
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO - SC 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

CONTROLADOR INTERNO 

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

as 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 30 (TRINTA) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, 

sendo apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a 

identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura. 

7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá pintar o quadro da alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

Questão Alternativa correta 

01 A B C D 

02 A  C D 

03 A B  D 

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

Você deverá marcar com caneta esferográfica AZUL ou PRETA. Se iniciar a marcação com 

Caneta AZUL, deverá marcar todo o cartão com caneta AZUL inclusive a sua assinatura. Se 

iniciar a marcação com caneta PRETA deverá marcar todo o cartão com caneta PRETA inclusive 

a sua assinatura. Será anulado o cartão e atribuída nota ZERO que estiver marcado com ambas 

cores de canetas. 

8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2018.  

11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 

12. Boa prova. 

............................................................................................................................................................. 

Concurso Público 001/2018 Câmara Municipal de Saltinho – SC 
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Conhecimentos Gerais 
Observe a charge abaixo e responda a questão 01. 
 

 

01- Assinale a alternativa que destaca o objetivo principal da charge: 
 

a) Mostrar o sentido conotativo e denotativo utilizado pelos pais. 
b) Provocar reflexão sobre a má distribuição de renda no país. 
c) Chamar a atenção dos pais sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças. 
d) Caracterizar a linguagem popular. 

 

02- Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia. 
 

a) Jibóia / acaroide / auto-avaliação. 
b) Anti-inflamatório / minissaia / assembleia. 
c) Antirroubo / voo / Paranoica. 
d) Para (verbo) / forma (de bolo) / micro-ônibus. 

 

03- Qual é a figura de linguagem presente no fragmento abaixo? 
 

"Nasce o sol, e não dura mais que um dia. 
Depois de luz, se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura 
Em contínuas tristezas, a alegria." 
(Gregório de Matos). 

 

a) Hipérbole. 
b) Sinestesia. 
c) Anáfora. 
d) Antítese. 

 

04- Para formar a direção de uma universidade devem ser escolhidos 4 integrantes para 
ocupar os cargos de diretor, vice-diretor, secretário e assistente do secretário, cada cargo deve 
ser ocupado por um professor de uma matéria diferente. Os professores de Matemática 
indicaram 6 candidatos, os professores de Português indicaram 4 candidatos, já os professores 
de artes sugeriram 5 candidatos de sua matéria, e por fim, os professores de Educação física 
escolheram 3 candidatos para a disputa dos cargos. De quantas maneiras diferentes podem 
ser escolhidos os ocupantes para esses cargos? 
 

a) 360. 
b) 720. 
c) 4.320. 
d) 10.497. 



 
05- Quantos são os números com 6 algarismos distintos ou números pares com 6 algarismos 
distintos que podemos formar? 
 

a) 204.960. 
b) 110.612. 
c) 93.731. 
d) 17.146. 
 
 

06- Tendo duas circunferências concêntricas, cujos raios medem OB= x cm e OD= 24 cm. A 
medida do comprimento do arco AB é 6 cm e do arco CD é 18 cm. Qual é a medida OB do raio, 
sabendo que a medida do ângulo central AOB é Ɣ (em radianos). 
 

a) 4 cm. 
b) 8 cm. 
c) 72 cm. 
d) 126 cm. 

 
07- Considere a planilha abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Aplicando-se as fórmulas SOMA(B3:B6)*2+8/2 e C3+C4*C5-C6 nas células B7 e C7 
respectivamente teremos os resultados 204 e 570. 

b) Aplicando-se as fórmulas SOMA(B3:B6) e C3+C4*C5-C6 nas células B7 e C7 
respectivamente teremos os resultados 100 e 570. 

c) Aplicando-se as fórmulas SOMA(B3:B6)*2+8/2 e C3+C4*C5-C6 nas células B7 e C7 
respectivamente teremos os resultados 204 e 210. 

d) Aplicando-se as fórmulas SOMA(B3:B5) e C3+C4*C5-C6 nas células B7 e C7 
respectivamente teremos os resultados 70 e 570. 

08- No Sistema Operacional Microsoft Windows 10 configurado originalmente, temos como 
aplicativo padrão para navegação na internet: 

a) Edge. 
b) Firefox. 
c) Explorer. 
d) Chrome. 

