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Emitente: CONTROLE INTERNO 

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE  

Gestor responsável: EMERSON GOMES ALVES 

Exercício: 2017  

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle 

Interno desta Casa de Leis, destacando que apesar de ter sido elaborado um Plano 

Anual de Auditoria Interna, diversas atividades foram desenvolvidas pela Controladoria 

Interna com a finalidade de levantar as informações necessárias para emissão dos 

relatórios que integram a Prestação de Contas Anual. 

 
A execução das atividades do Controle Interno no exercício 2017, foi demasiadamente 

prejudicada em função da insuficiente quantidade de pessoal no setor, composto apenas 

por esta Controladora Interna.  

 

ATIVIDADES 

 

Elaboração dos Relatórios 

No primeiro de trimestre de 2017, a Controladoria Interna examinou os documentos, que 

compunham a Prestação de Contas Anual do Gestor da Câmara Municipal de 

Alegre/ES, relativo ao exercício financeiro de 2016, procedendo emissão do Relatório 

Conclusivo do Controle Interno (RELUCI), o Relatório de Gestão (RELGES) e o agora 

extinto Relatório do Sistema de Controle Interno (RELSCI). 

 

Acompanhamento das Obras 

No decorrer do ano foi proposta a criação de uma Comissão de Acessibilidade visando 

acompanhar as obras de acessibilidade a serem realizadas nas dependências da 

Câmara, sendo a proposição acolhida e nomeada a referida a Comissão através da 

Portaria 004/2017, composta por servidores deste Poder. 

 

Capacitação do Controle Interno 

A Controladora Interna participou do curso de capacitação em Controle Interno e 

Auditoria Governamental, no mês de março de 2017, no município de Vitória, trazendo 
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informações de suma importância, que certamente contribuíram para melhoria da 

qualidade dos serviços públicos oferecidos. 

 

Funcionamento das Comissões  

Recomendou-se fazer mudanças administrativas acerca do real funcionamento de todas 

as comissões legalmente constituídas na Câmara Municipal, dentre elas:  Comissão de 

Patrimônio, de Apoio para licitação e a Comissão Permanente de Licitação, além de 

orientar o funcionamento das Comissões Permanentes de Vereadores. Atualmente, as 

comissões constituídas se encontram ativas e atuantes em suas áreas. 

 

Portal Transparência 

A Controladoria vem realizando um regular monitoramento em relação à alimentação do 

Portal Transparência, orientando que as informações sejam inseridas em tempo real, 

em cumprimento ao que dispõe a lei de Acesso à Informação.  

 
Cabe destacar o trabalho dos profissionais que atuam diretamente na alimentação do 

site oficial da Câmara, visando cumprir o disposto na Lei de Acesso à Informação, pois 

o resultado foi a melhoria no ranking divulgado pelo TCE-ES, partindo de 42,0% em 

2015 para 62,3% em 2017. Para o exercício de 2018, deverá ser contratado um técnico 

especializado na prestação de serviços de Tecnologia da Informação, visando efetuar a 

migração dos dados disponíveis no atual site, suporte técnico, treinamento e 

customização do novo Site, uma vez que passará a ser utilizado o portal disponibilizado 

pelo programa INTERLEGIS, vinculado ao Senado Federal, e se enquadra nos padrões 

exigidos pela Lei de Acesso à Informação, com um layout simples e prático. 

 
O portal Transparência da Câmara de Alegre/ES está passando por um processo de 

aprimoramento, visando torná-lo mais interativo e acessível, facilitando a navegação 

para seus diferentes públicos.  

 

Ponto Eletrônico 

O Ponto Eletrônico já se encontra instalado e em regular funcionamento no âmbito da 

Câmara Municipal, a partir do maio de 2017, totalmente integrado ao Sistema de 

Recursos Humanos, com o objetivo de evitar fraudes no cumprimento das jornadas de 

trabalho por parte dos servidores. 
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e-SIC 

Foi realizada uma visita técnica à Câmara Municipal de Domingos Martins, com a 

presença do Controle Interno e servidores da assessoria administrativa e de dados da 

Câmara de Alegre, objetivando reunir o máximo de informações acerca do SIC (Serviço 

de Informação ao Cidadão), e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão) e do 

SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), bem como, compreender a forma 

mais efetiva de implantação e alimentação diária no site da Câmara de Alegre. 

 
No atual site da Câmara possui e-mails e telefones que provisoriamente funcionam 

como da ferramenta de Ouvidoria. A partir do início do segundo semestre de 2017, a 

assessoria de dados da Câmara, em parceria com o Controle Interno, tem realizado 

diversos procedimentos necessários para colocar o novo site da Câmara em 

funcionamento já no primeiro trimestre de 2018, sendo que está previsto que este 

contará com um e-SIC, em conformidade com os padrões exigidos pela Lei de Acesso à 

Informação e pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 
Sistema de Protocolo 

Foi recomendado e instalado em 2017 o sistema de Protocolo na recepção da Câmara, 

visando um maior controle e acompanhamento da movimentação de documentos, atos 

públicos e denúncias feitas através da Ouvidoria, buscando alcançar uma melhor 

tramitação interna e reduzir entraves burocráticos.  

 
Pagamento Eletrônico 

A fim de gerar maior controle e rastreabilidade, ainda em 2017, foi implantado sistema 

de pagamento eletrônico, passando todos os tipos de pagamento, incluindo os 

vencimentos dos funcionários, a serem efetuados por meio eletrônico, iniciativa que 

tende a resguardar o ente público de qualquer tipo de desvio ou fraude.  

 

Instruções Normativas 

Buscando normatizar rotinas internas para melhor funcionamento da Câmara Municipal, 

foram editadas 14 (quatorze) Instruções Normativas, alcançando e reordenando 

diversos setores administrativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades acima descritas foram realizadas diretamente pelo Controle Interno da 

Câmara Municipal ou em parceria deste com outros setores, sempre sob sua atenta 

vigilância e coordenação. Creio que esta Controladoria tem caminhado satisfatoriamente 

rumo ao fiel cumprimento da legislação vigente, contribuindo significativamente para os 

resultados obtidos nas avaliações do Controle Interno, Portal Transparência e etc. 

Cumpre ressaltar, que o Controle Interno está se consolidando na função fiscalizadora, 

além de atuar como orientador para o aprimoramento da gestão financeira, administrativa 

e fiscal da Câmara Municipal de Alegre.  

 

Alegre/ES, 31 de Dezembro de 2017. 

 

 

CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA 

Controle Interno - CMA 

 


