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Prestação de Contas de Gestão - 2019

Da Gestão

1. Rol de Responsáveis

A Câmara de Vereadores de Itapoá nos termos do seu Regimento Interno,

possui  uma Mesa Diretora com 4 (quatro)  membros,  sendo estes,  presidente,  vice

presidente 1º  secretário  e  2º  secretário.  Além do presidente como gestor  titular  da

instituição  e  ordenador  da  despesa,  foram  designados  para  gerir  e  autorizar

pagamentos  de  despesas  aprovadas  pelo  presidente  por  meio  dos  empenhos

orçamentários, outros dois responsáveis. Demonstra-se os dados dos responsáveis e

atos de designação:

MESA DIRETORA

Gestor Titular – Presidente do Poder Legislativo: Geraldo Rene Behlau Weber CPF: 254.840.609-15
Endereço residencial: Rua Miguel Galhardi, 182, Itapema do Norte, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 99984-8068 e (47) 3443 - 2889 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: vereadorgeraldo@camaraitapoa.sc.gov.br 
Data Início: 01/01/2019 – Ata Nº58/2018 de Eleição de Presidente da Mesa Diretora - 2019/2020.
Data Fim: 13/012020 – Ata Nº /2018 Votação Requerimento nº01/2020 renúncia da presidência
Vice-Presidente do Poder Legislativo: Ezequiel de Andrade - CPF: 030.630.339-60
Endereço residencial: Rua Ceará, 896 – Barra do Saí, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Av. Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 99707-0179 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: vereadorezequiel@camaraitapoa.sc.gov.br 
Data Início: 01/01/2019 – Ata Nº58/2018 de Eleição de Presidente da Mesa Diretora - 2019/2020.
Data Fim: 13/012020 – Ata Nº01/2020 Votação Requerimento nº01/2020 renúncia da presidência
Secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo: Thomaz William Palma Sohn -CPF:062.080.289-81
Endereço residencial: Rua 2.550, nº775, Pontal do Norte - Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000  
Telefones: (47) 98867-5970 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br 
Data Início: 01/01/2019 – Ata Nº58/2018 de Eleição de Presidente da Mesa Diretora - 2019/2020.
Data Fim: 03/06/2019 – Ata Nº19/2019 Votação Requerimento nº29/2019 renúncia do 1º secretário
Secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo: José Maria Caldeira - CPF: 548.691.029-00
Endereço residencial: Rua Esperança, nº155 – Samambaial - Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000  
Telefones: (47) 99672-2414 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: vereadorcaldeira@camaraitapoa.sc.gov.br 
Data Início: 03/06/2019 – Ata Nº19/2019 Votação Requerimento nº29/2019 renúncia do 1º secretário
Data Fim: 01/07/2019 – Ata Nº22/2019 Votação Requerimento nº31/2019 renúncia do secretário
Secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo: André Vinícius de Araújo - CPF: 029.761.739-74
Endereço residencial: Rua das Margaridas, 957 – Itapema do Norte, Itapoá SC 89249-000

1

mailto:vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br
mailto:vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br
mailto:vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br
mailto:vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br


Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 98442-3933 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: vereadorandre@camaraitapoa.sc.gov.br 
Data Início: 12/08/2019 – Ata Nº28/2019 – Eleição Secretário da Mesa 2019/2020.
Data Fim: 31/01/2020 – Fim da suplência por retorno do seu titular.

CONTA BANCÁRIA 

Segunda assinatura: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 996931404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 22/01/2018 – Decreto Legislativo nº52/2018.
Data Fim: Em vigor
Segundo segunda assinatura: Leonice Marli Riskwoski - Agente Administrativo I - CPF: 544.296.769-68
Endereço residencial: Rua Frontin, nº360 - Itapema do Norte, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 99911-7951 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: leonice  @camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 06/01/2017 – Decreto Legislativo nº53/2018 e Decreto Legislativo nº02/2017.
Data Fim: em vigor

CONTROLADORIA INTERNA

Controladora Interna: Maria Inês Vargem Yalçinkaya - Agente Administrativo II - CPF: 726.737.299-68
Endereço: Rua Tápia, nº276 – Centro, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (47) 99625-0201 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: mari@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 08/01/2015 – Decreto Legislativo nº92/2015.
Data Fim: 22/02/2019 – Portaria nº99/2019.
Controladora Interna:  Leonice Marli Riskwoski - Agente Administrativo I - CPF: 544.296.769-68
Endereço residencial: Rua Frontin, nº360 - Itapema do Norte, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 99911-7951 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: leonice  @camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 28/02/2019 – Portaria nº105/2019.
Data Fim: 02/12/2019 – Posse do analista de controle Interno Portaria 151/2019.
Analista de Controle Interno: Gecildo de Melo Afonso - CPF: 782.953.002-53
Endereço:  Rua Guatacá, nº119 – Balneário Rio Gracioso, Bairro Itapoá, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (68) 98103-0637 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: controleinterno@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 27/11/2019 – Entrada em Exercício Portaria 148/2019 – Posse: Portaria 151/2019.
Data Fim: Em vigor.

OUVIDORIA

Ouvidoria - Ouvidor: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 996931404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
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Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 05/08/2019 – Portaria nº 129/2018.
Data Fim: 02/12/2019 – Posse do analista de controle Interno Portaria 151/2019.

ESTRUTURA HIERÁRQUICA

Secretaria Geral: Sybelle Leichsenring - CPF: 035.895.599-85
Endereço: Rua Gaivota, nº331 – Centro, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (41) 99194-1122 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: secretariageral  @  camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 06/01/2017 – Portaria nº02/2017.
Data Fim: em vigor
Departamento Administrativo: Gian Felipe Bernardes Rosa - CPF: 087.398.189-85
Endereço: Rua Aratubaia nº 588 casa 02 - Itapema do Norte -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99792-0308 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: gian.felipi@hotmail.com - gian@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 11/01/2017 – Decreto Legislativo nº 12/2017.
Data Fim: 12/03/2019 – Exoneração do cargo - Portaria 108/2019.
Departamento Administrativo: Carlos Alexandre Silva de Jesus - CPF: 041.920.769-42
Endereço: Rua Angra dos Reis, nº265 – Princesa do Mar, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (47) 99741-0966 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: carlos@  camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 19/03/2019 – Portaria nº109/2018.
Data Fim: em vigor
Departamento Legislativo: Rafael Eduardo de Oliveira - CPF: 062.261.509-20
Endereço: Rua Felipe Schimidt, nº 49, Bairro São José, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (47) 99718-6117 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: eduardo@  camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 08/01/2015 – Decreto Legislativo nº95/2015.
Data Fim: em vigor

JURÍDICO

Assessor Jurídico: Francisco Xavier Soares - Cargo: Procurador Jurídico - CPF: 390.158.239-87
Endereço: Rua João Horácio Vieira, nº4.055 – Centro, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (47) 99906-9805 – Fone Funcional: (47) 3443-6510
Email: juridico@  camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 06/01/2017 – Decreto Legislativo nº01/2017 (cargo de procurador – Extinto)
Data Início: 25/02/2019 – Portaria nº101/2019 – Assessor Jurídico
Data Fim: em vigor

CONTÁBIL E FINANCEIRO

Contadora: Michele Mayer - Cargo: Técnica Contábil/Contadora - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Rua Madalena Hau, nº409 – Centro, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (47) 99655-5399 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: michele@camaraitapoa.sc.gov.br
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Data Início: 25/06/2016 – Portaria nº22/2012 (posse)
Data Início: 02/01/2013 – Decreto Legislativo 05/2013 (Chefia do Setor Contábil Financeiro)
Data Fim: Em vigor.

CONTRATOS – FISCAIS

Contrato Nº03/2018 -IPM INFORMÁTICA - Pregão Presencial nº 01/2018 - Termo Aditivo nº01/2019 
Fiscal do Contrato: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 996931404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 30/06/2018 – Contrato Administrativo nº 03/2018.
Data Fim: 30/07/2020 – Fim da vigência Termo Aditivo 01/2019.
Contrato nº03/2016 - CS CONSULTORIA E SERV.- Pregão Presencial nº 01/2016 - Aditivo nº03/2019
Fiscal do Contrato: Ana Paula Kogg Stephani - Agente Administrativo I - CPF: 042.169.989-25
Endereço: Rua Honório Parra, nº102 – Loteamento Príncipe -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 98479-7097 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: anapaula@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 29/04/2016 – Contrato administrativo nº 03/2016.
Data Fim: 30/04/2020 – Fim da vigência – Termo Aditivo nº03/2019.

LICITAÇÕES – PREGÃO

Pregão - Pregoeiro: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99693-1404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/06/2018 – Portaria nº 54/2018.
Data Fim: 03/06/2019 – Fim da vigência da Portaria 54/2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Presidente: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99693-1404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/06/2018 – Portaria nº 55/2018.
Data Fim: 03/06/2019 – Fim da vigência da Portaria 55/2018.
Suplente do Presidente: Michele Mayer - Contadora - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Rua Madalena Hau, nº409 – Centro, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC -  89.249-000
Telefones: (47) 99655-5399 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: michele@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 25/06/2016 – Portaria nº22/2012 (posse)
Data Início: 04/06/2018 – Portaria nº 55/2018.
Data Fim: 03/06/2019 – Fim da vigência da Portaria 55/2018.
Secretária: Ana Paula Kogg Stephani - Agente Administrativo I - CPF: 042.169.989-25
Endereço: Rua Honório Parra, nº102 – Loteamento Príncipe -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 98479-7097 – Fone Funcional: (47) 3443-6146Email: anapaula@camaraitapoa.sc.gov.br
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Data Início: 04/06/2018 – Portaria nº 55/2018.
Data Fim: 03/06/2019 – Fim da vigência da Portaria 55/2018.
Suplente da Secretária: Fernanda Luzia G. Duarte - Agente Administrativo I - CPF: 061.669.869-04
Endereço: Rua 1.070, nº541 – Balneário Paese -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99984-6173 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: fernanda@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/06/2018 – Portaria nº 55/2018.
Data Fim: 03/06/2019 – Fim da vigência da Portaria 55/2018.
Membro: Gian Felipe Bernardes Rosa - Diretor administrativo - CPF: 087.398.189-85
Endereço: Rua Aratubaia nº 588 casa 02 - Itapema do Norte -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99792-0308 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: gian.felipi@hotmail.com - gian@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/06/2018 – Portaria nº 55/2018.
Data Fim: 11/03/2019 – Exoneração do cargo - Portaria 108/2019.

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Membro:Fernanda Luzia Gutoski Duarte - Agente Administrativo I - CPF: 061.669.869-04
Endereço: Rua 1.070, nº541 – Balneário Paese -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99984-6173 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: fernanda@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/10/2019 – Portaria nº 142/2019.
Data Fim: em vigência.
Membro: Lilian das Graças Maoski - Copeira - CPF: 061.669.869-04
Endereço: Rua Madalena Hau, nº354 – Itapema do Norte -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99651-4518 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: lilian@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/10/2019 – Portaria nº 142/2019.
Data Fim: em vigência.
Membro: Patricia Carneiro Braz Guerra de Souza - Agente Legislativo - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Rua 1360, nº510 – Princesa do Mar, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99994-1373 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: patricia@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/10/2019 – Portaria nº 142/2019.
Data Fim: em vigência.
Suplente: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99693-1404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 04/10/2019 – Portaria nº 142/2019.
Data Fim: em vigência.

