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SindiAUDITORIA em Ação

___________________________________________

Palavra do Presidente,

Nesse mês de novembro Santa Catarina irá, nos dias 22, 23 e 24, sediar o 
VI Encontro CONACI (Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos 
Estados Brasileiros e do Distrito Federal). O evento está sendo promovido 
pela Secretaria da Fazenda tendo como um dos patrocinadores o nosso 
SindiAUDITORIA. 

Aliás, foi mediante pleito do Sindicato, especialmente por iniciativa e visão 
de nosso amigo Valdor Montagna, que conseguimos, com o apoio irrestrito 
de nosso Secretário Cleverson Siewert, trazer o evento ainda este ano para 
nosso Estado.

O CONACI será uma oportunidade única, não só para os órgãos trocarem 
experiências de trabalhos e idéias, mas também como uma   forma de  di-
vulgar à sociedade o controle interno e seu valor no cenário atual.

A participação dos sindicalizados nesse evento será de extrema importân-
cia para valorizar o evento. Contamos com a presença de todos.

Abraços! 

Entrevista: Secretário de Estado da Administração, Paulo Eli

Biografia do Secretário Paulo Eli

 Paulo Eli nasceu em Rancho Quiemado em 1958.  Formado  em   
Administração (1981) e Ciências Contábeis (1986) pela Ufsc, participou  de 
diversos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de finanças públicas e de 
planejamento da administração pública.

 Professor de legislação Tributária na Unesc (Criciúma) de 1990 a 
1995, pós-graduado em Gestão Fazendária (2001), no nível de especiali-
zação, pela Ufsc, pós-graduado em Altos Estudos de Política e Estratégia 
(2004) pela Escola Superior de Guerra (Rio de Janeiro).

 Funcionário público federal de 1978 a 1983,  na Escola   Técnica  Fed-
eral de SC, nos cargos de datilógrafo e gerente administrativo, funcionário 
público estadual desde 1984, quando foi   nomeado  fiscal   de  tributos 
estaduais, classificado em concurso público em 1983, atuando nas regiões 
fiscais de São Miguel d´Oeste, Blumenau, Criciúma e Florianópolis.

 Gerente de Programação, Acompanhamento e Controle da Secretar-
ia da Fazenda, de 1995 a março de 1998. Secretário-adjunto da fazenda, 
de abril a dezembro de 1998, de janeiro a junho de 2003 e outubro e no-
vembro de 2006 (diretor-geral). Conselheiro da SC Gás, Celesc e Sistema 
Financeiro Besc de junho a dezembro de 1998.

 Coordenou a equipe que criou o marco legal para implantação das 
Secretarias de Desenvolvimento Regional e o formato de descentralização 
e desconcentração do governo.

 Diretor-geral da Secretaria da Administração desde maio de 2006 e 
secretário da Administração desde abril de 2010.
SindiAUDITORIA - Aproximamo-nos de mais um final de governo, época 
propícia para todos aqueles que militam no setor público busquem refletir 
mais detidamente acerca das decisões tomadas ao longo do tempo. Nesse 
sentido, transcorridos pouco mais de dois anos do efetivo início das ativi-
dades da Gerência de Auditoria da Folha de Pessoal (GEAUD) no âmbito da 
Diretoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da Administração, 
como o senhor avalia a decisão da criação dessa gerência?

Secretário - A LC 381 estabelece que a competência para a auditoria da   
folha de pagamento é da Secretaria de Estado da Administração. A criação 
da Gerência de Auditoria da Folha de pessoal (GEAUD) foi um   grande   
avanço para se conhecer a real situação da folha dos servidores estaduais. 
Não seria adequada a criação de outra carreira de Auditor de Folha na SEA, 
por isso optamos pela conjugação de esforços entre a SEA e e SEF para a

realização do trabalho. Participei ativamente na criação da carreira de Au-
ditor Interno do Poder Executivo, tanto em 1996 e 1997, quando criamos 
10 vagas e realizamos o concurso na época, bem como no governo de Luiz 
Henrique, com a ampliação de vagas e a realização de concurso público.