09- Com a instalação do município em 01 de janeiro de 1997, foi eleita à primeira mesa diretora 
da Câmara. Como foi composta essa mesa diretora? 
(Fonte: http://saltinho.sc.gov.br). 
 

http://saltinho.sc.gov.br/


a) Como presidente Arnélio Almeida Sutil, Vice – Antonio Brisida, 1º secretário Artêmeo 
Füchter e 2º secretário Nelson Valentin Cividini. 

b) Como presidente Arnélio Almeida Sutil, Vice – Antonio Brisida, 1º secretário Artêmeo 
Füchter e 2º secretário Nestorino Comonelo. 

c) Como presidente Antonio Brisida, Vice – Arnélio Almeida Sutil, 1º secretário Felipe da 
Silva Vaz e 2º secretário Nelson Valentin Cividini. 

d) Como presidente Antonio Brisida, Vice – Arnélio Almeida Sutil, 1º secretário Felipe da 
Silva Vaz e 2º secretário Nestorino Comonelo. 

 
10- Sobre o estado de Santa Catarina é correto afirmar: 
Analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Atualmente o governador do estado de Santa Catarina é Raimundo Colombo. 
II- A Assembleia Legislativa é composta de 40 deputados estaduais. Deste total, 16 novos 
deputados estaduais foram eleitos pela primeira vez e 24 candidatos foram reeleitos. 
III- O Senado Federal conta com três Senadores de Santa Catarina que são: Dalirio Berger, 
Dário Beber e Paulo Bauer.  
IV- Representam Santa Catarina 16 Deputados Federais na Câmara dos Deputados. 
 
Agora assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas a afirmativa II esta correta. 
b) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III, e IV estão corretas. 

  

 
Conhecimentos Específicos 

 
11- Segundo a Constituição Federal em seu artigo 24, Inciso I, compete à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 

a) Direito tributário, financeiro, penitenciário, orçamentário e urbanístico. 
b) Direito tributário, financeiro, previdenciário, econômico e urbanístico. 
c) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 
d) Direito tributário, financeiro, previdenciário, econômico e comercial. 

 
12- Conforme Artigo 29, inciso VI, alínea “a,” da Constituição Federal, o subsídio dos 
Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos 
na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: Assinale conforme essa disposição, 
qual o percentual do subsidio dos Deputados Estaduais corresponderá o limite máximo do valor 
dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Saltinho – SC: 
 

a) 10% (dez por cento). 
b) 20% (vinte por cento). 
c) 30% (trinta por cento). 
d) 50% (cinquenta por cento). 

 
13- No Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal, estabelece o percentual máximo do total 
da despesa com a remuneração dos Vereadores em relação a da receita do Município, que é 
de: 



 
a) 2% (dois por cento). 
b) 3% (três por cento). 
c) 4% (quatro por cento). 
d) 5% (cinco por cento). 

 
14- No artigo 82, §1º da Lei Federal 4.320/64 estabelece que o Poder Executivo, anualmente, 

prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis 

Orgânicas dos Municípios, assinale a alternativa correta: 

 

a) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer 

prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

b) As contas do Poder Legislativo serão submetidas ao Tribunal de Contas ou órgão 

equivalente, com Parecer prévio do Controle Interno. 

c) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer 

prévio do Controle Interno. 

d) As contas do Poder Legislativo serão submetidas ao Controle Interno, com Parecer 

prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

 

15- De acordo com o Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as dispensas previstas 

nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 

referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de: 

 

a) 24 (vinte e quatro) horas, como condição para a eficácia dos atos. 

b) 2 (dois) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

c) 3 (dias) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

d) 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

 

 

16- Abaixo preencha os espaços em branco do texto extraído da Lei Federal 8.666/93 

atualizada. 

 

 

LEI FEDERAL 8.666/93 disponível em: 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm) 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
I – no ___________________________, quando se tratar de licitação feita por órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas 
parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;        
II - no ____________________________, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita 
por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; 
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de 
circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, 
utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm


§ 1o  O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. 
§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 
I - ______________________________ dias para: 
a) concurso;                    
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral 
ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"                 
II - _____________________________ para: 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;                
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço";              
III - ____________________________ para a tomada de preços, nos casos não especificados 
na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão; 
IV - ____________________________ para convite.         
 
Agora assinale a alternativa correspondente:          
 

a) Diário Oficial da União; Diário Oficial do Estado, do Distrito Federal e do Município; 
trinta; trinta dias; quinze dias; cinco dias úteis. 

b) Diário Oficial da União; Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal; quarenta e cinco; 
trinta dias; quinze dias; cinco dias úteis. 

c) Diário Oficial da União; Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal; trinta; quinze 
dias; cinco dias úteis; cinco dias. 

d) Diário Oficial do Estado ou da União; Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal; 
quarenta e cinco; trinta dias; quinze dias; cinco dias. 