COMISSÃO DE ESTUDO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPOÁ, EM ATENDIMENTO AO APONTAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Membro: Ana Paula Kogg Stephani - Agente Administrativo I - CPF: 042.169.989-25
Endereço: Rua Honório Parra, nº102 – Loteamento Príncipe -  Itapoá SC 89249-000
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Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 98479-7097 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: anapaula@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 28/12/2018 – Resolução nº10/2018 e Decreto Legislativo nº 91/2018.
Data Fim: 26/02/2019 – Resolução nº10/2018 (fim do prazo de 90 dias).
Membro: Fernanda Luzia Gutoski Duarte - Agente Administrativo I - CPF: 061.669.869-04
Endereço: Rua 1.070, nº541 – Balneário Paese -  Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99984-6173 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: fernanda@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 28/12/2018 – Resolução nº10/2018 e Decreto Legislativo nº 91/2018.
Data Fim: 26/02/2019 – Resolução nº10/2018 (fim do prazo de 90 dias).
Data Fim: 26/02/2019 – Resolução nº10/2018 (fim do prazo de 90 dias).
Membro: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99693-1404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 28/12/2018 – Resolução nº10/2018 e Decreto Legislativo nº 91/2018.
Data Fim: 26/02/2019 – Resolução nº10/2018 (fim do prazo de 90 dias).
Membro: Leonice Marli Riskwoski - Agente Administrativo I - CPF: 544.296.769-68
Endereço residencial: Rua Frontin, nº360 - Itapema do Norte, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 99911-7951 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: leonice  @camaraitapoa.sc.gov.br   
Data Início: 28/12/2018 – Resolução nº10/2018 e Decreto Legislativo nº 91/2018.
Data Fim: 26/02/2019 – Resolução nº10/2018 (fim do prazo de 90 dias).
Membro: Patricia Carneiro Braz Guerra de Souza - Agente Legislativo - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Rua 1360, nº510 – Princesa do Mar, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99994-1373 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: patricia@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 28/12/2018 – Resolução nº10/2018 e Decreto Legislativo nº 91/2018.
Data Fim: 26/02/2019 – Resolução nº10/2018 (fim do prazo de 90 dias).

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO

Membro: Leonice Marli Riskwoski - Agente Administrativo I - CPF: 544.296.769-68
Endereço residencial: Rua Frontin, nº360 - Itapema do Norte, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC - 89.249-000 
Telefones: (47) 99911-7951 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email:   leonice  @camaraitapoa.sc.gov.br      
Data Início: 11/04/2019 – Portaria nº 119/2019.
Data Fim: 08/10/2019 – Publicação no DOM da homologação do concurso (art. 5º da Portaria 119/2019).
Membro: Francisco Xavier Soares Filho - Agente Administrativo II - CPF: 059.357.459-17
Endereço: Av. Beira Mar 5, nº2.202 – Figueira do Pontal, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99693-1404 – Fone Funcional: (47) 3443-6146Email: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 11/04/2019 – Portaria nº 119/2019.
Data Fim: 08/10/2019 – Publicação no DOM da homologação do concurso (art. 5º da Portaria 119/2019).
Membro: Patricia Carneiro Braz Guerra de Souza - Agente Legislativo - CPF: 059.357.459-17
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Endereço: Rua 1360, nº510 – Princesa do Mar, Itapoá SC 89249-000
Endereço Funcional: Rua Mariana Michels Borges, nº1.115, Itapema do Norte, Itapoá SC – 89.249-000
Telefones: (47) 99994-1373 – Fone Funcional: (47) 3443-6146
Email: patricia@camaraitapoa.sc.gov.br
Data Início: 11/04/2019 – Portaria nº 119/2019.
Data Fim: 08/10/2019 – Publicação no DOM da homologação do concurso (art. 5º da Portaria 119/2019).

2. Demonstrativos Contábeis

O orçamento da Câmara de Vereadores para o exercício de 2019 foi fixado em

R$3.382.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais), conforme fixado na

lei municipal  nº832/2018, e de acordo com as informações da contadora e chefe do

setor  contábil  e  financeiro,  não  houveram  reduções  nem  suplementações,  apenas

remanejamento orçamentário interno.

As  informações  do  setor  contábil  e  financeiro  dão  conta  da  execução

orçamentária no  montante  de  R$  3.120.637,98 (três  milhões,  cento  e  vinte  mil,

seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), dividido em despesas de

pessoal  e  encargos  patronais,  no  valor  de  R$  2.552.298,51 (dois  milhões,

quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um

centavos), bem como as despesas correntes, no valor de R$ 514.864,84 (quinhentos

e quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e

despesas de capital, no valor de R$ 53.474,63 (cinquenta e três mil, quatrocentos e

setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). O saldo restante de R$ 261.362,02

(duzentos e sessenta e um mil,  trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos)

correspondente as  sobras financeiras do ano de 2019,  devolvido ao Executivo

através de transferência bancária. 

Seguirão em anexo os demonstrativos de 01 ao 09.

3. RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

3.1. Do Poder Legislativo do Município de Itapoá

O Poder Legislativo do Município de Itapoá, como entidade de Direito Público,

órgão pertencente ao Ente integrante da Federação, sendo este o município de Itapoá,

está inscrito no Ministério da Fazenda, sob CNPJ 00.484.829/0001-07. Possui sede

própria  inaugurada em 2013,  cita  à rua Mariana Michels Borges,  nº1.115 do bairro
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Itapema  do  Norte,  sob  cep.  89.249-000.  O  sitio  eletrônico  http://www.camaraitapoa

.sc.gov.br/,  busca demonstrar aos cidadãos os atos de gestão, atos administrativos,

bem como aqueles  vinculados  às  funções  de fiscalizar  e  legislar,  objetivos  fins  da

instituição. Foi criado ainda, o e-mail  protocolo@camaraitapoa.sc  .gov.br  , que destina-

se à comunicação oficial com a entidade. 

A  Câmara  de  Vereadores  possui  estrutura  administrativa  formada  pelos

servidores em cargos de direção e assessoria, nomeados em comissão, sendo uma

secretária geral, um diretor administrativo, um diretor legislativo, um assessor da Mesa

Diretora, um procurador jurídico, cargo que foi  extinto em fevereiro de 2019 com a

criação de dois novos cargos, sendo estes, cargo comissionado de assessor jurídico de

livre nomeação ocupado pelo antigo procurador  jurídico e cargo efetivo de analista

jurídico o qual não foi ocupado no ano de 2019, perfazendo um total de 05 (cinco)

servidores comissionados em cargo de direção e chefia. Possui também assessores

parlamentares de confiança dos vereadores, de livre nomeação e exoneração, sendo

um por vereador, no total de 09 (nove) servidores em cargos de assessoramento. Ao

todo são 14 (quatorze) servidores em cargos comissionados. O quadro de servidores

efetivos possui uma agente legislativo, dois agentes administrativos de nível II,  três

agentes administrativos de nível I, uma contadora, uma copeira, bem como, o cargo de

controlador interno que foi extinto em fevereiro com a criação do cargo de analista de

controle interno, perfazendo um total de 09 (nove) servidores efetivos. A Câmara possui

um servidor em estágio probatório no ano de 2019, empossado no cargo de analista de

controle interno. Além da sua estrutura administrativa organizacional, ressalta-se que a

Câmara possui nove vereadores com legislatura de quatro anos. Sua gestão é formada

por uma Mesa Diretora composta por um presidente, o vereador Geraldo Rene Behlau

Weber,  um vice-presidente  o  vereador  Ezequiel  de  Andrade,  secretário  o  vereador

André Vinícius de Araújo. A gestão é dividida em duas tendo a duração de dois anos

em cada gestão nos termos do Regimento Interno da Casa. A eleição da mesa diretora

para o segundo biênio ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018, já que nos termos do

Regimento Interno, a tal eleição deve se dar na a última sessão ordinária do ano.

As atividades fins da instituição vinculam-se às funções legislativa, fiscalizadora

e de auto administração. Os vereadores exercem suas funções como representantes

do  seu  povo,  legitimados  pelo  voto  nas eleições  oficiais  promovidas  pelo  Governo
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Federal por meio da Justiça Eleitoral. A Câmara possui sessões ordinárias realizadas

na sua sede, nas segundas-feiras com início as 19:00 horas. 

De  acordo  com o  art.  47  do  Regimento  Interno,  as  “Comissões  são  órgãos

técnicos compostos de 3 (três) Vereadores com a finalidade de examinar matéria em

tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre

assuntos de natureza essencial  ou,  ainda,  de investiga [sic]  fatos determinados de

interesse da administração”. Nestes termos, podem ser formadas comissões com fins

especiais,  além das permanentes.  O art.  48  do Regimento  Interno,  dispõe  que  às

“Comissões Permanentes incumbe estudar as Proposições e os assuntos distribuídos

ao  seu  exame,  manifestando sobre  eles  sua opinião  para  orientação do Plenário”.

Assim denominam-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Comissão

de Orçamento e Finanças;  Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de

Educação, Saúde e Assistência. 

A  Mesa  Diretora  eleita  para  o  biênio  2018-2019  foi  eleita  nos  termos  do

Regimento Interno, conforme ata nº58/2018, em 17 de dezembro de 2018, composta

da seguinte forma:

 Presidente: Vereador Geraldo Rene Behlau Weber -PSDB

Vice-Presidente: Ezequiel de Andrade - PR

1º Secretário: Thomaz William Palma Sohn - PSD

2º Secretário: José Maria Caldeira - PMDB

Tendo havido a renúncia do vereador Thomaz William Palma Sohn para o Cargo

de 1º Secretário da Mesa, assumiu esta cadeira o vereador José Maria Caldeira que foi

eleito  2º Secretário da Mesa Diretora. Por sua vez, o vereador José Maria Caldeira

também renunciou, tendo ficado vago o cargo de 1º e 2º Secretários, sendo que, ao

longo  do  exercício  foi  realizada  nova  eleição  para  o  cargo  de  1º  Secretário  que

terminou o exercício ocupado pelo vereador André Vinícius de Araújo. 

3.2.Planejamento e Execução Orçamentários

a) Demonstrativos com análise de execução dos programas orçamentários

Foram estabelecidas na lei nº 803/2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, as

metas físicas e fiscais  para o município como um todo,  cabendo a análise do seu
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cumprimento,  quando  da  prestação  de  contas  do  Poder  Executivo.  Tal  norma

estabeleceu no parágrafo único do artigo 22, a permissão para o Poder Legislativo

filiar-se ao IBAM e à UVESC. Por força do artigo 33, poderá ainda “criar  cargos e

funções,  alterar  a  estrutura  de  carreiras,  corrigir  ou  aumentar  a  remuneração  dos

servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em

caráter  temporário  na  forma  da  lei,  observados  os  limites  e  as  regras  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal (artigo 169, §1º, inciso II da CRFB 88”

De acordo com o art. 11 da referida norma, os orçamentos para o exercício de

2019 e as suas execuções, “ … obedecerão entre outros, ao princípio da transparência

e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes

Legislativo … ”. Além disto, foi estabelecido no art. 15, o mecanismo de limitação de

empenho  caso  se  verifique  na  execução  do orçamento,  “que  o  comportamento  da

receita  ordinária  poderá  afetar  o  cumprimento  das  metas  de  resultados  primário  e

nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas dotações,

adotarão  o  mecanismo  da  limitação  de  empenhos  e  movimentação  financeira  nos

montantes necessários, observada a destinação de recursos...”. 

O parágrafo único do art. 23 estabeleceu, para efeito do disposto no Art. 16, § 3°

da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  que,  “são  consideradas  despesas  irrelevantes

aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental

que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em

cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixado no inciso I do

artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, devidamente atualizado”.

Quanto a ampliação do quadro de pessoal, previu o art. 33 que “mediante lei

autorizativa, poderão em 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras,

corrigir  ou  aumentar  a  remuneração  dos  servidores,  conceder  vantagens,  admitir

pessoal  aprovado em concurso  público  ou em caráter  temporário  na  forma da lei,

observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 169, §1º,

inciso II da CF).)”.  

Por fim o parágrafo único do art. 22 autorizou o Poder Legislativo à filiar-se ao

IBAM e à UVESC. Esta última tem a filiação estabelecida na lei municipal nº381/2012.

O Plano Pluri Anual 2018-2021 foi estabelecido pela lei municipal nº703/2017,

prevendo  em seu  anexo  II,  para  o  Poder  Legislativo,  o  repasse  de  recursos  num
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montante de R$12.406.754,26 (doze milhões, quatrocentos e seis mil,  setecentos e

cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) no longo dos quatro exercícios. Nos

termos da norma, o gerente do programa é a Câmara de Vereadores, e o diagnóstico é,

“PROVER  RECURSOS  PARA A AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS

PERMANENTES,  DESTINADOS  À  INSTALAÇÃO  E  FUNCIONAMENTO  DA NOVA

SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,  BEM COMO PARA DAR

CONTINUIDADE  A  FINALIZAÇÃO  DA  CONSTRUÇÃO  DA  MESMA.  AMPLIAR  A

ESTRUTURA  ADMINISTRATIVA  E  OPERACIONAL  DO  PODER  LEGISLATIVO

MUNICIPAL ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO”.  As diretrizes  visam,  “garantir  o

bom funcionamento da estrutura administrativa, dando condições aos parlamentares

para legislarem sobre matérias de competência municipal, por meio de processo de

modernização da casa legislativa municipal [sic] desenvolver ações de fortalecimento e

modernização  no  campo administrativo,  de  gestão  de  pessoas  e  de  tecnologia  da

informação,  que  visam  assegurar  o  melhor  atendimento  às  funções  legais  e

constitucionais de atuação da câmara municipal de itapoá [sic]. objetivos: dar suporte

às atividades do órgão, mantendo as ações administrativas e de fiscalização.”.