Entendo que a Auditoria Preventiva e Corretiva, no âmbito do Poder Execu-
tivo, é uma necessidade, tarefa que antes estava apenas no âmbito da 
auditoria externa (Tribunal de Contas).  Os auditores internos  são   uma  
categoria respeitada em todo o poder executivo, pela qualidade e capaci-
dade das pessoas que ocupam os cargos.  A GEAUD está ajudando na im-
plantação do SIGRH, novo sistema de folha de pagamento. Os históricos 
funcionais antes de migrarem para o SIGRH são auditados e verificados. 
Muitas inconsistências já foram encontradas, cada código de pagamento 
é verificado. Para 2011, estamos financiando junto ao BNDES, o PMAE 
Gestão, onde estão alocados R$ 3 milhões, para a construção de um siste-
ma de auditoria de folha de pessoal, com rotinas de verificação totalmente 
automatizadas, com metodologia e critérios para não deixar gerar o paga-
mento indevido.

SindiAUDITORIA - É senso comum que a despesa com a folha de paga-
mento é grande o suficiente para merecer o contínuo monitoramento por 
parte do gestor público. Em sua opinião, qual a relevância dos trabalhos 
desenvolvidos na GEAUD para o gerenciamento dessa despesa?

Secretário - Não acompanho de perto o trabalho da GEAUD. Só recebo elo-
gios para a equipe. No entanto, todos os esforços são da própria equipe 
que trabalha na GEAUD. Mas o trabalho ainda é todo manual com a ajuda 
do computador. Não temos, ainda, metodologias definidas, esperamos que 
a consultoria externa que vamos financiar junto ao BNDES ajude a automa-
tizar os procedimentos de auditoria. Nas reuniões do CONSAD, vejo as ex-
periências dos outros Estados. Nós estamos muito na frente. Tem Estado 
que ainda não recadastrou seus servidores. Outros já fizeram e encont-
raram milhares de fantasmas na folha. Aqui foram encontradas apenas 
pequenas inconsistências no cadastro.

SindiAUDITORIA - Chama a atenção a quantidade de vezes em que ou-
vimos alguém afirmar que “precisamos melhorar a qualidade do gasto 
público”. Em sua opinião, quais os caminhos que devem ser seguidos pela 
Administração Pública para que tal afirmativa se torne verdadeira? Qual o 
papel a ser exercido pelo profissional auditor interno na perseguição desse 
objetivo?

Secretário - A Folha representa o maior gasto do Estado. Precisa ser moni-
torada constantemente. O que me preocupa é a falta de uma política de 
remuneração de pessoal, em que estamos trabalhando. Precisamos rev-
er muitos procedimentos. Até alguns anos atrás tínhamos a folha de pa-
gamento paga com atraso, depois paga em dia, mas sem folga para uma 
política remuneratória. Agora, acredito que chegou o momento para tra-
tar disso. Fixar data base, trabalhar nas promoções e  enquadramentos,   
descompactar a tabela, etc. Outro problema é a falta de isonomia. O mesmo 
profissional, numa Secretaria, ganha a metade em outra, e esse problema 
é muito grave.

“O que me preocupa é 
a falta de uma política 
de remuneração de 
pessoal, em que esta-
mos trabalhando. Pre-
cisamos rever muitos 
procedimentos.”
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A importância da criação de uma federação 
que congregue os servidores do controle interno

Valdor Ângelo Montagna
Auditor Interno do Poder Executivo/SC

valdorm@terra.com.br 

As organizações de classes desempenham importante papel na formulação 
das políticas econômico-sociais de uma nação. Constituem-se no elo en-
tre as suas aspirações e os agentes que detêm o poder de decisão.   As  
proposições que brotam dessas organizações podem não se restringir aos 
seus interesses diretos e imediatos, porque  reúnem  conhecimentos  e   
experiências que se encontram disseminados entre seus filiados, capazes 
de influir na tomada de decisão, em muito podendo contribuir para o  de-
senvolvimento em geral.

Sinal de sociedade desenvolvida advém da capacidade de seu  povo se  
auto-organizar em núcleos menores para propor e reivindicar melhorias 
em prol da coletividade ou dos setores em que atuam. Ainda que o Brasil 
não esteja entre as sociedades desenvolvidas, não obstante   tenha  como   
objetivo alcançar esse patamar, percebe-se a influência que organizações 
dessa natureza exercem sobre a política  local, regional ou nacional, depen-
dendo da abrangência a que se propõem.

