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PORTARIA N.° 12/2018, de 16 de fevereiro de 2018.

Aprova a Instrução Normativa n.° 001/2018, do Sistema de Controle Interno do 

Poder Legislativo de Serranópoíis do Iguaçu.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO 

IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

REGIMENTAIS,

R E S O L V E :

Art. 1o - Fica aprovada a Instrução Normativa n°. 001/2018, de 15 de fevereiro 

de 2018, do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Serranópoíis do 

Iguaçu, anexa a esta portaria, a qual dispõe sobre o Plano Anual de Trabalho para o 

exercício de 2018.

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando- 

se as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Serranópoíis do Iguaçu, 16 de 

fevereiro de 2018.

k ^ í í l c f c v w
Josiane Kochhann

Presidentej P r
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 001/2018.

Estabelece o Plano Anual de Trabalho do Sistema de Controle 

Interno do Poder Legislativo de Serranópolis do Iguaçu, para o 

exercício de 2018.

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Legislativo 

de Serranópolis do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 

Resolução n.° 02/2011, de 02 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1o - Apresentar o Plano de Trabalho, definindo os objetos que serão 

avaliados pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo para o exercício de 

2018.

Art. 2o - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Serranópolis do Iguaçu - Pr, 15 de fevereiro de 2018.

>iana Menegol Horn

Coordenadora do Sistema de Controle Interno
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PLANO ANUAL DE TRABALHO 

EXERCÍCIO DE 2018.

1. APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Trabalho tem por finalidade, através da fiscalização e 

acompanhamento, a realização de auditorias preventivas, defectivas e corretivas, 

afim de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, 

legitimidade e economicidade da gestão praticados no âmbito do Poder Legislativo 

de Serranópolis do Iguaçu, apoiando o Controle Externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional e de recursos humanos da Câmara Municipal.

A fiscalização preventiva, será realizada em tempo real aos acontecimentos, 

afim de mitigar os riscos levantados em cada fase do processo, verificando se estão 

sendo cumpridas sistematicamente.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto:

I. na Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988;

II. nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal n.° 4.320, de

17 de março de 1964; ,r '

III. na Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000;

IV. na Lei Orgânica do Município e demais legislações municipais;

V. nas normas especificas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - 

TCE/PR;

VI. na Resolução n.° 02/2011, de 02 de maio de 2011.

3. DO QUADRO FUNCIONAL

O quadro funcional, atualmente, é composto pela seguinte servidora:
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I. Nome: Fabiana Menegol Horn;

II. Cargo: Técnico Administrativo;

III. Função: Coordenadora do Sistema de Controle Interno - Portaria n.° 06/2018;

IV. Formação Acadêmica: Graduação Tecnologia em Gestão Pública.

4. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

(FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO)

a) Quando houver: Acompanhar a publicação, integridade e

confiabilidade dos demonstrativos ao Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária ao exercício de 2018;

b) Quando houver: Acompanhar a publicação, bem como a integridade e 

confiabilidade ao Relatório de Gestão Fiscal relativos ao exercício de 

2018;

c) Mensalmente: Acompanhar, por amostragem, com o apoio do setor de 

contabilidade, a posição dos empenhos visando o seu controle, bem 

como ainda os que possam se tornar restos a pagar;

d) Mensalmente: Acompanhar e avaliar o resultado apurado inerente aos 

saldos de eventual divida consolidada liquida ao final do exercício de 

2018, em observância aos limites estabelecidos pela Lei 

Complementar n.° 101/200 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

exercer o controle sobre as Operações de Credito;

e) Mensalmente: Acompanhar, integralmente, os processos licitatórios e 

os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, os atos, 

contratos, processos administrativos e outros instrumentos 

congêneres. Verificando a formalização dos processos quanto aos 

valores, teor das notas fiscais, atestado do recebedor, validade das 

certidões obrigatórias, entre outros documentos;

f) Mensalmente: Verificar, por amostragem, a posição da conciliação 

bancaria das contas correntes da Câmara;
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g) Mensalmente: Verificar a folha de pagamento da Câmara, com o 

objetivo de sanar quaisquer erros de cálculos do sistema, alem de 

atender aos limites impostos pela legislação e afim de evitar erros no 

pagamento dos servidores;

h) Trimestral e Anual: Elaboração dos relatórios trimestrais e relatório 

anual de controle interno que integra o processo de prestação de 

contas anual do Poder Legislativo e de gestão.