A gestão  orçamentária  e  financeira  da  Unidade  Gestora  –  Câmara  de

Vereadores, vincula-se ao programa de governo denominado “GESTÃO DO PODER

LEGISLATIVO” (01.031 – Ação Legislativa, 01.031.0001 - Gestão do Poder Legislativo,

01.031.0001.2001 - Manutenção da Câmara Municipal), tendo sido estimado no PPA,

em relação à 2019, o importe de R$3.030.500,00 (três milhões, trinta mil e quinhentos

reais). Considerando as necessidades da Câmara para implemento da sua sede, bem

como havendo correspondência da receita e folga nos limites legais, a Lei nº832/2018

que previu a receita e fixou a despesa para o exercício de 2018 e planejou o orçamento

da Câmara de Vereadores de Itapoá, em R$3.382.000,00 (três milhões, trezentos e

oitenta  e  dois  mil  reais),  conforme  demonstrado  no  anexo  “LOA  -  Quadro  de

Detalhamento da Despesa”.

Ademais, o anexo III da lei 703/2017 que estabelecei o Plano Plurianual 2018-

2021, programou a distribuição dos valores previstos da seguinte forma:

2018 -  2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).

2019 – 3.030.500,00 (três milhões, trinta mil e quinhentos reais).

2020 – 3.166.872,50 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e
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dois reais e cinquenta centavos).

2021 – 3.309.381,76 (três milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oitenta e um reais

e setenta e seis centavos).

b) Demonstrativos com análise do cumprimento das metas físicas e fiscais

O diagnóstico extraído do PPA enseja,  “prover  recursos para a aquisição de

equipamentos e materiais permanentes, destinados à instalação e funcionamento da

nova sede própria do Poder Legislativo Municipal, bem como para dar continuidade a

finalização da construção da mesma. ampliar a estrutura administrativa e operacional

do  Poder  Legislativo  Municipal  através  de  concurso  público.”  Tem como  diretrizes,

“garantir  o  bom  funcionamento  da  estrutura  administrativa,  dando  condições  aos

parlamentares para legislarem sobre matérias de competência municipal, por meio de

processo  de  modernização  da  Casa  Legislativa  Municipal.  Desenvolver  ações  de

fortalecimento e modernização no campo administrativo, de gestão de pessoas e de

tecnologia da informação, que visam assegurar o melhor atendimento às funções legais

e constitucionais de atuação da Câmara Municipal de Itapoá.” E por fim, objetiva “dar

suporte às atividades do órgão, mantendo as ações administrativas e de fiscalização.”

c) Avaliação de resultados

O planejamento foi seguido em sua grande maioria, e dentro das possibilidades

foram  alcançadas  a  aquisição  de  equipamentos,  modernização  de  processos,

instalação  de  sistemas  de  informática  necessário  ao  andamento  dos  trabalhos.  A

Câmara  foi  notificada  pelo  Tribunal  de  Contas  para  adequar  sua  estrutura

administrativa e portanto foi realizado concurso público durante o exercício de 2019, e

por sua homologação o analista de controle interno foi chamado a assumir o cargo. Tal

fato  importa  quanto  a  necessidade  especialmente  para  cumprimento  de  exigências

legais e para segregação de funções orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado,

além disto, quando os servidores estão em gozo de férias ou de licença, seus postos

ficam  descobertos  e  as  atividades  são  realizadas  por  outros  servidor  que  se

sobrecarregam de atividades extras, ou, por vezes não podem ser realizados, quando

se trata de trabalhos que exigem maior especialização, tais como os contábeis ou de
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recursos humanos, atividades das quais, por vezes outro servidor não está qualificado

ou não possui conhecimento para realizá-lo.

O  Poder  Legislativo  planejou  seus  gastos  totais  no  exercício  de  2019  em

R$3.382.000,00 (três  milhões  trezentos  e  oitenta  e  dois  mil  reais),  contudo,  após

apurados os saldo, ao final do exercício de 2019, devolveu aos cofres do município a

quantia de R$261.362,02 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e dois

reais e dois centavos).

Não houve contingenciamento de despesas por ausência de necessidade.

d) Demonstrativo com análise da execução orçamentária e financeira da Câmara

Execução orçamentária

Em  2018  deu-se  início  a  um novo  planejamento  com  o  PPA 2018  –  2021,

contudo,  para  o  Poder  Legislativo  o  programa  pouco  discorre,  de  tal  forma  que

execução  orçamentária  fica  mais  contida  à  manutenção  da  Câmara  e  dos  seus

processos necessários para a execução de suas atividades. A sede a Câmara ainda é

nova, porém, além de não ter sido completamente equipada, também já apresentou

necessidade  de  manutenções  e  aquisição  de  novos  equipamentos,  bem  como  a

reposição  de  outros  que  foram  danificados.  Quanto  aos  recursos  humanos,  a

Resolução da que cria a estrutura foi alterada por meio da Resolução nº12/2019 a qual

extinguiu os cargos de procurador jurídico, de controlador interno e de assessor de

imprensa, e criou os cargos de assessor jurídico, de analista jurídico, de analista de

controle interno,  de  analista de revisão textual  e assessor  da Mesa Diretora,  bem

como, reduziu a duas vagas o quadro de agente administrativo II e ampliou para 6 as

vagas  para  agente  administrativo  I.  Do  concurso  público  realizado  em  2019  e

homologado pela portaria nº 143/2019 publicada em 08 de outubro de 2019, e até o

final do exercício de 2019 assumiu o analista de controle interno e, por desistência do

primeiro colocado, foi chamado o segundo colocado para o cargo de analista jurídico.

Durante  a  gestão  de  2019,  ocorreu  a  troca  de  equipamentos  eletrônicos  de

comunicação, algumas peças do mobiliário e de segurança.

A Câmara possui  uma contadora  efetiva  que responde pelo  setor  contábil  e

financeiro por meio de função gratificada, possuindo sala própria e sistema para os
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devidos registros fornecidos pela IPM. Nota-se a necessidade de segregar as funções

que  a  contadora  acumula,  fazendo  todos  os  procedimentos  desde  o  planejamento

orçamentário até sua execução com liquidação e baixa contábil. Conforme relatório da

contadora, os informes relativos ao exercício de 2019, são os seguintes:

Limites Legais

De acordo com a chefe do setor  contábil,  o  valor  da remuneração total  dos

vereadores, incluindo o patronal no ano de 2019 foi de R$ 749.713,97 (setecentos e

quarenta  e  nove  mil,  setecentos  e  treze  reais  e  noventa  e  sete  centavos),  que

representa 0,56% da Receita do Município dos doze últimos meses, que foi  de R$

133.386.061,61 ( cento e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, sessenta e

um reais e sessenta e um centavos), respeitando assim o Art. 29, inciso VII da CF que

institui um limite de 5%.

O total da Despesa Liquidada no ano de 2019 do poder Legislativo Municipal,

incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos foi de  R$

3.119.372,61 (três milhões, cento e dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e

sessenta e um centavos) mais o valor de R$ 1.265,37 (um mil e duzentos e sessenta e

cinco reais e trinta e sete centavos) de restos a pagar não processados, totalizando o

montante de R$  3.120.637,98 (três milhões, cento e vinte mil e seiscentos e trinta e

sete reais e noventa e oito centavos) que correspondem a  4,49% do somatório das

Receitas  Tributária,  das  Transferências  Constitucionais  e  Receita  de  Contribuição

realizadas no exercício anterior que foi de R$ 75.361.447,40, respeitando assim o limite

de 7% estabelecido pelo Art. 29-A, inciso I da CF.

A  Folha  de  Pagamento  da  Câmara  Municipal  incluído  os  subsídios  dos

Vereadores,  no ano de 2019 foi  de  R$ 2.070.670,83 (dois milhões e setenta mil  e

seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos), que correspondem a 61,23% das

transferências  financeiras  recebidas até  o mês no valor  de  R$ 3.382.000,00 (  três

milhões e trezentos e oitenta e dois mil reais), cumprindo o limite de 70% estabelecido

no Art. 29-A, § 1º da CF. Conforme estabelece o artigo, é descriminado como gasto

com  pessoal,  apenas  o  valor  gasto  em  folha  de  pagamento,  que  caracteriza  o

pagamento  dos subsídios  dos vereadores e vencimentos  dos servidores  efetivos  e
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comissionados, excluindo o gasto com despesa patronal, para o calculo do limite do

repasse do duodécimo.

O subsídio  dos  Vereadores  foi  fixado  na  legislatura  anterior  no  valor  de  R$

4.613,62 que equivale a 23,02 % do subsídio do Deputado Estadual, seguindo assim o

Art. 29, inciso VI, alínea b da CF, que estabelece o limite de 30%.

A despesa  total  com pessoal  no  ano  de 2019 foi  de  R$ 2.552.298,51  (dois

milhões,  quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil  e  duzentos  e  noventa  e  oito  reais  e

cinquenta e um centavos) que representa 1,88% da Receita Corrente Líquida até o

bimestre que totalizou R$ 133.386.061,61 (cento e trinta e três milhões, trezentos e

oitenta e seis mil, sessenta e um reais e sessenta e um centavos) , respeitando o limite

de 6% estabelecido pelo Art.  20, inciso III  da alínea “a” da LRF. Neste artigo, para

cálculo do limite estipulado, inclui-se o gasto com o valor patronal pago sobre a folha

de pagamento, pois se fala em total de gastos com pessoal, e não apenas, com folha

de pagamento.

Informações Financeiras

De acordo com a chefe do setor contábil e financeiro,  encontram-se no setor

contábil  financeiro  as  folhas  de  cheque  de  nº  55801  ao  nº56300,  sob  guarda  da

servidora Michele Mayer, responsável pelo setor. 

O saldo bancário no dia 26/12/2019, no valor de R$ 14.540,08 (quatorze mil

e quinhentos e quarenta reais e oito centavos)   correspondem aos cheques não

compensados de n º 55852, em favor de Janayna Gomes Silvino, no valor de R$ R$

1.000,00 (mil reais), relativo ao empenho nº 213/2019,  cheque nº 55903,  no valor de

R$  2.454,61  (dois  mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  um

centavos),  relativo  ao subempenho 13-14/2019,  folha  comissionados, em  favor  do

servidor Diego Angelo Antunes, cheque cheque nº 55900, no valor de R$ 4.651,07

(quatro  mil,  seiscentos  e  cinquenta  e  um  reais  e  sete  centavos),  relativo  ao

subempenho 8-12/2019,  folha  vereadores,  em favor  da  vereadora  Janayna Gomes

Silvino,  cheque  nº  55899,   no  valor  de  R$  300,00  (trezentos  reais),  relativo  ao

subempenho 38-12/2019, em favor de Wilson Jardinagem, cheque nº 55906, no valor

de  R$  1.155,00  (um  mil,  cento  e  cinquenta  e  cinco  reais),  relativo  ao  empenho
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266/2019, em favor de CDL, cheque nº 55898, no valor de R$ 516,39 (quinhentos e

dezesseis reais e trinta e nove centavos), relativo ao subempenho 8-12/2019, em favor

de Alessandro da Graça,  totalizando o valor a compensar de R$ 10.077,07 (dez mil, e

setenta e sete reais e sete centavos), sendo que a diferença de R$ 4.463,01 ( quatro

mil e quatrocentos e sessenta e três reais e um centavos) relativa a inscrição de Restos

a Pagar Não Processados para o exercício seguinte no total de R$ 1.265,37, referentes

aos: Subempenho nº 185-3/2019, no valor de R$ 516,56 e subempenho nº 185-4/2019,

no valor de R$ 748,81, ambos em nome do credor IPM Sistemas LTDA. E inscrição de

Restos a Pagar Processados para o exercício seguinte o valor total de R$ 3.144,54,

referentes  aos:  Subempenho  nº  1-12/2019,  no  valor  de  R$  871,87  e  empenho  nº

271/2019, no valor de R$ 312,97, ambos em nome do credo Celesc e empenho nº

270/2019, no valor de R$ 1.959,70, em nome do credo Porto Seguro CIA de Seguros

Gerais.

