através de memorandos 
encaminhados aos Departamentos Municipais e em sai maioria essas verificações são 
realizadas in loco. 
 
Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as legislações vigentes em 
especial a Lei Complementar LC 101/00 quanto aos limotes de gastos com pessoal, 
efetuaram-se as apurações conforme determinação legal, considerando o período de 
12 (doze) meses, onde se constatou que o Município gastou com pessoal o percentual 
de 39,67%, sendo o mesmo dentro da normalidade e da legalidade.  
 
Com base nos demonstrativos contábeis apresentados, e levando-se em consideração 
a Legislação Vigente, em especial o artigo 212 da Constituição Federal, que define o 
percentual de gastos com Educação, constatou-se que o Município aplicou o 
percentual de 25,16% das receitas na manutenção do Desenvolvimento do Ensino.  
 
Com relação aos gastos com Saúde, constatou-se com base nos relatórios contábeis 
apresentados, que o Município aplicou o percentual de 27,78% das receitas nos 
gastos com Saúde, cumprindo então o disposto no Artigo 198, da Constituição 
Federal, combinado com o Artigo 77 do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.  
 
O Município também realizou os gastos de Recursos Vinculados da Saúde, tanto os 
transferidos pela União como os transferidos pelo Estado do Paraná de acordo com a 
Legislação Vigente e de acordo com os procedimentos licitatórios adequados para 
cada recurso recebido.  
 
O Município concedeu no ano de 2021, subvenções sociais, sendo que as mesmas 
foram concedidas para entidades sediadas no Município de Itapejara D’Oeste, e de 
acordo com a legislação apropriada e instruções do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. As mesmas foram concedidas sendo que os seus Planos de Aplicação, Termo 
de Convênio, Despesas efetuadas e Prestação de Contas, foram acompanhadas e 
avaliadas por essa Controladoria.  
 
A Controladoria exerceu a fiscalização e acompanhamento das informações 
encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do Sistema SIM-
AM, tendo efetuado o acompanhamento mensal das informações enviadas, atestando 
para sempre que possível o envio das informações nos prazos estipulados pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  
 
No ano de 2021, o município de Itapejara D’Oeste, lançou 162 processos licitatórios, 
sendo 03 Chamamentos Público, 01 Concorrência Pública, 33 Dispensas de Licitação, 
08 Inexigibilidade, 100 Pregões Eletrônicos e 17 Tomadas de Preços, sendo que essa 
Controladoria exerceu papel de acompanhamento da elaboração de todos os editais 
de Licitação e auxiliou na prestação de contas junto ao Sistema SIM-AM do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná nas licitações e contratos.  
 
 



 

 

 

 

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4.  

 Apresentar as recomendações, sugestões, dentre outras informações 
consideradas relevantes, decorrentes das atividades realizadas pelo Controle 
Interno. 

 Apontar eventuais irregularidades e ressalvas constatadas pelo Controle 
Interno, com as providências adotadas pelo gestor. 

 

6. Síntese das avaliações 

 O quadro de procedimentos deve conter, ao menos, as situações indicadas 
abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações 
verificadas pelo Controle Interno. 

 

Procedimentos Realizados (*) Avaliação (**) 

Planos e Políticas de Governo  

Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual Regular 

Eficácia da aplicação das políticas de governo Regular 

Estimativas da receita em bases conservadoras Regular 

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 Regular 

Medidas para cobrança da dívida ativa Regular 

Programação financeira e congelamento de dotações Regular 

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 

Regular 

Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a 
previdência própria 

Regular 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB 

 

Ato de nomeação dos membros 
(Anexar cópia do ato a este relatório)  

Decreto nº 
058/2021 

Composição  14 

Funcionamento – regularidade das reuniões Regular 

Qualidade das informações prestadas Regular 

Parecer do Conselho sobre as contas de 2021 
(Conforme Anexo 1 deste Relatório). 

Regular 

Conselho Municipal de Saúde  

Ato de nomeação dos membros 
(Anexar cópia do ato a este relatório)  

Decreto nº 
052/2019 

Composição 08 



 

 

 

Funcionamento – regularidade das reuniões Regular 

Qualidade das Informações prestadas Regular 

Parecer do Conselho sobre as contas de 2021 
(Conforme Anexo 2 deste Relatório). 

Regular 

Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde é executada 
de forma  

Centralizada  

Comitê Municipal do Transporte Escolar  

Lei de criação  Nº 1650/2016 

Ato de nomeação dos membros  
Decreto nº 
098/2018 

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

Regular 

Gastos com Pessoal do Poder Executivo  

Apropriação contábil da despesa  Regular 

Limite de gastos Regular (39,67%) 

Dívida Consolidada  

Apropriação contábil da dívida  Regular 

Limite da dívida consolidada  Regular (11,38%) 

Limites Constitucionais  

Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino 

Regular (25,16%) 

Índice das despesas com serviços públicos de saúde Regular (28,51%) 

Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas  

Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em 
relação ao Sistema de Informações Municipais – 
Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da 
entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os 
relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal 
(RGF) 

Regular 

      (*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas  
      (**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva 

  

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório 

Todas as subvenções sociais concedidas, foram acompanhadas de uma 
criteriosa avaliação por parte do Executivo Municipal. As mesmas prestaram contas de 
todos os recursos recebidos, onde foi constatada a regularidade no emprego dos 
recursos públicos ora repassados.  

Acompanhamento dos gastos realizados com recursos vinculados da Educação 
e Saúde. 