No serviço público brasileiro apenas parte dos servidores estão congrega-
dos de modo a se fazerem representar em plano nacional. A criação do 
Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros 
e do Distrito Federal - CONACI marca um avanço extraordinário em termos 
de debates sobre a gestão pública e o controle interno.

De pronto, todos os encômios ao CONACI, aos seus fundadores e aos que o 
apoiam, haja vista a importância dos seus propósitos. Inegavelmente se es-
pera que se enraíze cada vez mais na missão que inspira a sua constituição 
que, não obstante sua tenra idade, já apresenta resultados promissores 
em prol de um controle interno afeiçoado com as necessidades e complex-
idades das organizações públicas, cabendo   mencionar,  entre   outras 
iniciativas levadas a efeito, a articulação para promover a tramitação no 
Congresso Nacional da Proposta de Emenda Constitucional n° 45/2009, 
que acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal. Em sendo 
aprovada essa PEC, vislumbra-se uma reconfiguração do controle interno 
para, sob seu manto, ficarem agasalhadas as funções que se encontram 
estruturadas das mais diversas formas nos entes da federação, resultando 
em dificuldades, para não dizer impossibilidades, de se implantar procedi-
mentos tendentes a garantir mais racionalidade no serviço público. Em pa-
ralelo a essa PEC, a proposta de lei orgânica do controle interno se constitui 
em outro marco para a sua reestruturação, razão pela qual deve ser levada 
ao debate a fim de se obter uma redação de consenso. 

A despeito  dessa   desenvoltura do  CONACI,  espaço   remanesce   para   
outras ações, principalmente as que visem à construção (simétrica ou simi-
lar, sem embargo das legislações locais) de uma carreira voltada ao controle 
interno, mas com semelhante importância ou grau de reconhecimento, por 
exemplo, da carreira dos auditores da receita, principalmente para os entes 
federados que ainda não conquistaram esse padrão. 

A boa qualificação profissional e a experiência dos servidores que atuam no 
controle interno não podem deixar de ser aproveitadas na inversão ou (re)
condução das políticas públicas que asseguram o regular desenvolvimento 
da sociedade.

Nesse caso, outra organização, de abrangência nacional e com represen-
tação em todos os Estados, no DF e nos Municípios, para se somar às  já  ex-
istentes, tem lugar para influir nos destinos da nação, mediante a apresen-
tação e o fomento de proposições tendentes a melhorar o serviço público 
e, por conseguinte, incrementar o reconhecimento da sociedade aos seus 
profissionais. Na esteira da criação das representações locais, o que pode 
ser na forma de sindicatos, indispensável a criação de uma federação, que 
congregaria todos eles, com o objetivo de defender, em plano nacional e a 
partir  do  Congresso Nacional,  as questões  relacionadas   intrinsecamente  
com a   categoria, entre as quais as de uma estrutura orgânica e de planos 
de carreira    homogêneos,  de  níveis,  pisos  e tetos  salariais,   além  de     
outras questões que somente a  atuação   articulada,  consensual e  con-
sistente pode garantir.

Sem uma organização, moldada na forma de federação, deixa-se de 
aproveitar, aplicar e otimizar todo o conhecimento  que um  quantitativo  
considerável de servidores públicos detém e que pode contribuir sobrema-
neira para melhorar ainda mais o serviço público. Sem tal organização, os 
servidores ficam entregues ao acaso, em pouco contribuindo para o forta-
lecimento das estruturas em que estão inseridos e, via de consequência, 
colhendo pouco reconhecimento do seu importante trabalho.

Como estímulo à criação de uma federação voltada aos servidores do con-
trole interno menciona-se, em caráter de exemplo, a Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO, que congrega os sindicatos dos 
fiscais tributários dos Estados e do DF e que dispensa comentários sobre 
sua articulação, projeção em nível nacional e obtenção de resultados em 
prol da categoria e do setor em que atua.

Outro exemplo, que é mais familiar em face das atribuições dos servidores 
filiados, é a Federação Nacional das Entidades de Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil - FENASTC, que se vem revelando muito atuante no 
Congresso Nacional, principalmente no tocante às reformas que estão sen-
do propostas para os Tribunais de Contas que podem respingar em outros 
setores.