O valor do orçamento do Poder Legislativo de Itapoá para o ano de 2020 soma o

montante  de   R$  3.553.467,40  (três  milhões,  quinhentos  e  cinquenta  e  tres  mil  e

quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), conforme Lei Municipal Nº

962/2019 – LOA 2020.

Segue,  anexo,  valor  orçamentário  para  o  o  exercício  financeiro  de  2020,

conforme  Lei  Municipal  nº  962/2019  LOA 2020  e  a   previsão  orçamentária  das

despesas  de  caráter  continuado  para  o  ano  de  2020,  sendo  que  são  cálculos

aproximados.  No valor informado com previsão em gastos com folha de pagamento e

previdência  as  despesas  com  auxílios  não  são  incorporadas  nos  cálculos  para

apuração  dos  limites  legais.  O  saldo  disponível  é  livre  para  gastos  com  diárias,

materiais de consumo, como de expediente, higiene e copa e cozinha,contratação de

serviços e compra de equipamentos e execução de obras.

Informações Patrimoniais

Patrimônio da Câmara é controlado por uma servidora designada chefe do setor

de  patrimônio,  desenvolvendo  seus  trabalhos  na  sala  compartilhada  entre  o

departamento  legislativo  e  setores  e  departamento  administrativo  e  setores.  Os

trabalhos  são  registrados  no  sistema  fornecido  pela  IPM,  integrado  aos  demais
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sistemas. Conforme relatório do setor, o patrimônio da Câmara em 31 de dezembro de

2019 tinha valor de R$252.450,45 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e

oito  reais  e  quarenta  e  seis  centavos)  confrontando  o  valor  de  R$  593.262.35,

apresentado pelo setor de contabilidade. As demonstrações apontam uma diferença

patrimonial  R$ 340.811.90,  que de acordo com o setor  contábil  são relativos à R$

140.000,00 referente à aquisição de terreno em processo judicial,  R$ 29.946.36 em

benfeitorias  no  prédio  da  Câmara  que  esta  registrado  no  Executivo,  e  um  saldo

diferencial  de R$ 170.865.60 a ser apurado no exercício de 2020. O resultado das

variações  patrimoniais  estão  apresentados  no  presente  relatório  e  as  aquisições

visaram  readequar  a  estrutura  com  compra  de  equipamentos  de  informática,  de

comunicação, de limpeza e utilidades para o serviços de manutenção e mobiliário.

A contabilidade demonstrou em notas explicativas os informes patrimoniais do

Balanço  Patrimonial  –  Anexo  14  e  em notas  aplicativas  que  compõem o  presente

relatório.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO

SETOR PÚBLICO - DCASP EXERCÍCIO DE 2019

A Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Itapoá,  órgão  público  do  legislativo

municipal, inscrita no CNPJ sob nº 00.484.829/0001-07, inscrição Estadual isento, sito

a rua Mariana Michels Borges, 1115, bairro Itapema do Norte, Município de Itapoá/SC,

em conformidade com as Portarias do Ministério da Fazenda nºs 184/2008, conforme

art. 3º da Portaria MF nº 634/2013,  as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada

ao Setor Público (NBCs T 16.1 e 16.11) e o Artigo 7º, Inciso I, da Instrução Normativa

TCE  nº  20/2015,  vem  apresentar  as  Notas  Explicativas  acerca  dos  resultados  do

exercício  de  2019,  os  quais  estão  evidenciadas  nas  Demonstrações  Contábeis

Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

1. Balanço Orçamentário;

2. Balanço Financeiro;

3.  Balanço Patrimonial;

4.  Demonstração das Variações Patrimoniais.
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Contexto Operacional

A Câmara de Vereadores de Itapoá no exercício de 2019, realizou sua execução

orçamentária e financeira independente da Prefeitura de Itapoá, fazendo sua própria

gestão do orçamento em 2019.

Diretrizes Contábeis

Foram  observadas  a  legislação  atual  das  normas  técnicas  expedidas  pelo

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Santa  Catarina  –  TCE/SC,  os  procedimentos

contábeis  estão  adequados  aos  padrões  internacionais  de  Contabilidade  Pública,

notadamente  as  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade  –  NBC  T,  expedidas  pelo

Conselho  Federal  de  Contabilidade,  as  Instruções  de  Procedimentos  Contábeis  –

IPC’s,  o  Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  –  MCASP  edição

atualizada, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP expedido pelo

Tesouro Nacional. As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas

em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964;

O orçamento previsto para o ano de 2019 foi de R$3.382.000,00;

A base de mensuração dos valores é o custo histórico de aquisição; 

O regime contábil adotado é o Regime Misto;

Da Depreciação do Ativo Imobilizado:

O Ativo Imobilizado foi reavaliado, pelo Setor de Patrimonio, em novembro de

2015, sendo que o registro contábil da desvalorização e a baixa dos bens foi realizada

na data de 30/09/2019 e 08/11/2019. O método de depreciação utilizado é o de cotas

constantes  até atingir  o  valor  residual  de 10%, onde será  novamente reavaliado e

conforme o estado de conservação, sendo útil,  manter  a depreciação e não sendo

mais, baixar como inservíveis, e posterior envio ao Poder Executivo de Itapoá, para

devida destinação que assim este Poder entender. Sendo obedecidos os princípios:

Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, Parágrafo Único do art. 6º com a

redação do art. 1º da Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011 no que se refere a

Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público;

Lei Municipal  nº 916/2019, de 23 de setembro de 2019, que Dispõe sobre o controle,

registros e alienação dos bens públicos no âmbito da Administração Pública Municipal

18



e estabelece outras providências.

Instrução Normativa nº 004/2012, instituída pelo Decreto Municipal n° 1629, de

11 de setembro de 2012, que Dispõe sobre os procedimentos da divisão de Patrimônio,

em cumprimento à Lei Federal 4.320/64, às Portarias no 448/2002 e 828/2011, ambas

do STN e a Lei Federal no 8.666/1993 e estabelece normas de administração de Bens

Patrimoniais a ser seguida por todas as Secretarias.

Decretos no 2209/2014 de 06 de junho de 2014, Decreto no 2478/2015 de 18 de

junho de 2015 e Decreto no 2509/2015 de 23 de julho de 2015, os quais instituem

quotas e prazos de vida útil dos bens integrantes do ativo mobiliário da administração

pública do município

Instrução  Normativa  nº  012/ADM/2018,  de  03  de  outubro  de  2018  ,  que

Estabelece  normas  para  a  administração  de  Bens  Móveis,  no  que  se  refere  a

Reavaliação,  Depreciação,  Amortização  e  Exaustão  dos  bens  do  Município  de

Itapoá/SC.

Sistema Informatizado

A  escrituração  contábil  da  Câmara   é  feita  pelo  sistema  atende.net  IPM,

desenvolvido pela Empresa de IPM Sistemas Ltda.

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP

1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário da Câmara, evidencia a execução do orçamento para o

exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 832, de 20 de dezembro de 2018. No

sistema orçamentário,  a  Contabilidade Pública  é essencialmente  uma contabilidade

orçamentária, ou seja, o registro contábil da receita e da despesa é feito de acordo

com as especificações constantes da Lei de Orçamento (Lei nº 4.320/64) e dos créditos

adicionais,  sendo  eles  suplementares,  especiais  e  extraordinários.  Assim  deve

evidenciar,  em  seus  registros,  o  montante  dos  créditos  orçamentários  vigentes,  a

despesa orçamentária empenhada e a despesa orçamentária realizada, à conta dos

créditos orçamentários, e, ainda, as dotações orçamentárias disponíveis, sendo que
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estas informações constam no documento próprio denominado Balanço Orçamentário.

1.1 Execução Orçamentária:

1.1.1 Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com

o  Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  –  MCASP,  expedido  pela

Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Para a manutenção da estrutura administrativa

da  Câmara,  são  repassados  mensalmente  recursos  para  o  pagamento  destas

despesas e são registradas como Transferências Financeiras Recebidas.

O Poder Legislativo de Itapoá no ano de 2019 realizou dentro de seu plano

orçamentário o montante de R$ 3.120.637,98, do total  de R$ 3.382.000,00  de seu

orçamento atualizado, representando 92,27% do seu orçamento.

1. Despesas Correntes

Pessoal  e  Encargos  Sociais:  Despesas  para  manutenção  da  folha  de

pagamentos e contribuição patronal dos servidores e vereadores do Poder Legislativo

durante o exercício, foi previsto R$ 2.485.000,00, dos quais foram suplementados o

valor de R$ 101.500,00, tendo a dotação orçamentária atualizada para uso durante o

exercício  em  R$  2.586.500,00.  Foram  empenhados,  liquidados  e  pagos  R$

2.552.298,51, o que não gerou restos para o exercício seguinte. Do total do orçamento

disponível, ficou o saldo de R$ 34.201,49, não utilizados.

Outras Despesas Correntes: Despesas diversas necessárias à manutenção das

atividades no decorrer do ano. Da dotação inicial de R$ 747.000,00, foram subtraídos

por  anulação  orçamentária  R$  6.000,00,  totalizando  R$  741.000,00  em  dotação

atualizada.  No  decorrer  do  ano,  foram empenhados  R$  514.864,84,  liquidados  R$

513.599,47 e pagos R$ 510.454,93, gerando restos não processados R$1.265,37 e

processados R$ 3.144,54, para o exercício seguinte, ficando um saldo orçamentário de

R$ 226.135,16, não utilizados.
 

2. Despesas de Capital

Investimentos: As despesas com Investimentos tiveram uma dotação inicial de

R$ 150.000,00., havendo anulação da dotação no valor de R$ 95.500,00, ficando o
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orçamento  atualizado  em  R$54.500,00.  Foram empenhados,  liquidados  e  pagos  a

importância de R$ 53.474,63, ficando um saldo de R$ 1.025,37, não utilizados.

1.2 Dos Restos a Pagar:

A execução dos valores de Restos a Pagar Não Processados inscritos em 31 de

dezembro  do  exercício  anterior  corresponde  a,  Despesas  Correntes,  Pessoal  e

Encargos Sociais  no  valor  de  R$7.452,09,  referente  ao empenho nº  304/2018,  em

nome do servidor Gian Felipi Bernardes Rosa, o qual foi cancelado em sua totalidade e

em Outras Despesas Correntes no valor de R$2.466,00, onde foram pagos R$1.838,07

e cancelados R$ 627,93, referente ao empenho nº299/2018- IPM Sistemas LTDA, no

valor de R$500,00 anulado em sua totalidade e empenho nº 303/2018- Porto Seguro

CIA de Seguros Gerais, no valor de R$ 1.966,00, sendo anulado o valor de R$127,93.

Das Despesas de Capital, Investimentos, havia em Restos a Pagar Não Processados

Inscritos  o  valor  de  R$120.332,44,  referente  ao  empenho  nº302/20108  –  CEK

Informática LTDA_ME, sendo quitados na sua totalidade durante o exercício de 2019. A
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Descrição
Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.586.500,00 R$ 2.552.298,51 98,67%
Outras Despesas Correntes R$ 741.000,00 R$ 514.864,84 69.58%
Investimentos R$ 54.500,00 R$ 53.474,63 98,12%
Totais R$ 3.382.000,00 R$ 3.120.664,01 92,27%

Dotação 
Atualizada Despesas 

Empenhadas
% 

utilizado

Obs: Valores em reais. O percentual em evidência corresponde o quanto foi 
utilizado em relação a dotação orçamentária atualizada.

DESPESAS 
Exercício 2019

Pessoal e Encargos 
Sociais

Outras Despesas Cor-
rentes

Investimentos



totalização dos restos não processados cancelado foi de R$8.080,02.

