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RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2016 - RELSCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2011 o Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo editou a 

Resolução nº 227, modificado pela Resolução nº 254/2013 – Guia de 

Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública. Neste 

guia determinou-se a implementação do referido sistema e o envio do relatório 

de avaliação de execução junto com os balanços anuais a partir do ano de 2013. 

 

Atividades 

 

 Antes da exigência legal este Poder Legislativo Municipal não possuía 

uma unidade específica e apropriada para o desenvolvimento de Controle 

Interno, o que comprometia a eficiência dos resultados. 

 Edição da Resolução Legislativa nº. 012/2010 criando o cargo em 

comissão de Controlador Interno da Câmara. 

 Criação do cargo de auditor efetivo da Câmara Municipal de Alegre, 

através da Lei 3283/2013, no entanto o cargo permanece sem ocupação 

devido a não realização de concurso público. 

 Criação do Sistema de Controle Interno no Executivo e na Câmara 

Municipal de Alegre através da Lei municipal nº. 3289/2013. 
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 O sistema administrativo do Controle Interno da Câmara Municipal não é 

totalmente independente e nem totalmente integrado à Unidade Central de 

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Alegre, portanto é 

parcialmente independente, seguindo apenas as Instruções Normativas do 

Executivo. 

 A Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal vem procedendo a 

elaboração de suas próprias instruções normativas e rotinas de trabalho, 

tomando por base as IN’s baixadas pela Unidade Central de Controle 

Interno da Prefeitura Municipal de Alegre, porém o trabalho ainda não foi 

finalizado. 

 

 O Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno (RELUCI) tem sido 

elaborado e entregue corretamente junto com o Balanço Geral da Câmara 

anualmente, levando-se em consideração que a entrega do referido 

relatório passou a ser obrigatória a partir do ano de 2015. 

 

Considerando a avaliação das atividades acima descritas o Controle Interno da 

Câmara Municipal tem caminhado satisfatoriamente rumo ao fiel cumprimento da 

legislação vigente.  

 

Alegre/ES, 31 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

ALÍCIO LUCINDO    CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA 

Presidente CMA – 2015/2016           Controle Interno - CMA 


