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I - Motivação 

 

Ao assumir a Controladoria Geral desta Casa de Leis, verificou-se através de 

inspeções in loco (conforme fotos juntadas) que alguns setores da Câmara 

Municipal encontram-se deficitários quanto ao espaço físico, pois os setores não 

comportam de maneira satisfatória e adequada os servidores, eis que vários 

setores funcionam no mesmo espaço físico, bem como local adequado para o 

almoxarifado e arquivo. 

Diante disso, faz-se necessário a  presente recomendação a qual deriva da 

necessidade de adequar as demandas dos setores desta Casa de Leis, no que 

tange ao espaço físico para melhoria do ambiente de trabalho, da mesma forma 

é necessário um local para abrigar com maior segurança os documentos, que, 

após finalizados estão sendo arquivado de forma ineficiente, o que, pode vir a 

comprometer toda a história do Poder Legislativo. 

Hoje a Câmara Municipal não conta com um servidor responsável pelo arquivo 

e os documentos estão sendo finalizados em setores diversos, uns na sala da 

servidora Lúcia, outros no Setor de Contabilidade, outros na sala perto do 

“servidor” TI, e outros não se sabe ao certo onde estão sendo arquivados. 

 

 
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2018 

 

 
Autor: Unidade do Controle Interno 
 
Destinatário: Mesa Diretora 
 
Assunto: Recomendação Técnica 
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Destaca-se que a Controladoria necessitava analisar alguns documentos de 

dispensa de licitação e de licitação, momento em que solicitou a Contadora que 

providenciasse os referidos documentos.  

A Contadora após busca nos arquivos da contabilidade e nos demais arquivos 

que estão localizados na parte superior da Câmara, informou que os documentos 

não foram encontrados. Assim, para evitar que outros documentos possam a vir 

se perder ao longo do tempo por falta de organização e, ainda, por ausência de 

um servidor responsável, torna-se imprescindível local e servidor para organizar 

e cuidar do acervo desta Casa de Leis. 

II – BASE LEGAL 

 

• Norteiam o presente instrumento nas normas legais de guarda de 

documentos, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.159/91. 

• Instrução Normativa SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos 

nº 002/2015/2015. 

• Lei Municipal nº 1.127/2014.  

• Lei Municipal nº 1.115/2013. 

• Resolução nº 153/2017 

 

III – RECOMENDAÇÕES 

 

Assim, é recomendável: 

a)  que seja provido um local adequado (sala) para acondicionar os 

documentos da Câmara Municipal de Venda Nova de forma a preservá-

los, evitando, que eles se percam ao longo dos anos, eis que é dever do 

Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos 

de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 

atualmente, a Câmara Municipal não possui política de guarda e 
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armazenamento de documentos de forma acessível aos munícipes, bem 

como aos servidores que necessitam de algumas informações que 

constam em documentos antigos. 

b) Que seja analisado a possibilidade de mais espaço físico para que os 

servidores possam realizar suas tarefas diárias, sem comprometer a 

eficiência e a eficácia do serviço público, pois é sabido que os servidores 

vêm desempenhando suas tarefas dividindo o mesmo espaço físico com 

outros servidores, o que vem comprometendo o bom andamento do 

trabalho.  

c) Que seja providenciado um local destinado à guarda, localização, 

segurança e preservação do material de almoxarifado,  já que os 

materiais/produtos que estão armazenados em local impróprio, uma vez 

que o ar condicionado  da sala da TI (provedor) joga ar quente para dentro 

da sala do almoxarifado,  o que pode vir a danificar todo o material que lá 

se encontra. 

d) Seja revisado as fiações elétricas que se encontram expostas no chão 

das salas onde os servidores estão laborando, dado que as referidas 

fiações vêm causando desconforto e transtornos para locomoção dos 

servidores, podendo vir até a lesionar o servidor. 

e) Sugiro que seja tomada às providencias para sanar o mais rápido possível 

as falhas existentes, evitando com isso, maiores transtornos ao bom 

andamento dos serviços desta Casa de Leis. 

 

Venda Nova do Imigrante, ES, 29 de outubro de 2019. 

 

Marina Soares Costa 

Controladora 

Portaria nº 09/2018 
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