2 Anexo 13 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro da Câmara de Vereadores de Itapoá evidencia os valores

dos  ingressos  de  Transferências  Financeiras  Recebidas  e  Extraorçamentárias  em

confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários,  classificado

em   recursos  ordinários,  apresentando  os  saldos  das  disponibilidades  financeiras

iniciais  e  finais.  No exercício  de 2019 o Balanço Financeiro  apresentou a seguinte

composição:

2.1 Ingressos

Das  Transferências  Financeiras  Recebidas  constantes  nos  ingressos,

correspondem a totalização do duodécimo repassado pelo Executivo para utilização em

manutenção da estrutura administrativa e aquisição de bens do Poder Legislativo de

Itapoá, conforme Lei Municipal nº 832/2018 – LOA. 

Dos  Recebimentos  Extraorçamentários  no  valor  total  de  R$  617.579,88,

correspondem  a  Inscrição  de  Restos  a  Pagar  Não  Processados  para  o  exercício

seguinte no total de R$ 1.265,37, referentes aos: Subempenho nº 185-3/2019, no valor

de R$ 516,56 e subempenho nº 185-4/2019, no valor de R$ 748,81, ambos em nome

do credor IPM Sistemas LTDA. E inscrição de Restos a Pagar Processados para o

exercício  seguinte o valor total  de R$ 3.144,54,  referentes aos:  Subempenho nº  1-

12/2019, no valor de R$ 871,87 e empenho nº 271/2019, no valor de R$ 312,97, ambos

em nome do credo Celesc e empenho nº 270/2019, no valor de R$ 1.959,70, em nome

do credo Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Os Depósitos Restituíveis e Valores

Vinculados de R$ 613.169,97 são referentes as consignações em folha de pagamento

e serviços de terceiros.

O  Saldo  em  Espécie  do  Exercício  Anterior  no  valor  de  R$  160.929,02

corresponde aos restos a pagar inscritos no ano de  2018 a serem pagos no exercício.

2.2 Dispêndios

Das  despesas  orçamentárias  de  2019  totalizaram  o  montante  de  R$

3.120.637,98, distribuídas em despesas correntes e despesas de capital. 
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Das transferências concedidas no valor total de R$ 269.442,00 são  referentes

as sobras financeiras do repasse do duodécimo em 2019 no valor de R$ 261.361,98 e

cancelamento  de  restos  não  processados  do  exercício  anterior  no  valor  de  R$

8.080,02. 

Dos  Pagamentos  Extraorçamentarios  no  valor  total  de  R$  765.992,04,

correspondem  aos:  Pagamentos  de  Restos  a  Pagar  não  Processado  do  exercício

anterior, no valor de R$ 122.170,51, referente aos empenhos nº 302/2018, no valor de

R$  120.332,44  e  nº  303/2018,  no  valor  de  R$  1.838,07.  Depósitos  Restituíveis  e

Valores  Vinculados  de  R$  643.822,43  correspondem  as  retenções  em  folha  de

pagamento e serviços de terceiros do exercício anterior, no valor de R$ 30.678,49 e do

exercício de 2019, no valor de R$ 613.143,94.

O  Saldo  em  Espécie  para  o  Exercício  seguinte  no  valor  de  R$  4.435,94,

corresponde a restos não processados no valor de R$ 1.265,37 e restos processados

no valor de R$ 3.144,54, bem como nota extraorçamentária no valor de R$ 26,03.

3. Anexo 14 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCT, é composto por cinco

grandes grupos, quais sejam:

 Ativo e Passivo Circulante;
 Ativo e Passivo Não Circulante; e
 Patrimônio Líquido;
 Ativo e Passivo Financeiro.

3.1 Ativo

3.1.1  Ativo  Circulante  -  Em  relação  disponibilidade  de  caixa  o  Poder  Legislativo

apresenta saldo de R$ 4.435,94, referente aos restos a pagar não processados do ano

de 2019, conforme supracitados. E o valor de R$ 1.959,70, corresponde ao seguro a

apropriar. Totalizando o valor em R$ 6.395,64.

3.1.2 Ativo Não Circulante - O Imobilizado apresenta o valor total de R$ 599.037,28,

que corresponde a diferença de da aquisição de bens em contrapartida da depreciação

acumulada no exercício de 2019, dividido em Bens Móveis e Imóveis.  A depreciação

acumulada no ano de 2019 totalizou R$ 118.275,78, divida em Bens Móveis no valor de
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R$ 116.152,26 e Bens Imóveis o valor de R$2.123,52. A depreciação do ano de 2019

foi auferida em R$ 51.772,67. O aumento do imobilizado confrontando ao ano de 2018

representa o valor de  R$ 11.931,69, correspondendo a aquisição de bens móveis em

relação  à  depreciação  acumulada  do  exercício  corrente  em  relação  ao  exercício

anterior. As aquisições de bens móveis no ano de 2019 foram através do empenho Nº

27/2019- ACA Comercial LTDA-EPP, no valor de R$ 299,00, sendo roteador wirelless,

empenho Nº 98/2019 – Artefatos Produtos e Serviços, no valor de R$ 495,00,,sendo

persianas verticais, empenho Nº 99/2019 – Cassol Materiais de Cosntrução LTDA, no

valor de R$ 1.199,00, sendo ar condicionado 12 mil BTUS, empenho Nº 108/2019 –

Eugenio Raulino Koerich S.A., no valor de R$ 349,00, sendo lavadora de roupa 5k Pop

Tank, empenho Nº 109/2019 – Koch Movelaria e Planejados LTDA, no valor de R$

2.230,00,sendo 10 nichos de MDF 0,45x0,45x0,30 e 8 nichos MDF 0,90x0,45x0,30,

empenho Nº 159/2019 -  Eugenio Raulino Koerich S.A, no valor de R$ 115,00, sendo

chaleira elétrica 1850W, empenho Nº 168/2019 – Bandesul Indústria e Comércio, no

valor de R$ 900,00, sendo 2  bandeiras nacionais 2 estaduais e 2 municipais, empenho

Nº 196/2016 - Eugenio Raulino Koerich S.A, no valor de R$ 590,00, sendo lavadora de

alta pressão 1700W, empenho Nº 198/2019 – Jaison Alves da Silva, no valor de R$

9.260,00,  sendo  móveis  de  escritório,  empenho  Nº  199/2019  –  Rodrigo  Jose  de

Oliveira, no valor de R$ 1.920,00, sendo 12 cadeiras secretária giratórias, empenho Nº

215/2019- ACA Comercial LTDA-EPP, no valor de R$ 14.280,00, sendo 12 microfones,

empenho Nº  216/2019 - ACA Comercial LTDA-EPP, no valor de R$ 17.280,23, sendo 4

notebooks, empenho Nº 220/2019 - Rodrigo Jose de Oliveira, no valor de R$ 1.380,00,

sendo 2 cadeiras executivas.

3.2 Passivo

3.2.1  Passivo  circulante  - Apresenta  o  valor  de  R$  3.170,57  correspondente   a

inscrição em restos a pagar para o exercício seguinte, no valor de R$ 3.144,54 e o

valor de R$ 26,03, relativo a nota extraorçamentária Nº 198/2019.

3.3  Patrimônio  Líquido -  O  valor  a  menor  apresentando  de  R$  593.262,35  no

exercício  de  2019,  em  relação  ao  valor  de  R$  708.356,12  do  exercício  anterior,

corresponde a diferença negativa de R$ 115.093,77, devido a depreciação acumulada

do exercício de 2019.
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3.4 Ativo Financeiro - o valor de R$ 4.435,94 corresponde as inscrições em restos a

pagar não processados e processados do ano de 2019, conforme supracitado.

3.5 Passivo Financeiro –  corresponde ao valor de R$ 4.435,94 em restos inscritos.

Deixando o saldo Patrimonial em relação ao Ativo em R$ 591.996,98, correspondendo

um aumento de R$ 13.891,39,  comparado ao exercício anterior de R$ 578.105,59,

configurando um aumento de 2,40% de um ano para outro.

Superávit /Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

O exercício de 2019 não apresentou superávit e déficit financeiro.

Resultado Patrimonial – Lei 4320/64

O  quadro  abaixo  evidencia  o  resultado  patrimonial  considerando  as

classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64:

Grupos 2019 2018
Financeiro

Ativo Financeiro 4.435,94 160.929,02
Passivo Financeiro 4.435,94 160.929,02,7.307,71
Resultado 0 0,00

Grupos 2019 2018
Permanente

Ativo Permanente 591.996,98 578.105,59
Passivo Permanente
Resultado 591.996,98 578.105,59

2. Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

De acordo com as NBCT, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP –

evidencia as  alterações verificadas no patrimônio,  resultantes  ou independentes  da

execução  orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e

diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2019, o resultado patrimonial do exercício foi da ordem de R$ (115.093,77),

sendo este  decréscimo  correspondente  a  reavaliação  patrimonial  dos  bens

móveis em R$ 109.202,71 ,  aumentando as variações patrimoniais diminutivas em

relação as variações patrimonias aumentativas no  ano de 2019. Tal reavaliação foi
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realizada em novembro de 2015, pela Comissão de Patrimonio instituída através da

Portaria  nº 10, de 1 de novembro de 2013.

As Variações Patrimonias Aumentativas corresponde ao repasse do duodécimo

no ano de 2019 em R$ 3.381.999,96, apresentando 2,87%, com diminuição de R$

100.000,00,  relativo ao repasse no ano anterior  repassados a maior  que o devido,

sendo  devolvidos  ao  Executivo.  Com isto  não  ocorreu  aumento  dos  repasses  em

relação ao ano anterior.

Nas variações diminutivas, os grupos com maior representação foram Pessoal e

Encargos, que somou R$ 2.731.283,08, representando 10,59%, com um aumento de

R$ 261.401,47, comparado ao exercício anterior que foi de R$ 2.469.881,61

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou a seguinte composição:

CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor  Público – DCASP – foi  elaborado com o objetivo de apresentar  informações

relevantes  no contexto  da gestão do Poder  Legislativo  de Itapoá,  evidenciando de
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Demonstração das Variações Patrimoniais
Variações Patrimoniais Aumentativas 2019 2018

Variações Patr. Aumentativas R$ 3.381.999,96 R$ 3.482.000,00
Transf. e Delegações Recebidas R$ 3.381.999,96 R$ 3.482.000,00
Total das Variações Patr. Aument. R$ 3.381.999,96 R$ 3.482.000,00

Variações Patrimoniais Diminutivas 2019 % 2018 %
Pessoal e Encargos R$ 2.731.283,08 78,10% R$ 2.469.881,61 73,64%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais R$ 6.131,44 0,18% R$ 1.131,43 0,03%
Uso de Bens, Serviços e Consumo R$ 374.855,10 10,72% R$ 370.568,10 11,05%
Transf. Financeiras Concedidas R$ 269.442,00 7,70% R$ 0,00 0,00%
Variações Patrimoniais Financeiras R$ 6.179,40 0,18% R$ 408.050,94 12,17%

R$ 109.202,71 3,12% R$ 98.713,42 2,94%
Contribuições R$ 0,00 R$ 5.472,00 0,16%
Total das Variações Patr. Diminut. R$ 3.497.093,73 100,00% R$ 3.353.817,50 100,00%

Desvalorização e Perdas de Ativos e 
Incorporação de Passivos



forma analítica  a  situação patrimonial,  a  fim de tornar  mais transparente  os dados

contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2019.

e) Gestão de pessoas e terceirização de mão de obra (quadro de pessoal)

Atos de Pessoal

Quanto aos informes de atos de gestão pessoas e terceirização de mão

de obra, a Câmara possuía anteriormente, 11 servidores no quadro, composto de 1

copeira,  1 contadora,  1 agente legislativo,  3 agentes administrativos II  e 5 agentes

administrativos I.  Ocorreu redução com a solicitação pelos próprios servidores, num

total de 2 pedidos de desligamento em 2011 e em 2013 e 1 nomeação a novo cargo de

contador por aprovação em concurso público em 2012. Em 2019, para cumprimento de

determinação  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Santa  Catarina,  foi  alterada  a

estrutura administrativa do Poder Legislativo por meio da Resolução nº12/2019 a qual

extinguiu os cargos de controlador interno que era por nomeação de servidor efetivo,

de  procurador  jurídico  e  de  assessor  de  imprensa que  eram de livre  nomeação  e

exoneração, criou os cargos de assessor jurídico e assessor da Mesa Diretora de livre

nomeação, de analista jurídico, de analista de controle interno, de analista de revisão

textual, que devem ser providos por concurso público, bem como, reduziu à duas vagas

o  quadro  de  agente  administrativo  II  e  ampliou  para  6  as  vagas  para  agente

administrativo I. Foi realizado o concurso público em 2019 o qual foi homologado pela

portaria nº 143/2019 publicada em 08 de outubro de 2019, e até o final do exercício de

2019 assumiu o analista de controle interno e foi chamado o segundo colocado para o

cargo de analista jurídico por desistência do primeiro colocado da vaga.

