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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARACIABA/SC 

 

ANEXO V 

(Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016) 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE 

GESTORA (Art. 14, § 1º) 

 

I - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis 

Câmara de Vereadores de Guaraciaba-SC 

CNPJ – 02.606.335/0001-83 

Endereço: Rua Ademar de Barros, 185, prédio, 3º andar, CEP 89920-000 

Telefone: 49-3645-0558 

E-mail: contabilidade@camaraguarciaba.sc.gov.br 

            secretaria@camaraguaraciaba.sc.gov.br 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

01.01.00 Câmara Municipal de Vereadores 

 

II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira da unidade:  

a) relacionar os programas de governo sob a responsabilidade da unidade 

jurisdicionada, especificando:  

1) Programa: Gestão Legislativa. 

2) Metas físicas e financeiras previstas e as realizadas: 

 

Descrição Autorizado  Realizada Saldo 

Equipamento e Material Permanente 22.000,00 9.544,90 12.455,10 

 

Em relação ao valor orçado, a Câmara de Vereadores de Guaraciaba-SC 

fez investimentos equivalente a 43,38%. Ao projetar o orçamento da modalidade de 

investimentos, existe apenas a intenção de adquirir determinados itens, não criando 
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uma obrigação de aquisição. Contudo, os itens de investimento que se fizeram 

necessários adquirir no exercício de 2017: 

 Aparelhos e Utensílios Domésticos...................................R$ 155,00 

 Máquinas e Equipamentos Gráficos..................................R$ 665,00 

 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto........................R$ 6.728,90 

 Peças Não Incorporáveis à Imóveis................................R$ 1.370,00 

 Máquinas, Instalações e Utensílios Escritório....................R$ 626,00 

 

3) Não houve o contingenciamento de despesas no exercício (limitação 

de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

4) Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos no exercício de 2017. 

5) Não existe Restos a Pagar processados e não processados por mais 

de um exercício financeiro.  

 

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;  

 

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL (Anexo V, Item III, alínea “a”)  

          

Exercício: 2017  

Vínculo  

Quantidades/Mês  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Agentes Públicos Civis Ativos 
(servidores) ocupantes de 
Cargo Efetivo (41) 

 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 

Agentes Públicos Civis Ativos 
ocupantes de Emprego Público 
(42) 

                        

Agentes Públicos Militares 
Ativos (43) 
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Membros ativos de Poder ou 
órgão (44) 

                        

Agentes Políticos com Mandato 
Eletivo (45) 

09  09  09  09  09  09  09  09  09  09  09  09  

Servidores ocupantes de 
cargo/emprego em comissão 
na Unidade Gestora com 
vínculo efetivo com o Ente (46) 

                        

Servidores ocupantes de 
cargo/emprego em comissão 
sem vínculo efetivo com o Ente 
(47) 

02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 03 

Servidores contratados por 
tempo determinado (48) 

                        

Estagiários (49)                         

Servidores recebidos à 
disposição de outras Unidades 
Gestoras (50) 

                        

Servidores cedidos para outras 
Unidades Gestoras (51) 

                        

Servidores recebidos à 
disposição de outras esferas de 
Governo  

                        

Servidores cedidos para outras 
esferas de Governo  

                        

Policiais civis e militares 
inativos que retornaram como 
temporários (52) 

                        

Conselheiros Tutelares (53)                         

Total  13  16 16 16 16 16 16 16 16 16  15  14 
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QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea “a”)  
 

           

Exercício:  2017 

Vínculo (54) 
Despesa  Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês (55) 

TOTAL  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Agentes Públicos 
Civis Ativos 
ocupantes de Cargo 
Efetivo (servidores) 

12.102,31 8.631,48 9.135,77 9.135,77 9.135,77 9.135,77 10.609,67 9.475,09 9.701,75 9.701,75 9.701,75 25.275,90 

131.742,78 
Agentes Políticos 
com Mandato Eletivo 

40.426,06 43.556,87 40.692,86 40.692,86 40.692,86 40.692,86 40.692,86 43.513,39 40.896,32 41.231,85 40.896,32 121.971,48 
575.956,59 

Servidores ocupantes 
de cargo/emprego 
em comissão sem 
vínculo efetivo com o 
Ente 

13.136,79 19.959,43 20.089,67 20.089,67 21.432,58 26.729,09 19.985,41 20.190,10 20.190,10 20.190,10 25.309,83 35.631,60 

262.934,37 
Total 65.665,16 72.147,78 69.918,30 69.918,30 71.261,21 76.557,72 71.287,94 73.178,58 70.788,17 71.123,70 75.907,90 182.878,98 970.633,74 
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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; NADA A DECLARAR 

 

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; NADA A DECLARAR 

 

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; NADA A DECLARAR 

 

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. NADA A DECLARAR 

 

V – Informações sobre licitações e contratos:  

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;  

DESPESAS  POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

   

Exercício: 2017  

Modalidade/Forma 

Despesa Liquidada  Anual  
Total Anual              

(A + B + C) 
Obras e Serviços de 

Engenharia (A) 
Compras (B) 

Contratação de 

Serviços (C) 

Concorrência         

Tomada de Preços         

Convite          

Concurso         

Pregão Presencial      14.250,00  14.250,00  

Pregão Eletrônico         
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Dispensa de Licitação 

(Art. 24, I e II)  

  26.236,34   28.652,23 54.888,57  

Dispensa de Licitação 

(Outras Hipóteses) 

        

Inexigibilidade de 

Licitação  

        

Regime Diferenciado 

de Contratação 

(RDC) 

        

Total   26.236,24  42.902,23  69.138,57  

 

 

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da 

Lei nº 8.666/1993.  