i) Mensalmente: Avaliar se há a fiel observância à Resolução n.° 

003/2003, de 06 de março de 2003. Análise do controle realizado 

quanto aos relatórios apresentados, e outras documentações 

constantes em cada processo de pagamento;

j) Mensalmente: Verificar os documentos relativos ao registro

patrimonial e adequação dos registros contábeis dos bens. Verificar o 

registro de baixa patrimonial e contábil e movimentações dos bens. 

Avaliar os mecanismos de controles existentes e verificar "in loco", por 

meio de amostragem, se a localização, tombamento e estado de 

conservação dos bens estão de acordo com o inventário. Quanto ao 

controle de frotas de veículos, verificar se há controle de 

quilometragem. Verificar se há controles de almoxarifado, verificando 

se há controle de estoque;

k) Diariamente: Fiscalizar, acompanhar, incentivar, e cobrar a aplicação 

da Lei de Acesso a Informação em todos os setores do Poder 

Legislativo de Serranópolis do Iguaçu;

l) Trimestralmente: Relatório das atividades realizadas pelo Sistema de 

Controle Interno, protocolados e entregues ao Presidente da Câmara 

Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias após o termino do trimestre, 

podendo, também, conter sugestões de melhoria, visando à 

racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controle 

existentes e, em não havendo, implanta-los;
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m) Diariamente: Acompanhamento do cumprimento da Agenda de 

Obrigações para o exercício de 2018, instituída pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná - TCE/PR

A cada fiscalização realizada, conforme os itens acima, havendo 

irregularidades, o Presidente do Poder Legislativo será comunicado imediatamente, 

para que sejam adotadas as providencias que se fizerem necessárias.

O Presidente do Poder Legislativo terá o prazo de 15 dias para adotar as 

devidas providencias, no caso de não cumprimento o Presidente assumirá as 

irregularidades perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR.

Quando se fizer necessário, será solicitado parecer jurídico a órgão 

específico da Casa.

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do exercício, as atividades, do Sistema de Controle Interno, 

poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a sua realização, 

tais como: trabalhos especiais, treinamentos, atendimento ao Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná - TCE/PR, assim como atividades não previstas.

Além das atividades de fiscalização, auditoria e acompanhamento, serão 

realizadas atividades de apoio e assistência no Poder Legislativo, estando o Sistema 

de Controle Interno a disposição sempre que se fizer necessário para acompanhar, 

orientar e auxiliar no desenvolvimento das atividades administrativas.

Serranópolis do Iguaçu - PR, 15 de fevereiro de 2018.

iana Mehegol Horn

Coordenadora do Sistema de Controle Interno
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 2/2018 -  PODER LEGISLATIVO

Convoca população e entidades civis e de classe de Serranópolis do Iguaçu, para 
participar de Audiência Pública onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das Metas Fiscais do último quadrimestre de 2017 e dá outras 
providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE Serranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente na Lei Complementar n.° 101, e atendendo a solicitação da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara

C O N V O C A:

A população e as entidades civis e de classe de Serranópolis do Iguaçu, para prestigiarem a Audiência Pública à ser realizada às 14:00 
horas do dia 27 de fevereiro de 2018, na Sede deste Poder, perante à Comissão de Finanças e Orçamento, em que o Prefeito Municipal e equipe 
demonstrarão e avaliarão o cumprimento das Metas Fiscais do último quadrimestre de 2017 em detrimento as obrigações estatuídas no § 4° do artigo 
do 9° da Lei Complementar n.° 101 -  Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu 16 de fevereiro de 2017.

