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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 
Tipo: Acompanhamento preventivo 
 
Exercício: 2018 
 
Relatório nº: 01/2018 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
Este relatório tem por objetivo apresentar as principais atividades executadas durante o ano de 
2018 pelo Comitê de Controle Interno, nomeado pela Portaria nº 079/2018 de 25/04/2018. 
 
De acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno, o Comitê é um órgão independente, 
de caráter consultivo, responsável pela revisão e supervisão dos processos de apresentação de 
relatórios contábeis e financeiros; dos processos de controles internos e administração de 
riscos; das atividades dos auditores internos e auditores externos independentes (quando for o 
caso). As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Direção, das 
Assessorias e Chefias, bem como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta. 
 
O Comitê se reuniu quatro vezes no período de maio a dezembro de 2018, sendo que no mesmo 
período seus membros atuaram individualmente ou em grupo, com objetivo de atender o plano 
de trabalho definido no início do exercício, conforme quadro síntese abaixo: 
 

Ação Prazo Meta anual Responsável 
Início Fim 

Atividade finalísticas - 
Registro, Inscrição e 
Cadastro 

jun/18 dez/19 Acompanhamento e avaliação do 
atendimento. 

Laís Concellos e 
Daniela Maçaneiro 

Atividade finalísticas – 
Fiscalização 

jun/18 dez/19 
Acompanhamento a partir do 

check list do TCU. 
Laís Concellos e 
Daniela Maçaneiro Atividade finalísticas –  

Ética  
2019 2020 

Gestão de Pessoas  jun/18 dez/20 Verificar se todas as obrigações 
estão sendo cumpridas. 

Nélio Herzmann e 
Daiane Bittencourt 

Gestão da folha de 
pagamento 

jun/18 dez/20 Verificar a regularidade de 
pagamentos, gestão do ponto. 

Marlete Barbosa e 
Daniela Maçaneiro 

Retenções de terceiros 
(cruzamento de entradas e 
saídas do razão). 

Semestral Verificação de regularidade no 
ano. 

Nélio Herzmann 

Comprovantes de 
pagamentos. 

jun/18 dez/20 Verificar se todos os pagamentos 
obedeceram as regras previstas 
em lei de janeiro à dezembro. 

Laís Concellos e 
Daniela Maçaneiro 

Verificação dos atos 
normativos da Direção e 
deliberações do Plenário. 

jun/18 dez/20 Verificar se todos a deliberações 
do Plenário e Direção foram 
cumpridas. 

Lilian de Farias 
Benedet e Marlete 
Barbosa 
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Ação Prazo Meta anual Responsável 
Lai – Lei de Acesso à 
Informação. 

jun/18 dez/20 Acompanhamento da atualização 
do Portal Transparência. 

César Henrique Bora 
Rosa  

Receita Orçamentária - 
Despesa Orçamentária - 
Receita e Despesa Extra-
Orçamentária 

Trimestral Acompanhamento trimestral da 
arrecadação e despesas. 

Nélio Herzmann e 
Marlete Barbosa  

Licitações e Contratos jun/18 dez/20 Verificação por amostragem dos 
processos licitatórios. 

Lilian de Farias 
Benedet e Daniela 
Maçaneiro 

Patrimônio e Almoxarifado jun/18 dez/20 Verificação periódica das 
entradas e baixas, bem como dos 
inventários. 

Lilian de Farias 
Benedet e Marlete 
Barbosa 

Tecnologia da Informação jun/18 dez/20 Acompanhamento periódico das 
Atas do Comitê de Tecnologia 

César Henrique Bora 
Rosa  

 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
1. ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E COMPROVANTES 
DE PAGAMENTOS 
 
Legislação Aplicada: Lei nº. 8.666/93; Decretos nº. 3.931/01, 5.450/05 e 6.170/07; Instrução 
Normativa STN nº. 01/97, Resoluções Cofen e Decisões Coren/SC.  

 
Escopo de trabalho:  

 
I. Os trabalhos foram realizados nos dias 13 e 15 de agosto de 2018, em estrita observância às 
normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, com o objetivo de examinar e 
comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos e avaliar os resultados 
alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.  