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL (Anexo V,
Item III, alínea “a”) – Considerar na Unidade Gestora em que for

contabilizada a despesa
Exercício: 2019

Vínculo (39)
Quantidades/Mês (40)

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

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

7 8 8 8 8 8
8 8 8 8 9 9

Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de 
Emprego Público (42)

X x x x x x
X x x x x x

Agentes Públicos Militares Ativos (43) X x x x x x
X x x x x x

Membros ativos de Poder ou órgão (44) X x x x x x
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X x x x x x
Agentes Políticos com Mandato Eletivo (45) 9(1b) 9(1b) 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 
Servidores ocupantes de cargo/emprego em 
comissão na Unidade Gestora com vínculo 
efetivo com o Ente (46)

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

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

13 14 13 14 14 14
14 14 14 13 14 14

Servidores contratados por tempo 
determinado (48)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Estagiários (49) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Servidores recebidos à disposição de outras 
Unidades Gestoras (50)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Servidores cedidos para outras Unidades 
Gestoras (51)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Servidores recebidos à disposição de outras 
esferas de Governo

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Servidores cedidos para outras esferas de 
Governo

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Conselheiros Tutelares (53) X x x x x X
X x x x x X

Total 30 31 30 31 31 31
31 31 31 30 32 32

(39) Incluir apenas uma das opções de vínculo abaixo relacionadas para cada cargo, emprego ou função 
exercida pelo agente público, a qual deve corresponder à situação atual em que se encontre. Em 
caso de acumulação informar ambos cargos. 

(40) Quantidade existente no último dia do mês.
(41)  Incluir  os servidores ativos ocupantes de cargo efetivo,  inclusive em licenças não remuneradas e

demais licenças remuneradas a que o servidor faz jus. Excluir os afastados para exercício de cargo/
emprego em comissão. Excluir os recebidos mediante o instituto de disposição. Excluir os cedidos.

(42)  Incluir os servidores ativos ocupantes de emprego público, inclusive em licenças não remuneradas e
demais  licenças  remuneradas  que  o  servidor  faz  jus.  Excluir  os  afastados  para  exercício  de
cargo/emprego em comissão. Excluir os recebidos à disposição. Excluir os cedidos.

(43) Incluir os policiais militares e os bombeiros militares. Excluir os militares da reserva que retornam 
como temporários.

(44) Incluir os membros ativos de Poder ou Órgão: Desembargadores e Juízes do Tribunal de Justiça, 
Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público, Conselheiros do Tribunal de Contas e 
Auditores Substitutos de Conselheiros, Defensores Públicos, bem como os Procuradores do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

(45) Incluir os Agentes Políticos em exercício de Mandato Eletivo no ente: Governador, Vice-Governador,
Prefeito, Vice-Prefeito, Deputados Estaduais e Vereadores.

(46) Incluir  os  servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo
efetivo com o Ente da referida Unidade Gestora.

(47) Incluir os  servidores ativos ocupantes exclusivamente de cargo ou emprego em Comissão de livre
nomeação e  exoneração (comissionado puro,  sem vínculo  permanente  com o Ente  da  referida
Unidade Gestora).

(48) Incluir os servidores contratados por tempo determinado (Admitido em Caráter Temporário - ACT).
(49) Incluir  todos  os  estagiários/bolsistas  de  qualquer  nível  de  escolaridade,  inclusive  os  médicos

residentes.
(50) Incluir os servidores recebidos à disposição, cujo ônus seja da Unidade Gestora, bem como os que o

ônus seja do órgão de origem ressarcido pela Unidade Gestora.  
(51) Incluir os servidores cedidos para outras Unidades Gestoras cujo ônus permanece com a origem sem 

ressarcimento da unidade gestora.
(52) Incluir policiais civis e militares da reserva que retornam como temporários. 
(53) Incluir a quantidade de Conselheiros Tutelares..
Notas explicativas:
(1 a)  Na competência 01/2019 o vereador Jonecir Soares, encontra-se licenciado por assumir a 
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Secretaria da Agicultura e Pesca do Município.
(1 b) Na competência 02/2019 o senhor André Vinícuis de Araújo assumiu o cargo para substituir o 

vereador José Antônio Stoklosa por assumir a Secretaria de Segurança Pública e trânsito.

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III,
alínea “a”) - Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

Exercício:
2016

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

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

Agentes Públicos Civis Ativos 
ocupantes de Cargo Efetivo 
(servidores)

80.444,98 103.887,16 82.504,94 81.366,94 85.494,61 91.192,40

94.950,95 98.019,33 88.046,45 88.455,47 89.360,91 197.984,10

Agentes Públicos Civis Ativos 
ocupantes de Emprego 
Público

x x X x x x

x x X x x x

Agentes Públicos Militares 
Ativos

x x X x x x
x x X x x x

Membros ativos de Poder ou 
órgão

x x X x x x
x x X x x x

Agentes Políticos com 
Mandato Eletivo

61.413,79 60.295,35 61.790,01 61.790,01 61.700,95 67.641,22

64.527,55 64527,55 64.527,55 64.527,55 64527,55 64.527,55
Servidores ocupantes de 
cargo/emprego em comissão 
na Unidade Gestora com 
vínculo efetivo com o Ente

10.561,40 x x x x x

x x x x x x

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

58.118,23 83.898,60 58.189,82 57.026,94 61.187,55 60.448,90

58.385,74 56.336,48 59.651,85 58.759,54 56.790,70 113.024,74

Servidores contratados por 
tempo determinado 

x x X x x x
x x X x x x

Estagiários x x X x x x
x x X x x x

Servidores recebidos à 
disposição de outras 
Unidades Gestoras

x x X x x x

x x X x x x

Servidores Cedidos para 
outras Unidades Gestoras

x x X x x x
x x X x x x

Servidores recebidos à 
disposição de outras esferas 
de Governo

x x X x x x

x x X x x x

Servidores Cedidos para 
outras esferas de Governo

x x X x x x
x x X x x x

Policiais civis e militares 
inativos que retornaram como 
temporários

x x X x x x

x x X x x x
Conselheiros Tutelares x x X x x x

x x X x x x
Total 210.538,40 248.081,11 202.484,77 200.183,89 208.383,11 219.282,52

217.864,24 218.883,36 212.225,85 211.742,56 210.679,16 375.536,39
(54) Incluir apenas uma das opções de vínculo abaixo relacionadas para cada cargo, emprego ou função exercida pelo 

agente público, a qual deve corresponder à situação atual em que se encontre. Em caso de acumulação informar 
ambos cargos. 

(55) Incluir a despesa anual da folha de pagamento bruta de todos os agentes públicos, por natureza do vínculo, cujo
pagamento  é  de  responsabilidade  da  Unidade  Gestora.  Incluir  todas  as  verbas  de  caráter  remuneratório  e
indenizatório integrantes da folha de pagamento, bem como as contribuições recolhidas (patronal) pelo Ente à
previdência social, abrangendo ainda, no caso de unidades gestora do Estado, a previdência complementar SC
PREV.
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Notas explicativas:

DEMONSTRATIVO DE POSTOS DE TRABALHO NA UNIDADE
GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

DE SERVIÇOS (Anexo V, Item III, alínea “b”)
Exercício: 2019

Discriminação dos Postos de
Trabalho/Categorias/Funções (56)

MÊS/QUANTIDADE DE POSTOS
Despesa Liquidada

Anual 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun R$37.556,92 

Jul Ago Set Out Nov Dez

Posto de trabalho / Servente
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

Valor pago mês a mês

Total 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

(56) Refere-se à quantidade de Postos de Trabalho e não à quantidade de pessoas que ocupam esses postos. 
Exemplo: um posto de trabalho de vigilante poderá ser ocupado por mais de uma pessoa em função da 
jornada de trabalho, mas deve ser informado apenas como um posto. Deve ser informada a posição do 
último dia de cada mês. 
Deve ser informado os postos de trabalho por categoria/função (atividade contratada). Exemplo: 
recepcionista, digitador, servente, copeira etc. 
Na Despesa Liquidada Anual preencher o somatório das despesas do exercício de todos os postos, sendo
facultativo o preenchimento do valor anual de cada posto. 

f) Demonstrativos de licitações e contratos

A Câmara não possui setor de licitação ou outra divisão que o valha, para as

atividades correlatas o Presidente designou o pregoeiro oficial,  o servidor Francisco

Xavier Soares Filho por meio da portaria nº54/2018 de 04 de junho de 2018 e, na

mesma data, designou a Comissão Permanente de Licitações, por meio da portaria

nº55/2018.  Os  informes  foram  apresentado  pelo  pregoeiro  e  complementações

colhidas no site oficial da Câmara que ficam disponíveis permanentemente na página

inicial  do  site  da  Câmara  Municipal,  no  banner  "Licitações".  Para  cada  processo

licitatório  há  uma  criação  de  um  link  em  que  permite  o  acompanhamento  pelos

licitantes e munícipes de todos os documentos dos processos licitatórios da Casa. Já

as licitações dispensáveis podem ser consultadas no Portal  da Transparência,  num

banner disponível na página inicial da Casa.

Durante o exercício de 2019 não foram realizados processos licitatórios. Foram

aditivado e publicados dois contratos originários dos pregões realizados em exercícios

anteriores, conforme abaixo:
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Pregão presencial nº01/2018, com o objeto “Contratação de empresa para provimento

de  software  de  Gestão  Pública  e  Serviços,  desenvolvido  em  ambiente  Web,

abrangendo  os  serviços  de  instalação,  migração  de  dados,  parametrização,

implantação,  treinamento,  provimento  de  datacenter,  manutenção  legal  e  corretiva,

atualização  tecnológica  e  suporte  técnico,  conforme  especificações  constantes  no

Anexo VI do Edital” firmado pelo Contrato Administrativo nº03/2018, publicado no Diário

Oficial dos Municípios em 03/08/2018 na edição nº2593, com vigência imediata com

prazo de 12 meses prorrogáveis e com valor total de R$35.000,00. O Edital do Pregão

Presencial nº 01/2018 foi publicado no DOM-SC no dia 06/07/2018, na edição nº 2569.

A ata e o despacho foram publicados no DOM-SC em 23/07/2018 na edição nº2583.

Aditivo nº03/2019 ao Contrato nº03/2018 - “contratação de empresa para provimento

de  software  de  Gestão  Pública  e  Serviços,  desenvolvido  em  ambiente  Web,

abrangendo  os  serviços  de  instalação,  migração  de  dados,  parametrização,

implantação,  treinamento,  provimento  de  datacenter,  manutenção  legal  e  corretiva,

atualização  tecnológica  e  suporte  técnico,  para  atender  aos  requisitos  da  Câmara

Municipal de Itapoá-SC, conforme especificações e demais condições constantes na

Proposta de Preço e Termo de Referência, em conformidade com a autorização contida

no  processo  licitatório  na  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  01/2018,  nos

mesmos termos do Contrato Administrativo nº 03/2018”

Objeto do Aditivo: 

a) Pelo termo aditivo, fica prorrogado do Contrato Administrativo nº 03/2018, pelo prazo

de 12 (doze) meses, com término previsto para o dia 30/07/2020 (trinta de julho de dois

mil e vinte), podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93,

com alteração na Cláusula Segunda, do Contrato Administrativo nº 03/2018.

b) Conforme o valor da correção monetária pelo índice inflacionário INPC percebido

nos últimos 12 (doze)  meses,  apurado em 3,31% (três  com trinta  e um porcento),

conforme demonstrativo do ANEXO II do Termo Aditivo, e nos termos do Item 7.7.1, da

Cláusula Sétima, do Contrato Administrativo nº 03/2018, ficam os valores revisados.

c) preço do objeto  deste  contrato  para  efeitos  financeiros,  fiscais  e  orçamentários,

totaliza o valor de R$ 34.774,12 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais

com doze centavos), que corresponde ao valor de 12 meses

Aditivo publicado em 15/08/2019 na edição 2914.
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Pregão  presencial  nº03/2018,  com  o  objeto “Contratação  de  empresa  para  a

prestação de serviço, com o fornecimento de mão de obra e material, para a reforma

da calçada no entorno da sede da Câmara Municipal  de Itapoá, localizada na Rua

Mariana  Michels  Borges,  no  1115,  bairro  Itapema  do  Norte”  firmado  pelo  Contrato

Administrativo nº04/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 03/10/2018 na

edição nº2645, com vigência imediata com prazo de 31/12/2018 e com valor total de

R$25.958,32. O Edital do Pregão Presencial nº 03/2018 foi publicado no DOM-SC no

dia 11/09/2018, na edição nº 2626. A ata foi publicada no DOM-SC em 25/09/2018 na

edição nº2658 e o despacho em 28/09/2018 na edução 2641.