Josiane Kochhann
Presidente

PORTARIA N.° 12/2018, de 16 de fevereiro de 2018 -  PODER LEGISLATIVO

Aprova a Instrução Normativa n.° 001/2018, do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Serranópolis do Iguaçu.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, REGIMENTAIS,

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica aprovada a Instrução Normativa n°. 001/2018, de 15 de fevereiro de 2018, do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
de Serranópolis do Iguaçu, anexa a esta portaria, a qual dispõe sobre o Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2018.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 16 de fevereiro de 2018.

Josiane Kochhann
Presidente

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 001/2018.

Estabelece o Plano Anual de Trabalho do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Serranópolis do 
Iguaçu, para o exercício de 2018.

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Legislativo de Serranópolis do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Resolução n.° 02/2011, de 02 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Apresentar o Plano de Trabalho, definindo os objetos que serão avaliados pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
para o exercício de 2018.

Art. 2° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Serranópolis do Iguaçu - Pr, 15 de fevereiro de 2018.

Fabiana Menegol Horn
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

ICP
Arquivo Assinado Digitalmente por:
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PLANO ANUAL DE TRABALHO 
EXERCÍCIO DE 2018.

1. APRESENTAÇÃO
O presente Plano de Trabalho tem por finalidade, através da fiscalização e acompanhamento, a realização de auditorias preventivas, 

defectivas e corretivas, afim de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, legitimidade e economicidade da gestão 
praticados no âmbito do Poder Legislativo de Serranópolis do Iguaçu, apoiando o Controle Externo da sua missão institucional assegurando desta 
forma a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional e de recursos humanos da Câmara Municipal.

A fiscalização preventiva, será realizada em tempo real aos acontecimentos, afim de mitigar os riscos levantados em cada fase do processo, 
verificando se estão sendo cumpridas sistematicamente.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO
O Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto:

I. na Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988;
II. nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964;
III. na Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000;
IV. na Lei Orgânica do Município e demais legislações municipais;
V. nas normas especificas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR;

VI. na Resolução n.° 02/2011, de 02 de maio de 2011.

3. DO QUADRO FUNCIONAL
O quadro funcional, atualmente, é composto pela seguinte servidora:

I. Nome: Fabiana Menegol Horn;
II. Cargo: Técnico Administrativo;
III. Função: Coordenadora do Sistema de Controle Interno - Portaria n.° 06/2018;
IV. Formação Acadêmica: Graduação Tecnologia em Gestão Pública.

4. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO)

a) Quando houver: Acompanhar a publicação, integridade e confiabilidade dos demonstrativos ao Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária ao exercício de 2018;

b) Quando houver: Acompanhar a publicação, bem como a integridade e confiabilidade ao Relatório de Gestão Fiscal relativos ao 
exercício de 2018;

c) Mensalmente: Acompanhar, por amostragem, com o apoio do setor de contabilidade, a posição dos empenhos visando o seu 
controle, bem como ainda os que possam se tornar restos a pagar;

d) Mensalmente: Acompanhar e avaliar o resultado apurado inerente aos saldos de eventual divida consolidada liquida ao final do 
exercício de 2018, em observância aos limites estabelecidos pela Lei Complementar n.° 101/200 e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e exercer o controle sobre as Operações de Credito;

e) Mensalmente: Acompanhar, integralmente, os processos licitatórios e os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, os 
atos, contratos, processos administrativos e outros instrumentos congêneres. Verificando a formalização dos processos quanto aos 
valores, teor das notas fiscais, atestado do recebedor, validade das certidões obrigatórias, entre outros documentos;

f) Mensalmente: Verificar, por amostragem, a posição da conciliação bancaria das contas correntes da Câmara;
g) Mensalmente: Verificar a folha de pagamento da Câmara, com o objetivo de sanar quaisquer erros de cálculos do sistema, alem 

de atender aos limites impostos pela legislação e afim de evitar erros no pagamento dos servidores;
h) Trimestral e Anual: Elaboração dos relatórios trimestrais e relatório anual de controle interno que integra o processo de prestação 

de contas anual do Poder Legislativo e de gestão.
i) Mensalmente: Avaliar se há a fiel observância à Resolução n.° 003/2003, de 06 de março de 2003. Análise do controle realizado 