Em termos de resultados e ainda como exemplo, a lei da ficha limpa, re-
centemente aprovada e que teve o seu nascedouro numa organização não 
governamental, é o reflexo de como pode a sociedade organizada contribuir 
para modificar, para o bem de todos, os destinos da nação.

Sem menosprezo a todo o brilhante e digno trabalho que vem sendo reali-
zado pelo CONACI, a criação dos sindicatos e da federação em muito con-
tribuirá para o fortalecimento (em todos os sentidos) da categoria que se 
incumbe do controle interno, fiscalização e auditoria.

Por isso, sem a pretensão de interferir nas atribuições do CONACI, não ob-
stante não se confundirem com o ora proposto, reforça-se a necessidade da 
constituição dos sindicatos e da federação com o objetivo de defender es-
pecificamente as questões relacionadas com a categoria e outras correla-
tas que possam acelerar a conquista de um serviço público com qualidade.

A federação, que pressupõe a criação dos sindicatos, teria esse papel, qual 
seja, de cuidar das questões intrínsecas e inerentes à categoria em nível 
nacional e local respectivamente, visando a obter o merecido reconheci-
mento e valorização, que certamente resultará em aplicação dos recursos 
financeiros públicos com mais eficiência, eficácia e economicidade.

Assim, CONACI, federação e outras entidades teriam ainda mais respaldo 
para propor e promover os avanços necessários à boa e regular aplicação 
dos recursos financeiros públicos, que necessariamente passa por grandes 
(mas talvez em pequenas doses a depender do ambiente político) reformas 
na legislação, a começar pela CRFB/1988.

Não se vislumbra nem se pretende concorrência entre as atividades da fed-
eração a ser criada e as do CONACI, mas ações complementares visando 
ao fortalecimento e consolidação do controle interno, do que resultará o 
merecido reconhecimento dos seus profissionais.

De maneira que o debate sobre o tema se revela inadiável, na medida em 
que não se identifica no cenário nacional uma entidade com os propósi-
tos acima indicados, com a consciência que somente a organização na for-
ma proposta poderá resultar em transformações para a sociedade  e  em  
reconhecimento dos profissionais que atuam no controle interno.

1. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estados.

“A criação do CONACI marca 

um avanço extraordinário em 

termos de debates sobre a gestão 

pública e o controle interno.”



EXPEDIENTE
SindiAUDITORIA - Sindicato dos Auditores Internos do Poder Executivo 
do Estado de Santa Catarina - Rua Anita Garibaldi, nº 79 - sala 603 
CEP 88010-500 - Florianópolis (SC) 
Email: sindiauditoria@sindiauditoria.org.br

Jornalista Responsável: Fernanda Rosito. Email: frosito@terra.com.br
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Fale conosco!

 Prezado colega auditor interno! Abaixo disponibilizamos nossos telefones 
para que você nos contate quando julgar conveniente:

Presidente - Cristiano: 9156.8846 / 9985.5547
Vice-Presidente - André: 9156.7198
Diretor de Comunicação - Rodrigo: 9154.6085
Diretor Administrativo-Financeiro - Vantuir: 9154.6143
Diretor Jurídico - Valdor: 9960.5354
Diretora de Relações Sociais e Intersindicais - Clarice: 9154.6643
Secretária - Fabiana: Em breve

Caso seja do seu interesse, você pode enviar seu comentário, sugestão ou        
reclamação para comunicacao@sindiauditoria.org.br.

NOVEMBRO

3 Alessandra
5 Sérgio
9 Christian
16 Clóvis Squio
26 João Mário
27 Clarice Taffarel

 OUTUBRO

8 Thiago
12 Décio
15 Odilon
26 Antônio Carlos Lehmkuhl
28 César
29 Gisele

 O SindiAUDITORIA deseja muitas felicidades aos colegas Auditores                   
Internos, que estão apagando as velinhas nos meses de agosto e setembro!