Aditivo  nº03/2018  ao  Contrato  nº  03/2016 -  “Prestação  de  serviço  de  limpeza  e

higienização  na  quantidade  de  1  (um)  posto  de  trabalho,  que  deverá  executar  os

serviços conforme os Anexos V (Proposta de Preço) e VI (Termo de Referência), do

Pregão Presencial nº01/2016, sendo o material de limpeza disponibilizado pela Câmara

Municipal de Itapoá, nos mesmos termos do Contrato Administrativo nº03/2016”.

Objeto do Aditivo:

a) Após plenamente atendidas as disposições do Parágrafo Único da Cláusula 16ª

(Décima Sexta), do Contrato Administrativo nº 03/2016, pelo presente termo aditivo,

fica  prorrogado  o  prazo  definido  na  Cláusula  16ª  (Décima  Sexta)  do  Contrato

Administrativo nº 03/2016, pelo prazo de 12 (doze) meses, com término previsto para o

dia 30/04/2020 (trinta de abril de dois mil e vinte), podendo ser prorrogado nos termos

do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93.

b) Pelos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor revisado de R$

3.192,81 (três mil cento e noventa e dois reais com oitenta e um centavos) mensais e

ser  pago até  05 (cinco)  dias úteis  do mês seguinte ao da execução dos serviços,

conforme o valor da correção monetária pelo índice inflacionário INPC percebido nos

últimos 12 (doze) meses, apurado em 4,6674%, nos termos da Cláusulas 7ª (Sétima) e

16ª (Décima Sexta) do Contrato Administrativo nº 03/2016, e conforme o demonstrativo

do ANEXO I do presente Termo Aditivo.

c) O preço do objeto deste contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários,

totaliza o valor de R$ 38.313,72 (trinta e oito mil trezentos e treze reais com setenta e

dois centavos), que corresponde ao valor de 12 mensalidades

Aditivo publicado em 02/05/2019 na edição 2814.
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De  acordo  com  os  servidores  responsáveis  pelos  setores  de  Compras,  de

contabilidade, bem como do pregoeiro e presidente da comissão de licitações, apurou-

se  que,  não  houveram  contratações  por  inexigibilidade,  já  o  total  das  despesas

aditivadas de contratos oriundos de processo de pregão presencial de outros exercícios

foi de R$ 73.087,97 (setenta e três mil, oitenta e sete reais e noventa e sete centavos),

que corresponde ao valor de doze  mensalidades relativo à terceirização de mão de

obra com um posto de serviço de limpeza da Câmara e doze mensalidades relativo uso

de softwares de sistemas de informática conforme acima demonstrado.  Soma-se o

valor de aquisição de equipamentos de informática por licitação realizada em 2018,

cujo valor de R$ 120.332,44 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta

e quatro centavos)  que foi  inscrito em restos à pagar não processados relativo ao

exercício de 2018, neste contexto, o valor total relativo À licitações foi de R$193.420,41

(cento e noventa e três mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e um centavos). O

total  de compras e contratações sob a modalidade de dispensa de licitação foi  de

R$128.638,71 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um

centavos).

Foram  nomeados  para  compor  a  Comissão  Permanente  de  Licitações

servidores públicos concursados, por meio da portaria nº55/2018 iniciando em 04 de

junho  de  2018  com  vigência  até  21  de  junho  de  2019  e  seus  componentes  da

Comissão Permanente de Licitações, servidores públicos acima relacionados já tiveram

seus dados informados no “Rol de Responsáveis” item 1.1.,  integrante da presente

prestação de contas.

g) Demonstrativo das recomendações expedidas pelo órgão de Controle Interno

Do Órgão de Controle Interno

I - Auditoria, planejamento, Execução e Recomendações

O Poder legislativo de Itapoá instituiu  seu Controle Interno próprio em 2013,

incluindo  o  cargo  de  Controlador  Interno  no  seu  quadro  funcional  constante  da

Estrutura  administrativa  da  Câmara  de  Vereadores.  Foi  designada  uma  servidora

efetiva para exercer as funções por meio de Decreto Legislativo 92/2015 de 08 de

janeiro de 2015. Em 22 de fevereiro foi publicada a Resolução nº12/2019 que alterou a
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estrutura administrativa da Câmara excluindo o cargo de controlador interno e criando o

cargo de analista de controle interno. Pela portaria nº99/2019 de 22 de fevereiro de

2019 foi exonerada a servidora efetiva Maria Inês Vargem Yalçinkaya que ocupava o

cargo de controladora interna da Câmara e a portaria 105/2019 de 28 de fevereiro de

2019,  nomeou a  servidora efetiva Leonice Marli  Riskowski  como representante do

controle interno da Câmara de Vereadores de Itapoá. Em 27 de novembro de 2019,

pela Portaria de Entrada em Exercício nº148/2019 e Portaria de Posse nº151/2019,

assumiu a vaga de analista de controle interno o servidor concursado Gecildo de Melo

Afonso. No período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2019 não foram realizadas

auditorias internas.

II – Resultado da Auditoria Interna 2019

Não foram realizadas auditorias no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro

de 2019. De acordo com as informações prestadas pelo atual servidor responsável

pelo Controle Interno “Há em curso auditoria referente ao exercício de 2019, realizada

pela Prefeitura Municipal de Itapoá em conjunto com esta Casa Legislativa. Fato que

se deu por conveniência do Gestor em exercício em comum acordo com a titular do

Controle Interno, sra. LEONICE MARLI RISKOWSKI. Conforme manifesta o ofício nº.

162/2019/GP.”

III - Cumprimento dos Objetivos de Auditoria

Conforme  exposto  acima,  não  foi  realizada  auditoria  durante  o  exercício  de

2019.  Será  realizada  no  decorrer  de  2020,  auditoria  em  parceria  com  o  Poder

executivo. A análise do cumprimento dos objetivos de auditoria fica prejudicada até que

seja realizada a auditoria citada. 

IV - Recomendações Resultantes dos Apontamentos

Conforme  exposto  acima,  não  foi  realizada  auditoria  durante  o  exercício  de

2019.  Será  realizada  no  decorrer  de  2020,  auditoria  em  parceria  com  o  Poder

executivo.  As  recomendações  resultantes  de  auditorias  deverão  ser  apresentadas

quando da sua realização.
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V - Recomendações Pendentes e Justificativas

Conforme  exposto  acima,  não  foi  realizada  auditoria  durante  o  exercício  de

2019.  Será  realizada  no  decorrer  de  2020,  auditoria  em  parceria  com  o  Poder

executivo. As recomendações implementadas bem como as pendentes de justificativas

resultantes de auditorias, deverão ser apresentadas quando da sua realização.

DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA

O Sistema de Controle Interno no município foi criado pela Lei Complementar

nº009/2005. No Poder Legislativo de Itapoá, foi inserido na estrutura organizacional em

2013 e regulado por  meio da resolução nº05/2013,  aprovou a Instrução Normativa

nº01/2013. Ademais, o Controle Interno integrado no âmbito do Poder Executivo bem

como  no  Legislativo,  estava  contemplado  na  Lei  Orgânica  Municipal,  conforme

prescreve o art. 137 da Lei Orgânica Municipal.

Em 22 de fevereiro foi publicada no DOM a Resolução nº12/2019 que alterou a

estrutura administrativa da Câmara excluindo o cargo de controlador interno e criando

o cargo de analista de controle interno. Pela portaria nº99/2019 de 22 de fevereiro de

2019, foi exonerada a servidora efetiva Maria Inês Vargem Yalçinkaya que ocupava o

cargo  de  controladora  interna  da  Câmara.  O Controle  Interno  da  Câmara  de

Vereadores  de  Itapoá,  ficou  à  cargo  da  servidora  efetiva  Leonice  Marli  Riskowski

nomeada pela portaria 105/2019 de 28 de fevereiro de 2019, até a posse do servidor

concursado, o que ocorreu em 27 de novembro de 2019 pela Portaria de Entrada em

Exercício  nº148/2019 e Portaria de Posse nº151/2019, quando assumiu a vaga de

analista  de controle  interno o  servidor  Gecildo de Melo Afonso que responde pelo

cargo até a presente data.

ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO

Legislar, fiscalizar e auto administrar-se

A Câmara de Vereadores, no seu dever de legislar, fiscalizar e auto administrar-

se, realizou, de acordo com o Diretor Administrativo, as seguintes atividades:
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Relatório Anual do Setor Legislativo (Janeiro-Dezembro 2019) 

Quantidade Descrição da Atividade

  41 Sessões Ordinárias 

  11 Sessões Extraordinária

 128 Indicações

 47 Requerimentos

24 Moções

73 Portaria

34 Decretos

00 Projetos de Lei de Iniciativa Popular

00 Projetos de Proposta de Emenda a Lei Orgânica

74 Projetos de Lei Ordinária do Executivo

57 Projetos de Lei Ordinária de Legislativo

17 Projetos de Lei Complementar do Executivo

02 Projetos de Lei Complementar do Legislativo

06 Projetos de Lei Substitutivo

05 Projetos de Resolução

05 Projetos de Decreto

05 Resoluções

Foram julgadas as contas do município relativas ao exercício de 2017 na sessão

extraordinária do dia 08 de julho de 2019 nos termos da ata nº23/2019, resultando no

Decreto Legislativo nº117/2019 de 12 de julho de 2019, que “Decreta a aprovação pelo

Plenário das Contas Anuais do Município de Itapoá/SC, relativas ao exercício de 2017”.