 
II. O critério de escolha de análise dos processos foi realizado a partir da planilha de contratos 
e atas de registro de preços celebrados até julho de 2018, encaminhada pela Chefia do 
Departamento de Administração, a saber: 
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Contratos 2018 

N°  Processo Origem Objeto Fornecedor Valor Data início Data fim Fiscal do Contrato 

001/18 026.926208/2017 
Projetos arquitetônicos para Reformas 
de Joinville, Blumenau e Cedoc 

Daniela Accorinte Lopes 20.000,00 19/02/2018 
até a entrega 
completa 

Marlete Barbosa Borges 

002/18 
003.926208/2018. 
Inexigibilidade 001/18 

Sistema TCU - manutenção, suporte 
técnico 

Implanta Informática Ltda 498,00 mês 22/02/2018 22/02/2019 Marlete Barbosa Borges 

003/18 002.926208/2018 
Cabeamento Joinville, Blumenau, 
Criciúma, Lages, Caçador e Chapecó 

ZF Assistência Comércio e 
Serviços Eireli 

178.732,14 27/04/2018 
até a entrega 
completa 

João Luiz B. Giamattey 

004/18 001.926208/2018 Serviço Terceirizado – Aux. Escritório  Serviza Serviços Ltda Me 13.574,75 mês 27/04/2018 27/04/2019 Elaine C. Silveira Nunes 

005/18 006.926208/2018 
Fornecimento e instalação de nobreaks 

PWM Sistemas de Energia 
e Informática Ltda. 25.988,00 24/05/2018 

até a entrega 
completa 

João Luiz B. Giamattey 

006/18 PAD 027/2018 
Locação garagem de Blumenau Thiago Klock Bernardi 

180,00 mês 01/08/2018 01/08/2019 
Daniel Matias e 
Francine de Mattos 

008/18 010.926208/2018 
Membro da Subcomissão para Processo 
Licitatório  –  Empresa de Publicidade Jhenifer Schmitt        1.662,50 18/07/2018 

até a entrega 
completa 

Karen Nascimento 
Ramos 

 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 2018 
N° Ata: Processo de Origem Objeto Fornecedor Vlr Estimado Data início: Data fim: Fiscal: 
001/18 PL 024.926208/2017 Material Gráfico RB Comunicação Visual Eireli 64.475,00 08/01/2017 08/01/2018 Graziela S.de Souza 
002/18 PL 024.926208/2017 Material Gráfico Coan Industria Gráfica Ltda 70.500,00 08/01/2018 08/01/2019 Graziela S.de Souza 
003/18 PL 024.926208/2017 Material Gráfico Gráfica Editora, Formulários Ltda 48.200,00 08/01/2018 08/01/2019 Graziela S.de Souza 
004/18 PL 027.926208/2017 Água mineral Sede Momm Produtos Alimenticios Ltda Me. 5.648,50 02/02/2018 02/02/2019 Graziela S.de Souza 
005/18 PL 027.926208/2017 Água mineral Chapecó Castor Comercio de Água Mineral Ltda 402,00 01/02/2018 01/02/2019 Maristela Vilas Boas 
006/18 PL 025.926208/2017 Eventos Barcelô Eventos Eireli Me. 399.150,00 05/02/2018 05/02/2019 Maria Arlene Pagani 
007/18 PL 008.926208/2018 Impressão de boletos Site - Impressão a Laser Ltda. Me. 16.400,00 27/06/2018 27/06/2018 Marlete B. Borges 
008/18 PL 004.926208/2018 Materiais de expediente, copa, 

cozinha e gêneros alimentícios  
Tavi Papelaria Materiais de Escritório e 
Informática Eireli 

48.586,16 04/07/2018 04/07/2019 Graziela S.de Souza 

009/18 PL 004.926208/2018 Gêneros alimentícios L & M Atacadista de Produtos Alimentícios 926,50 04/07/2018 04/07/2019 Graziela S.de Souza 
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III. Foram escolhidos para análise os processos licitatórios relativos aos serviços terceirizados 
e PL 025.926208/2017 (Eventos). Foram escolhidos estes processos por amostragem por serem 
tipos de contratações elencadas pelo TCU (Tribunal de Contas) como processos passíveis de 
inconsistências.  
 
Conclusão:  
 
Um dos processos de serviços terceirizados (Serviza) estava vigente há três meses, não havendo 
intercorrências na época. Passados quase nove meses da vigência, tem-se verificado problemas 
administrativos quanto aos pagamentos fora do prazo nos salários e encargos dos empregados 
da terceirizada.   
 