DOM/SC – Diário Oficial dos Municípios 

 

VI - Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de 

controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando: 

a) recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; 

providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da 

providência adotada e dos resultados obtidos;  

 

Data 
Descrição da 

recomendação 

Providências 

adotadas 

Setor responsável 

pela 

implementação 

Resultados obtidos 

12/03/2018 

Orientações sobre 

Campanha de doação de 

imposto de Renda ao FIA  

Procedimentos 

amplamente 

divulgados.  

Secretárias e 

Câmara de 

Vereadores  

Doações somaram o 

valor de R$ 10.466,98, 

recorde de arrecadações 

desde que feita a 

campanha.  

23/04/2018 

Recomenda-se adoção de 

cronograma para 

realização de reuniões 

com secretarias 

municipais e elaboração 

do Planejamento anual do 

exercício de 2019.  

Revisão PPA.  

LDO e LOA 2019.  

Prefeito e 

secretários 

municipais  

Adotado cronograma de 

reuniões coordenadas 

pelo controle Interno, 

metas estabelecidas. 

Realizada audiência 

pública. Lançamento em 

programa específico. 

Envio de PL à Câmara 

de Vereadores. 

Lançamentos e 

integrações com 

sistemas de informações 

para validações das 

informações do 

planejamento 

orçamentário e 

financeiro de 2019.  
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18/07/2018 

Recomenda-se adoção de 

procedimentos de último 

ano de mandato ao 

Presidente da Câmara de 

Vereadores  

Adoção de práticas 

administrativas  

Câmara de 

Vereadores  
Procedimentos adotados  

20/08/2018 

Recomenda-se aos 

gestores municipais a 

emissão de relatório da 

IN 20, conforme 

exigência do TCE SC  

Envio de relatório 

anual, conforme 

modelo já 

disponibilizado pela 

Unidade Central de 

Controle Interno  

Todos os Gestores  

Procedimentos 

parcialmente adotados. 

Envios de relatórios sem 

todas as informações. 

Relatório de atividades 

enviados, porém não 

compilados. Controlador 

Interno do Município 

gasta em média 5 dias de 

seu trabalho para 

compilar as informações 

recebidas, o que acaba 

atrasando a realização de 

seu relatório.  

 

 

b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu 

não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor 

responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados 

obtidos). SEM RECOMENDAÇÃOS PENDENTES NO PERÍODO  

 

VII - Acompanhamento das ações relacionadas a contrato de gestão 

vigentes no exercício (exigíveis somente para os órgãos encarregados da 

supervisão destes contratos, no âmbito do Estado e dos Municípios): NADA A 

DECLARAR NESTE ITEM 

 

VIII - Avaliação dos termos de parceria celebrados pela unidade 

jurisdicionada (exigível somente para as unidades jurisdicionadas que firmaram 

termo de parceria) NADA A DECLARAR NESTE ITEM 

 

 

IX – Demais informações da Câmara de Vereadores 

 

Foi Criada através da Lei 3061/2017 de origem do Legislativo  a “Galeria Lilás”, que  

homenageia  anualmente à nove (9) mulheres que pertenceram à Comunidade 
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Guaraciabense e tiveram papel de destaque em suas vidas e também Instituí o Mês 

de Março como o Mês da Mulher no âmbito do município. 

Através da Resolução 003/2017 foi regulamentado o pagamento de diárias aos 

Vereadores e Servidores da Câmara, bem como autorização o Poder Legislativo a 

ressarcir aos Vereadores e Servidores com  necessidades especiais, as despesas 

com viagens e hospedagens quando sempre que estiverem a serviço da Câmara. 

Com a Resolução 004/2017, foi regulamentado o Banco de Horas dos Servidores do 

Legislativo, estabelecendo regras que devem ser rigorosamente cumpridas. 

Por fim, adquirimos um moderno sistema de transmissão de imagem e som e 

transmitimos ao vivo com ótima qualidade as Sessões da Câmara, tornando assim 

mais transparente os trabalhos do Legislativo, isso tudo custou aos cofres públicos 

em torno de R$ 5.550,00 e a aquisição é de forma definitiva do equipamento. 

 

Câmara de Vereadores de Guaraciaba-SC, em 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
IRINEU ANTÔNIO ARNDT 

Presidente do Legislativo Municipal em 31/12/2017 
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