Além disso, a Câmara de Vereadores, realizou as seguintes audiências públicas:

27/02/19 - Audiência  Pública  -  Prefeitura:  Relatório  de  Gestão  Fiscal  do  3°

quadrimestre de 2018 e Relatório de Gestão da Saúde do 3° quadrimestre de 2018

02/04/19 –  Audiência Pública  -  Comissão  de Legislação, Justiça, e Redação Final -

para análise e discussão do Projeto de Lei nº 13/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE

2019, que dispõe sobre a qualificação e contratação de entidades sem fins lucrativos

como Organização Social, e dá outras providências;

30/05/19 -  Audiência  Pública  da  Prefeitura:  Relatório  de  Gestão  Fiscal  do  1°
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quadrimestre de 2019;

30/05/19 -  Audiência  Pública  da  Câmara:  Construção  da  Escola  Municipal  João

Monteiro Cabral;

10/06/19 - Reunião em defesa para saída do segundo Distrito do Sai da Tutela de São

Francisco do Sul e se anexar a Itapoá-SC;

13/06/19 - Audiência Pública do Conselho Municipal do Idoso de Itapoá;

09/07/19 -  Audiência Pública – Poder Executivo -  apresentação da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2020;

22/08/19 - Audiência Pública - Comissão de Orçamento e Finanças – Poder Legislativo:

para tratar do Projeto de Lei Municipal nº 71/2019 que, dispõe sobre as diretrizes para

a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e dá outras providências;

10/09/19 – Audiência Comissão Especial para analisar e emitir Parecer ao Projeto de

Lei Complementar no 07/2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico

Municipal – ZEEM, e dá outras providências;

12/09/19 - Audiência Pública, Lei Orçamentária Anual  2020.-  Poder Executivo;

30/09/19 - Audiência Pública - A Secretaria da Fazenda : Apresentação do Relatório de

Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2019;

01/10/19 – Audiência Comissão Especial para analisar e emitir Parecer ao Projeto de

Lei Complementar no 07/2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico

Municipal – ZEEM, e dá outras providências;

02/10/19 - Audiência Pública do Conselho Municipal do Idoso de Itapoá;

07/10/19 – Audiência Comissão Especial para analisar e emitir Parecer ao Projeto de

Lei Complementar no 07/2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico

Municipal – ZEEM, e dá outras providências;

15/10/19 – Audiência Comissão Especial para analisar e emitir Parecer ao Projeto de

Lei Complementar no 07/2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico

Municipal – ZEEM, e dá outras providências;

30/10/19 -  Audiência Pública para tratar do Projeto de Lei Municipal no 100/2019 que

Estima Receita e Fixa Despesas para o exercício financeiro de 2020. (LOA);

27/11/19 – Audiências Pública - Conselhos de Assistência Social
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CONSIDERAÇÕES DO GESTOR

Principais compromisso da Gestão da Câmara Municipal de Itapoá no ano
de 2019

Conforme  apontamentos  das  auditorias  dos  anos  anteriores,  bem como  das

recomendações do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e dos Controles Internos dos

Poderes Executivo e Legislativo de Itapoá, além das expectativas depositadas pelos

munícipes,  ao assumir  a  Presidência da Casa,  estabelecemos 05 (cinco)  principais

objetivos da Gestão, em conjunto com os servidores da Casa, conforme segue:

1) Plena manutenção dos serviços existentes da Câmara, com a opção da gestão pela

continuidade dos trabalhos em execução, já que os serviços até então estavam sendo

bem executados, na avaliação pela Gestão, e inclusive a Câmara Municipal de Itapoá

serve  de  referência  administrativa  e  tecnológica  para  diversas  outras  Casas

Legislativas. Dessa forma, a gestão buscou garantir a plena continuidade e apoio na

execução dos trabalhos pelos servidores da Casa.

2) Realização de readequação do quadro de cargos e vagas para adequação com a

realidade presente e futura da estrutura organizacional da Casa, bem como realização

de Concurso Público e atendimento das recomendações do TCE-SC. Sobre este item,

destaca-se  a  plena  execução  dessa  atividade,  que  foi  executada  no  menor  prazo

possível para a consecução dessas atividades. Sobre o Concurso Público, destaca-se

a ampla concorrência e a excelente execução, com total transparência e publicidade, e

o Certame devidamente acompanhado por comissão temporária de servidores efetivos,

que garantiram probidade e legalidade em todas as fases do Concurso Público. Não

houve qualquer denúncia e/ou judicialização, em qualquer fase do concurso da Casa, o

que demonstra a eficiência administrativa da Câmara.

3) Criação de espaço e fortalecimento para incentivar a cultura e a arte local. Na visão

dada pela Gestão, buscou-se promover a cultura de Itapoá, a partir do uso de espaço

público  e  da  publicidade  institucional  aos  artistas  locais.  Estruturou-se  o  Setor  de

Eventos, e a Gestão buscou incentivar e estruturar as atividades culturais no âmbito da

Casa,  com  diversas  exposições  bem  sucedidas  no  Hall  da  Câmara.  Na  visão  da
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Gestão,  a  Cultura  é  um compromisso de todos,  e  compete  aso vereadores serem

agentes de incentivo e de potencialização da publicidade, e sempre de forma gratuita e

aberta ao público. Diversas crianças puderam vivenciar experiências culturais com os

projetos executados na Casa durante o ano de 2019.

4) Ampliação da sede da Câmara. Sobre esse item, foi possível desenvolver projetos

arquitetônicos, e iniciar os trabalhos administrativos. Mas não foi possível concluir as

atividades e/ou iniciar as obras, conforme o esperado pela Gestão. Entretanto, buscou-

se garantir a manutenção das estruturas e equipamentos, para atendimento satisfatório

de todos os Setores e servidores da Casa.

5) Criação do Sistema de Ouvidoria da Casa, com apoio do Setor de Tecnologia. Sobre

esse item, destaca-se a completa estruturação do sistema de Ouvidoria. Foi possível

propor e aprovar legislação local para instituir o Sistema de Ouvidoria. Regulamentou-

se os Capítulos III, IV e VI da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre

participação,  proteção  e  defesa  dos  direitos  do  usuário  de  serviços  públicos  da

administração pública de que trata o §3º do art. 37 da Constituição Federal e institui o

Sistema de Ouvidoria, através da Portaria nº 131/2019. Também foi nomeado Ouvidor

local, por ato da Mesa Diretora, conforme a Portaria nº 129/2019. E com a nomeação e

posse do Analista de Controle Interno selecionado pelo Concurso, este assumiu as

atribuições da Ouvidoria.

Por fim, e em tempo, destaca-se que a Câmara Municipal de Itapoá teve projeto de

Ouvidoria  e  Processo  Legislativo  Digital  classificado  para  a  segunda  fase  do  III

Concurso de Boas Práticas, da Controladoria Geral da União.

O III Concurso de Boas Práticas é promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias. 

SOBRE O CONCURSO 

Esta é a terceira edição do concurso de boas práticas promovido pela Rede Nacional

de  Ouvidorias,  e  tem  como  objetivo  estimular,  reconhecer  e  premiar  iniciativas
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desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todo o país, com destaque para a inovação

e efetividade no aprimoramento da participação social e na melhoria da gestão e dos

serviços públicos. As três melhores práticas de cada categoria serão premiadas com

um certificado  que  será  entregue  no  próximo Seminário  Regional  de  Ouvidoria  na

Região Norte, nos dias 6 a 8 de maio de 2020, em Manaus. A publicação do resultado

final do concurso, com as três melhores práticas por categoria, está prevista para 4 de

março de 2020.

Avaliadores da CATEGORIA B - Promoção da Simplificação e Desburocratização: 
> Benilton Lúcio Lucena da Silva – Ouvidoria-Geral do Município de João Pessoa-PB 
> Fabiana Pacifico Seabra – Câmara Municipal de Manaus-AM 
> Kayan Acassio da Silva – Prefeitura de Curitiba-PR

https://ouvidorias.gov.br/noticias/2020-1/confira-as-praticas-classificadas-para-a-
segunda-fase-do-iii-concurso-de-boas-praticas/sei_cgu-1384347-despacho-ouvidor.pdf

Cooperação com o Parlamento Nacional de Timor-Leste

Através da cessão não onerosa do servidor  efetivo da área de tecnologia,  a

Câmara Municipal de Itapoá foi inserida oficialmente como cooperante internacional no

Pro 
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Conforme  o  Projeto  de  Lei  nº  89/2019  proposto  pelo  Presidente  da  Mesa

Diretora Vereador Geraldo Rene Behlau Weber (PSDB), e após análise e discussão,

com a matéria aprovada por unanimidade pelos vereadores de Itapoá, no plenário da

Casa, foi publicada a Lei Municipal nº 905/2019. Assim, a Câmara Municipal de Itapoá

foi inserida oficialmente como cooperante internacional em apoio à Organização das

Nações Unidas (ONU). 

O  município  de  Itapoá  firmou  convênio  com o  Governo  Federal,  através  do

Ministério das Relações Exteriores – Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e com a

Associação  Brasileira  de  Servidores  de  Câmaras  Municipais  (ABRASCAM),  para  a

cessão  não  onerosa  do  servidor  público  municipal  de  Itapoá,  Sr.  Francisco  Xavier

Soares  Filho,  responsável  pela  área  de  Tecnologia  da  Informação  (TI)  da  Câmara

Municipal de Itapoá-SC. 

O servidor embarcou para Timor-Leste em outubro de 2019, e tem previsão de

retorno para o dia 12 de março de 2020.

O objetivo da missão de Cooperação Sul – Sul, entre o Itamaraty e o Parlamento

Nacional de Timor Leste, e a cessão do servidor da Casa, pelo período de 4 (quatro)

meses,  estão relacionados com a execução de projetos  na área de Tecnologia  da

Informação e Comunicação, especialmente na área de audiovisual e das gravações

das Reuniões do Parlamento Nacional de Timor Leste, localizado na capital Díli, com o

uso exclusivo de tecnologias em software livre e gratuito, de forma semelhante aos

projetos desenvolvidos na Câmara Municipal de Itapoá. 

Um dos resultados da cooperação brasileira está relacionado com proporcionar

economicidade ao erário de Timor Leste e aumentar os níveis de transparência do

Parlamento Nacional. Os custos da missão, com passagens aéreas, seguro viagem,

estadia,  entre outros, estão previstos para serem suportados pela Organização das

Nações Unidas (ONU), pelo Governo Federal do Brasil e pelo Parlamento Nacional de

Timor  Leste,  e  as  demais  despesas  serão  todas  suportadas  pelo  próprio  servidor

cedido.  A Casa não teve qualquer custo adicional,  pois o servidor requereu licença

prêmio e férias, por sua própria iniciativa, para não gerar custos ao erário municipal. 

Sobre Timor Leste Timor-Leste tornou-se uma nação efetivamente independente

no ano de 2002. Calcula-se que um terço da população, cerca de 300 mil habitantes,

tenham morrido na invasão e anexação à Indonésia pelo ditador Suharto, autor de um
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dos maiores genocídios da história da humanidade. A agressão foi  condenada pela

Organização das Nações Unidas (ONU),  e  o conflito somente foi  encerrado com o

apoio  militar  da  ONU.  O  Brasil,  como  país  também  de  língua  portuguesa,  realiza

diversos  projetos  de  cooperação  técnica  para  a  reconstrução  e  fortalecimento  da

democracia de Timor Leste. A participação de Itapoá na história de Timor Leste é de

grande relevância para o Poder Legislativo de Itapoá, a partir da presente cooperação

internacional. 

Timor  Leste  possui  um  povo  simples  e  sofrido,  vítima  de  genocídio,  e  a

experiência profissional do servidor da Câmara Municipal de Itapoá objetiva garantir

que Timor Leste possa se autoafirmar e se autoadministrar  com maior  eficiência e

eficácia,  e  com a  ampliação  da  transparência  e  eficiência  operacional  na  área  de

Tecnologia da Informação, no plenário do Parlamento Nacional de Timor Leste. Timor

Leste é uma nação localizada no sudoeste da Ásia e ao norte da Oceania. 

A designação do técnico legislativo da Câmara Municipal de Itapoá se deve em

virtude de seu amplo  conhecimento  em tecnologias  de informação e comunicação,

assim, foi selecionado pelo Itamaraty e ABRASCAM, para a execução da missão em

Timor Leste. As tecnologias utilizadas na Câmara Municipal de Itapoá proporcionam

significativa redução de custos e consequente proteção ao erário municipal, inclusive

as soluções tecnológicas já servem de exemplo para diversos municípios brasileiros.

Assim,  tal  economicidade  vai  exatamente  ao  encontro  das  expectativas  que  Timor

Leste almeja para o fortalecimento de seu Parlamento Nacional. 

O Brasil, na qualidade de signatário de vários tratados internacionais sob a égide

da ONU, desenvolve projetos de cooperação entre os povos,  para o progresso da

humanidade,  com  previsão  legal  na  Constituição  de  1988,  em  que  estabelece  as

diretrizes da atuação internacional brasileira: Art. 4°- A República Federativa do Brasil

rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] IX- cooperação

entre os povos para o progresso da humanidade; 

No Parlamento de Timor-Leste, o servidor iniciou as atividades, oficialmente, no

dia 28 de outubro de 2019. As datas foram firmadas em conformidade com o acordo de

cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Itapoá e o Ministério das Relações

Exteriores - Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Link:  http://www.camaraitapoa.sc.gov.br/noticias/635-servidor-da-camara-municipal-de-
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itapoa-inicia-missao-de-apoio-tecnologico-ao-parlamento-nacional-de-timor-leste.html

CONCLUSÃO

As informações apresentadas foram aquelas apuradas por cada chefe de setor

que tem responsabilidade acerca delas. A Câmara de Vereadores de Itapoá, buscou,

por meio de sua gestão cumprir suas funções no decorrer de 2019

Itapoá, 27 de fevereiro de 2020.

Geraldo Rene Behlau Weber
Vereador e Gestor no ano de 2019

Câmara Municipal de Itapoá
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, 
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador  
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