Não foram verificadas inconformidades no Processo Eventos PL 025.926208/2017. 
 
Os membros do Comitê demonstraram preocupação quanto ao contrato com a Empresa 
Serviza, principalmente em razão do parcelamento constante dos encargos, apesar do 
acompanhamento sistemático das Certidões Negativas de Débitos que apresentam regularidade. 
Deliberou-se por verificar mensalmente a documentação e não mais por amostragem. 

 
2. GESTÃO DE PESSOAS 

Principais ocorrências no ano de 2018 

- Criação da Área de Gestão de Pessoas. 

- Contratação de Assessoria. 

- Aprovadas pelo Plenário as Decisões Coren/SC:  

006/2018 que dispõe sobre jornada de trabalho dos empregados do Coren/SC e dá 
outras providências; 

008/2018 que estabelece quantitativo dos cargos efetivos do Coren/SC; 

009/2018 que dispõe sobre o horário de trabalho dos enfermeiros fiscais do 
Coren/SC. 

a) Auditoria em todas as obrigações geradoras de encargos provenientes das despesas com 
pessoal. 

O planejamento inicial foi a revisão das obrigações a partir do exercício de 2015, no entanto 
iniciou-se os trabalhos desde 2012. O trabalho consiste em planilhamento dos Razões e 
confrontação dos registros de retenções e recolhimentos/pagamentos, e ainda com o objetivo de 
melhorar os controles se propôs a segregação das contas: 2.1.1.4.1.01.01 – INSS – 
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Contribuição sobre Salários e Remunerações e 2.1.1.4.1.01.03 – Serviços de Terceiros, que até 
então os registros eram realizados todos na primeira. 
 
Os trabalhos ainda não foram concluídos e a Controladoria Geral do Coren/SC emitiu 
recomendação para que o Comitê de Controles Internos esteja a par do desenvolvimento das 
ações empreendidas para que efetivamente em 2019 esta situação seja sanada. 

b) Gestão da folha de pagamento 
 

 Ponto eletrônico/banco de horas/horas extras: em fase adiantada de implantação. 
Equipamentos e softwares já foram adquiridos e estarão integrados ao Sistema da folha 
de pagamento que também está passando por adaptações para se adequar ao e-Social. 
Em virtude da capacidade tecnológica, o Plenário do Coren/SC, primeiramente havia 
deliberado pela consulta legal quanto a implantação de forma gradual, na Sede e 
Subseções onde já houvesse o cabeamento. Após o término do processo licitatório 
houve o informe pela empresa vencedora do certame de que a implantação independe 
da estrutura de cabeamento, desta forma o ponto eletrônico estará implantado em todo o 
Coren/SC no primeiro semestre de 2019. Com a homologação da Decisão Coren/SC 
009/2018, os enfermeiros fiscais passaram para o regime estabelecido no artigo 62 da 
CLT, não havendo mais o controle do ponto.  
 

 Folha de pagamento: Foram verificados trimestralmente os pagamentos de pessoal 
com eventual comparativo do efetivado no banco, com direcionamento especial aos 
pagamentos relativos às férias e ao Acordo Coletivo de Trabalho. Quanto ao último 
observa-se que o Plenário do Regional, após consulta quanto ao saldo orçamentário e 
financeiro, concedeu o aumento do INPC do último ano (3%) sobre os salários e passou 
o vale refeição para R$ 45,00, ambos sobre a folha de maio de 2018. Mesmo após o 
aumento, o percentual da folha em relação ao orçamento-programa ficou abaixo do 
limite considerado prudencial, ou seja, 37,14%, conforme conclusão do Relatório Anual 
da Controladoria Geral do Coren/SC. O percentual foi reduzido, principalmente pelas 
verbas indenizatórias que foram deduzidas da base de cálculo das despesas com pessoal. 

  
3. VERIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO 
 
Realizada verificação/conferência in loco e realizadas recomendações em relação ao retorno de 
material ao almoxarifado, estocagem e prazo de vencimento dos produtos. 
 
4. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI 
 
A partir do acompanhamento sistemático do Portal Transparência pelos membros da Comissão 
da LAI verificou-se que todos os itens exigidos pela lei estão contemplados no portal cuja 
atualização é periódica e descentralizada por Departamento do Regional. Eventuais atrasos na 
atualização dos dados decorrem da especificidade de cada departamento.   
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Foi verificada no período, uma atuação incisiva dos membros da Comissão da Lei de Acesso à 
Informação  nº 12.527/2011 (LAI) com vistas a atualização permanente do Portal 
Transparência.   
 
Em relação à Ouvidoria todas as manifestações foram atendidas. 
 
5. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS 
 
Seguidas as atividades de conferência de documentos referentes às despesas efetuadas pelo 
Coren/SC, bem como a monitoração das movimentações bancárias e recolhimentos de tributos 
diversos, aplicações de todas as disposições dos empenhos e certidões negativas. Também 
realizada a conferência dos reembolsos de valores de despesas pagas por empregados 
(suprimento de fundo) do Coren/SC dos meses de janeiro a outubro de 2018. Realizado, ainda, 
o acompanhamento da execução orçamentária (orçado/realizado) e avaliação se os 
procedimentos e os atos praticados internamente atenderam aos princípios da administração 
pública.  

Não foram encontradas irregularidades na certificação de despesas. Não foram encontradas 
irregularidades na programação da Despesa Orçamentária. O suprimento foi utilizado de forma 
coerente, respeitando as orientações para sua utilização.  
 
Foram identificadas ocorrências pontuais no preenchimento dos demonstrativos e relatórios de 
viagens, assim como alguns comprovantes de passagens encontravam-se ilegíveis devido a 
desgaste da impressão. Após a verificação das ocorrências, foi realizada orientação individual 
quanto aos prazos estabelecidos para concessão e prestação de contas, bem como  sobre o 
correto preenchimento de relatórios pós viagem. Também foi sugerida a utilização de 
fotocópias dos comprovantes de passagem aéreas e rodoviárias.  
 
Outra verificação importante nos trabalhos foram os serviços pagos cujas empresas não 
possuem todas as certidões em alguns meses, porém por tratar-se de serviço imprescindível há 
o encaminhamento para pagamento. 

6. VERIFICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DA DIREÇÃO E DELIBERAÇÕES DO 
PLENÁRIO. 
 
Realizada a análise de documentos no Regional levando em conta a obediência às normas do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Resoluções, Decisões e Portarias) verificando se a 
natureza das despesas realizadas pelo Regional condiz com a atividade-fim da entidade. 
Realizado mensalmente o acompanhamento do pagamento das diárias, auxílios e jetons, com 
atenção especial quanto ao risco de possível pagamento em duplicidade e regular comprovação 
da atividade.  
 
7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
 
Foi realizado acompanhamento das atas do Comitê de Tecnologia da Informação com 
verificação das deliberações quanto a sua efetividade. 
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Em análise final foi verificado o cumprimento de todas as deliberações.   
 
8. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO COMITÊ DE CONTROLE 
INTERNO 
 
Além das atividades previstas no plano de trabalho, o Comitê realizou: 
 

a) Acompanhamento diário e mensal junto ao contador da execução orçamentária e junto 
ao financeiro do fluxo de caixa. 

b) Trabalho integrado com o Controlador Geral do Regional com vistas ao 
acompanhamento e análise das demonstrações contábeis do ano de 2018. 

 
9. CONCLUSÃO 
 
O Comitê de Controle Interno, com base nas informações trazidas ao seu conhecimento 
considera que as atribuições e responsabilidades, assim como os procedimentos relativos à 
avaliação e monitoramento dos riscos legais estão bem definidos e continuam sendo praticados 
de acordo com as orientações superiores.  
 
Foram identificadas algumas inconformidades, porém não significativas a ponto do 
descumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que pudessem colocar 
em risco os trabalhos do Conselho. 
 
Com base nas informações recebidas e nas verificações diretas, o Comitê emitiu 
recomendações às áreas, com intuito de melhoria nas ações e serviços do Regional.  
 
Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição. 
 
 

Laís Concellos 
Coordenadora do Comitê 

 
 

Daniela Maçaneiro Lilian de Farias Benedet 
Membro Membro 

 
 

 

Daiane Bittencourt da Rosa Marlete Barbosa Borges 
Membro Membro 

 
 