 
17- A Lei Federal 10.520/2002 Instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada PREGÃO, para aquisição de bens e serviços comuns. 
De acordo com o artigo 4º, inciso IX, desta Lei, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas 
condições definidas no inciso XIII do mesmo artigo, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de quantos fornecedores, oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 

a) 03 fornecedores. 
b) 05 fornecedores. 
c) 06 fornecedores. 
d) 07 fornecedores. 

 
18- Ainda sobre a Lei do Pregão, no artigo 4º especificamente o inciso V o prazo fixado para a 
apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a: 
 

a) 5 (cinco) dias. 
b) 5 (cinco) dias úteis. 
c) 8 (oito) dias. 
d) 8 (oito) dias úteis. 

 
19- A Lei Complementar Federal 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, estabeleceu alguns limites, principalmente nas despesas com pessoal dos entes 
federados. Conforme o Art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”, assinale os limites percentuais de 
Pessoal, definidos que os Entes (LEGISLATIVO e EXECUTIVO, respectivamente) definidos no 
artigo 19 da mesma Lei, não poderão exceder: 
 



a) 5% (cinco por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento). 
b) 6% (seis por cento) e 54% (cinquenta e quatro por cento). 
c) 6% (seis por cento) e 60% (sessenta por cento). 
d) 8,1% (oito vírgula um por cento) e 51,9% (cinquenta e um vírgula nove por cento). 

 
20- Conforme Seção IV - Do Relatório de Gestão Fiscal, estabelecido na Lei Complementar 

Federal 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 54, seus incisos e Parágrafo 

Único, ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos 

referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: EXCETO: 

 

a) Chefe do Poder Executivo. 

b) Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, 
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. 

c) Secretário do órgão decisório equivalente, conforme regimentos do Poder Executivo; 
d) Pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, 

bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 
20. 

 
21- De acordo com a Lei Orgânica do Município TITULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO 
MUNICÍPIO - CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS - Art. 1º - O Município de 
Saltinho, unidade territorial inseparável do Estado de Santa Catarina, visando a construção de 
uma sociedade justa, livre e solidária, preservará os princípios que informam o Estado 
Democrático de direito e tem como fundamento: Assinale o inciso que não corresponde a um 
fundamento estampado nos incisos do artigo 1º da Lei Orgânica Municipal de Saltinho - SC: 
 

a) I - A soberania Nacional. 
b) II- A autonomia Estadual. 
c) III- A soberania Municipal. 
d) IV - A dignidade da pessoa humana. 

 
22- Conforme Lei Orgânica do Município CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO – 
ADMINISTRATIVA, Art. 6º, são poderes do município, independentes e harmônicos ente si: 
 

a) o Legislativo, Executivo e o judiciário. 
b) o Legislativo e o Executivo. 
c) o Legislativo e o judiciário. 
d) o Legislativo, Executivo e o partidário. 

 
23- De acordo com Art. 23, §3º da Lei Orgânica Municipal de Saltinho, o número de vereadores 
será fixado pela justiça Eleitoral, tendo em vista a população do município, observados os 
limites constitucionalmente estabelecidos. Conforme determinação na Legislação assinale a 
alternativa correta: 
 

a) O número de Vereadores da Câmara Municipal de Saltinho – SC é de 7 (sete) 
Vereadores. 

b) O número de Vereadores da Câmara Municipal de Saltinho – SC é de 9 (nove) 
Vereadores. 

c) O número de Vereadores da Câmara Municipal de Saltinho – SC é de 11 (onze) 
Vereadores. 

d) O número de Vereadores da Câmara Municipal de Saltinho – SC é de 13 (treze) 
Vereadores. 

 



24- Conforme artigo 31 e seus incisos da Lei Orgânica Municipal de Saltinho – SC, perderá o 
mandato o Vereador: 
 

a) Investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretor Equivalente, Secretário de Estado 
ou Ministro de Estado, sendo considerado automaticamente licenciado.  

b) Licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração de 
assuntos de seu interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 
ultrapasse a 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa e nem inferior a 30 (trinta) 
dias. 

c) Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa a quinta parte das sessões 
ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada. 

d) Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos constitucionalmente previstos. 
 
25- De acordo com o Art.  29-A. da Constituição Federal, o total da despesa do Poder 
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior: (Considere o Município de Saltinho – SC, com seu número de 
habitantes qual o percentual definido no inciso I do artigo 29-A da Constituição Federal). 
 

a) 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) 
habitantes. 

b) 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 50.001 (cinquenta mil e um) e 
100.000 (cem mil) habitantes. 

c) 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 10.001 (dez mil e um) e 
50.000 (cinquenta mil) habitantes. 

d) 4% (quatro por cento) para Municípios com população até 10.000 (dez mil) habitantes. 
 