Todas as obras licitadas e em andamento estão sendo acompanhadas pela 
Administração Municipal através do Departamento Municipal de Urbanismo, sendo que 
o Município possui 01 obra que estão em situação de abandono e em processo 
judicial.  
 

8. Demais ações desenvolvidas 

Recomendação realizada através do Ofício nº 164/21-CAUD, considerando a 
aprovação do Plano Anal de Fiscalização do exercício de 2021 do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, nos termos do Acórdão nº 3081/20 (autos 663625/20): Em 
conversa com o diretor de Departamento de Saúde e responsáveis, me foi informado 



 

 

 

que devido ao período da pandemia do COVID-19, e nos últimos meses a epidemia da 
Dengue, foi dado prioridade para a delicada situação, ficando assim para outro 
momento oportuno o desenvolvimento e atualização das solicitações feitas no ofício 
acima nominado. Estarei supervisionando o processo da solicitação para que possam 
cumprir com o que foi recomendado. 

 

9. Participação em Consórcios Intermunicipais 

O Município de Itapejara D’Oeste participou dos seguintes Consórcios no 
Exercício de 2021: 

10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal 

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 
29/03/2022, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00. 

 Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em 

caixa e bancos em 31/12/2021, 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 2021, 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 2021, 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. 

CNPJ Razão Social 

11.058.472/0001-
11 

Consórcio Público Intermunicipal de Pinhais 

07.242.972/0001-
31 

Consórcio de Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade 
Agropecuária e Desenvolvimento Local – CONSAD. 

00.136.858/0001-
88 

Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS 

14.896.759/0001-
09 

Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do 
Paraná – CIRUSPAR.  



 

 

 

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 2021, do senhor Vilmar 
Schmoller, Chefe Do Poder Executivo Do Município De Itapejara D’oeste, em 
atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado 
consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, 
concluímos pela REGULARIDADE 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 opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 
desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso 
ensejar. 
 

 
 
 

Itapejara D’Oeste-PR, 30 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

ELIANE ZANATTA 
CONTROLADORA INTERNA 

 
 



 

 

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB 

PARECER DA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 

1. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB do Município de ITAPEJARA D’OESTE- PR, em atendimento às exigências 
legais, notadamente os arts. 31 e 34 da Lei n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e 
a regulamentação municipal própria, para fins da Prestação de Contas Anual, do 
exercício de 2021, do Departamento de Educação, é de parecer pela 
REGULARIDADE das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de 
ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

2. A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento 
periódico dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação 
que fundamenta os registros e informações, relativamente ao exercício financeiro de 
2021, examinados à luz dos preceitos e normas de administração pública e nos 
critérios estabelecidos especialmente na Lei n.º 14.113/2020 e Lei n.º 9.394/96, 
observando as competências legais do Conselho, destacando-se a abordagem dos 
seguintes aspectos: 

I) Organização e o funcionamento regular do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;  

II) A relevância atribuída pelo gestor às deliberações e recomendações do 
Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas às 
aplicações dos recursos do FUNDEB; 

III) Reuniões ordinárias de controle, acompanhamento e deliberação 
acerca da execução orçamentária dos recursos do FUNDEB, compreendendo a 
verificação da conformidade com as normas em relação à: 

a) a arrecadação realizada no exercício; 

b) a execução da despesa orçamentária autorizada; 

c) a efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao 
enquadramento no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica; 

d) as movimentações financeiras bancárias e a aplicação financeira das 
disponibilidades;  

IV) Avaliação do cumprimento da obrigação com o mínimo reservado para 
a remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício das 
funções, compreendendo a arrecadação anual do FUNDEB, incluídos os rendimentos 
de aplicação financeira, e as despesas com a folha de pagamento de profissionais da 
educação básica, empenhadas nos termos do art. 26 da Lei n.º 14.113/2020 (no 
código específico do SIM-AM), podendo-se opinar, até onde os exames puderam 
alcançar, que não foram constatadas ofensas às normas;  

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

Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB e demais membros 





















































 

 

 

 

ANEXO 2 DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

1. O Conselho Municipal de Saúde de ITAPEJARA D’OESTE, em 
atendimento às exigências legais, notadamente o § 1.º do Art. 36, da Lei 
Complementar n.º 141, de 13, de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta 
Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de 
Contas Anual, do exercício de 2021, do Departamento de Saúde, é de parecer pela 
REGULARIDADE das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de 
ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

2. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do 
acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e no 
Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício 
financeiro de 2021, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o 
planejamento definido para o período, observando as competências legais do 
Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos: 

I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;  
II) Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária 

da saúde;  
III) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam 

urgência; 
IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no 

planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde; 
V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de 

elaboração e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e 
LOA; 

VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;  
VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;  
VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e 

financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde;  
IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da estratégia 

Programa Saúde da Família; 
X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e  
XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do 

cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, 
compreendendo as receitas de impostos e transferências constitucionais vinculadas e 
respectivo rendimento de aplicações financeiras, no ano de 2021, e as despesas 
realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00, destinadas às 
ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos arts. 2.º e 3.º da Lei 
Complementar n.º 141/2012, podendo-se opinar que não foram constatadas ofensas 
às normas. 

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

 
Itapejara D’Oeste-PR, 30 de março de 2022. 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde e demais membros 



















 

 

 

DEMAIS ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO  

(EXECUTIVO) 
 

1) Cópia da documentação comprobatória da formação acadêmica do responsável 
pelo Controle Interno e da participação em cursos de capacitação recentes 
relacionados à atividade. 

 

2) Cópia do ato de nomeação dos membros do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB. 

 

3) Cópia do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde. 
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