____________________________________________________

Aniversariantes de Outubro/Novembro

___________________________________________________

___________________________________________________

Entrega da Medalha do Mérito Funcional 
Alice Gilhon Gonzaga Petrelli ao Auditor Interno 

Wanderlei Pereira das Neves

É com grande alegria que o SindiAUDITORIA reforça o convite feito a todos 
os servidores para comparecerem à entrega da Medalha do Mérito Fun-
cional Alice Gilhon Gonzaga Petrelli ao Auditor Interno Wanderlei Pereira das 
Neves. A cerimônia ocorrerá às 14h do dia 17 de novembro no Teatro Pedro 
Ivo, localizado no Centro Administrativo.

Vale ressaltar que Wanderlei conquistou tal honraria com expressiva vo-
tação dentre os colegas fazendários, certamente inspirados pela dedicação 
e competência demonstradas pelo nobre Auditor Interno no desenvolvimen-
to de suas atividades.

O SindiAUDITORIA  parabeniza Wanderlei, que seu exemplo possa servir de 
inspiração para todos os servidores públicos de Santa Catarina!

CONACI

Atenção colegas! Em iniciativa que contou com decisiva participação do 
nosso SindiAUDITORIA, ocorrerá, emó, entre os dias 22 e 24 de novembro, o 
VI Encontro do CONACI – Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno 
dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal. O CONACI tem como propósito 
principal a promoção da necessária integração   entre todos  os  órgãos  
responsáveis pelo controle dos gastos públicos atuantes no Brasil, objetivo 
que visa produzir benefícios à sociedade, aos estados e ao país por meio 
da promoção da transparência na destinação e do incremento na qualidade 
do gasto público.

A abertura do evento, prevista para ocorrer às 18h30min, do dia 22 de 
novembro, no Teatro Pedro Ivo, contará com as presenças do Governador,  
Leonel Pavan, e do Secretário da Fazenda, Cleverson Siewert,  além de    
outras autoridades. Terá como destaques a adesao de Santa  Catarina  ao  
Movimento Brasil Eficiente e a palestra “Reorientar o gasto corrente para 
crescer mais”, proferida pelo renomado economista Raul Velloso. 

A  inscrição   no evento   pode ser feita   diretamente  no      endereço         
www.conaci.org.br. No site está prevista a divulgação da programação  com-
pleta  do  encontro.

Participe!

Novo Convênio do SindiAUDITORIA

O SINDIAUDITORIA firmou convênio com Arthemisa Clínica Estética Odon-
tológica, que presta serviços odontológicos nas especialidades de clínica 
geral, dentística, endodontia, odontopediatria, ortodontia, ortopedia facial, 
periodontia, implantodontia, prótese e cirurgia bucal. 

O convênio tem por objeto a concessão de desconto equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor da consulta nos atendimentos a associados do 
Sindicato e respectivos cônjuges e dependentes. 

O endereço da Clínica é Rua Pastor Willian Richard Schisler Filho, nº 452, 
Sala 204, Itacorubi, Florianópolis. Contato pelo fone (48) 3334-5930 ou, 
ainda, pelo site www.arthemisa.com.br

Confraternização de final de ano

Prezados colegas!

No dia 5 de dezembro todos os caminhos levam à confraternização de 
final de ano organizada pelo SindiAUDITORIA!

A festa acontecerá a partir do meio-dia na sede social da Associação 
dos Funcionários Fiscais do Estado de Santa  Catarina  (AFFESC),   lo-
calizada na SC 401 km 21 - Rodovia José Carlos Daux, n° 19.063, 
Bairro Canasvieiras, em Florianópolis - SC.

Em breve novas informações relativas ao evento serão  repassadas  
diretamente para o seu e-mail!

Contamos com a presença de todos!

Auditor Interno, Rodrigo Bergamini, ministra 
curso para técnicos de prefeituras

Com o apoio institucional da Secretaria  da Fazenda  e  da  Diretoria de  
Auditoria Geral, o Auditor Interno Rodrigo Bergamini ministrou no dia 26 de 
outubro, em Criciúma, curso sobre Licitações e Contratos Administrativos 
para mais de 70 técnicos de prefeituras de todo o Estado. 

A capacitação ocorreu na Sala dos Municípios, vinculada à Agência de De-
senvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia (ADITT), projeto con-
cebido na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e focado em 
apoiar a gestão de municípios na prospecção de oportunidades de cap-
tação de recursos, implementação e monitoramento de projetos e assim 
contribuir para o desenvolvimento regional. 

Foto: Nadia Couto

____________________________________________________