26- De acordo com o artigo 122 e incisos abaixo, da Lei Orgânica Municipal de Saltinho – SC, 
as contas da Administração direta e indireta municipal serão submetidas ao sistema de controle 
externo mediante encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado e a Câmara Municipal, 
nos prazos seguintes: (Preencha os espaços e assinale a alternativa correspondente). 
I- até _______________________, as leis estabelecendo o plano plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e o orçamento anual em vigor; 
II- Até _______________________subsequentes ao mês anterior, o balancete mensal, 
acompanhado das notas de empenho emitidas no mês.  
III- até ______________________do exercício seguinte, o balanço anual. 
 

a) Quinze de fevereiro; quinze dias; 15 de março. 
b) Quinze de janeiro; quinze dias; 15 de março. 
c) Quinze de fevereiro; trinta dias; 15 de março. 
d) Quinze de janeiro; trinta dias; 15 de março. 

 
27- A Resolução TC-16/1994 regula a remessa de informações e demonstrativos contábeis, 
por meios informatizado e documental, a ser feita pelos gestores das unidades da 
Administração Pública e pelos demais responsáveis por bens e valores públicos, no âmbito 
estadual e municipal, e normatiza outras formas de controle pertinentes à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e dos atos de pessoal, exercida pelo Tribunal 
de Contas do Estado. De acordo com o Art. 8º dessa Resolução, as unidades gestoras do 
Estado e dos Municípios manterão a disposição do Tribunal de Contas, por um certo prazo, 
contados da data da decisão definitiva do Tribunal Pleno, toda a documentação comprobatória 
dos atos administrativos, financeiros e jurídicos praticados e apresentados por meio 
informatizado ou documental, a serem remetidos ao Tribunal sempre que solicitados. Assinale 
a alternativa que corresponde ao prazo referido no artigo 8º da Resolução TC-16/94, que as 



unidades gestoras do Estado e dos Municípios deverão manter a disposição do Tribunal de 
Contas toda a documentação comprobatória dos atos administrativos, financeiros e jurídicos 
praticados: 
 

a) Cinco anos. 
b) Oito anos. 
c) Dez anos. 
d) Vinte anos. 

 
28- Conforme Art. 22 da Resolução TC-16/94, as Prefeituras, as Câmaras de Vereadores, os 
Consórcios, as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal 
remeterão ao Tribunal de Contas, por meio da unidade central de controle interno do Poder ou 
Órgão a que se referir e em meio informatizado ou de transmissão de dados, as informações 
detalhadas em instrução normativa. Assinale abaixo qual sistema corresponde hoje como meio 
informatizado ou de transmissão de dados, que as prefeituras e câmaras municipais utilizam 
para enviar as informações detalhadas de seus atos ao Tribunal  de Contas do Estado de 
Santa Catarina: 
 

a) ACP/TCE. 
b) e-Sfinge. 
c) Betha. 
d) IPM/TCE. 

 
29- Conforme IN TC-0020/2015 em seu Art. 9º, inciso II, alínea “b”, a Câmara Municipal de 
Vereadores também está obrigada a prestar contas de gestão anualmente ao Tribunal de 
Contas do Estado. Assinale a alternativa que corresponde ao prazo que a Câmara Municipal 
possui, conforme artigo 9º, § 5º inciso II da IN TC-0020/2015, para enviar suas informações ao 
Tribunal de Contas do Estado: 
 

a) até o décimo dia após o encerramento do exercício. 
b) até 31 de janeiro do ano subsequente. 
c) até 28 de fevereiro do ano subsequente. 
d) até 30 de abril do ano subsequente. 

 
 
30- Segundo a Resolução 010/97 de 25 de agosto de 1997 – Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Saltinho – SC, em seu Art. 204 e incisos, no exercício de controle 
externo previsto no artigo anterior (203) caberá à Câmara Municipal. EXCETO: 
 

a) Julgar as contas mensais e anuais da administração direta e indireta do Município, 
apresentadas pelo Executivo Municipal ao Tribunal de Contas do Estado. 

b) Realizar, por delegados de sua confiança, inspeções sobre quaisquer documentos da 
gestão financeira, orçamentária e patrimonial do Município e Órgãos da Administração 
Municipal Indireta, bem como, a conferência dos saldos e valores declarados como 
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços. 

c) Representar às autoridades Federais e Estaduais competentes para a apuração dos 
responsáveis por vícios ou ilegalidades que caracterizem a corrupção ou acarretem 
prejuízo ao patrimônio Municipal. 

d) Manter órgão de controle interno para fiscalizar seus próprios atos com auxilio do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 