quanto aos relatórios apresentados, e outras documentações constantes em cada processo de pagamento;
j) Mensalmente: Verificar os documentos relativos ao registro patrimonial e adequação dos registros contábeis dos bens. Verificar o 

registro de baixa patrimonial e contábil e movimentações dos bens. Avaliar os mecanismos de controles existentes e verificar "in 
loco", por meio de amostragem, se a localização, tombamento e estado de conservação dos bens estão de acordo com o 
inventário. Quanto ao controle de frotas de veículos, verificar se há controle de quilometragem. Verificar se há controles de 
almoxarifado, verificando se há controle de estoque;

k) Diariamente: Fiscalizar, acompanhar, incentivar e cobrar a aplicação da Lei de Acesso a Informação em todos os setores do 
Poder Legislativo de Serranópolis do Iguaçu;

l) Trimestralmente: Relatório das atividades realizadas pelo Sistema de Controle Interno, protocolados e entregues ao Presidente 
da Câmara Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias após o termino do trimestre, podendo, também, conter sugestões de melhoria, 
visando à racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controle existentes e, em não havendo, implanta-los;

m) Diariamente: Acompanhamento do cumprimento da Agenda de Obrigações para o exercício de 2018, instituída pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná - TCE/PR

A cada fiscalização realizada, conforme os itens acima, havendo irregularidades, o Presidente do Poder Legislativo será comunicado 
imediatamente, para que sejam adotadas as providencias que se fizerem necessárias.

ICP
Arquivo Assinado Digitalmente por:
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O Presidente do Poder Legislativo terá o prazo de 15 dias para adotar as devidas providencias, no caso de não cumprimento o Presidente 
assumirá as irregularidades perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR.

Quando se fizer necessário, será solicitado parecer jurídico a órgão específico da Casa.

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do exercício, as atividades, do Sistema de Controle Interno, poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a 

sua realização, tais como: trabalhos especiais, treinamentos, atendimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, assim como 
atividades não previstas.

Além das atividades de fiscalização, auditoria e acompanhamento, serão realizadas atividades de apoio e assistência no Poder Legislativo, 
estando o Sistema de Controle Interno a disposição sempre que se fizer necessário para acompanhar, orientar e auxiliar no desenvolvimento das 
atividades administrativas.

Serranópolis do Iguaçu - PR, 15 de fevereiro de 2018.
Fabiana Menegol Horn

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

DECRETO N° 036/2018
15/02/2018

EXONERA SERVIDOR EFETIVO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE;

D E C R E T A R:

Art. 1° - Fica exonerado a pedido, na data de 14 de fevereiro de 2018, o servidor MÁRCIO ALTÍSSIMO, brasileiro, residente e domiciliado na 
cidade de Serranópolis do Iguaçu -  Paraná, portador do RG n° 7.520.476-0 e do CPF n° 026.004.699-07, ocupante do cargo efetivo de Motorista, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de fevereiro de 2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 15 de fevereiro de 2018.

LUIZ CARLOS FERRI
Prefeito Municipal

ARNO DEMARCHI
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA N° 103/2018
15/02/2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder férias ao servidor, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, de acordo com a tabela que segue:

Nome Cargo Período de férias Período Aquisitivo
Janaina A. Zanella Serviços G. L. de Prédios 16/02/2018 a 25/02/2018 11/2017 a 02/2018

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 15 de fevereiro de 2018.

LUIZ CARLOS FERRI
Prefeito Municipal

ARNO DEMARCHI
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

ICP
Arquivo Assinado Digitalmente por:

Diário O ficial A ssinad o  Eletronicam ente  com  C ertificado  Padrão ICP-Brasil e P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E S E R R A N Ó P O LIS  D O  IG U A Ç U .

B rasil Protoco lado  com  Carim b o  de Te m po  SC T  de acordo  com  a M edida Provisória A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,

2200-2 do Art. 1 0 ° de 24.08.01 da ICP-Brasil desde que visualizado através dew w w.serranopolis.pr.gov.br no 
link Diário Oficial.
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