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Envia Relatório Anual de Controle Interno

Para conhecimento e avaliação, cumprindo o que determina o art. 17, da Resolução do TCM n^
1120/05, combinado com o art. 74 da Constituição Federal de 1988 e, ainda mais com o art. 59
da Lei de Responsabilidade Fiscal n g 101/00, estamos apresentando a Vossa Excelência, o
Relatório de Controle Interno do Município, relativo ao exercício de 2017, elaborado após
acompanhamento mensal das informações relativas ao desempenho da administração na área
contábil e administrativa em geral. Na oportunidade, apresentamos, em caráter opinativo,
preventivo e corretivo, as açÕes que efetivamente foram realizadas no controle da execução
orçamentaria, financeira e patrimonial'do Município de Riacho de Santana, onde relatamos de
forma sintética as avaliações e acompanhamentos realizados Controlador Geral do Município.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, através da Resolução n°
1120/2005 dispôs sobre a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controle Internos dos
municípios no Estado da, Bahia. No artigo 17, dessa Resolução, ficou estabelecido , o
encaminhamento para o TCM, de um relatório mensal, elaborado pelo dirigente da unidade
responsável pelo Controle Interno do Município, demonstrando análise feita pelo órgão sobre a
documentação enviada para o TCM. no exercício de 2016, houve uma familiarização com o ,etcm, já neste exercício de 2017, acreditando que com todas as dificuldades, já se encontra todo
normalizado as informações conforme determina o TCM/BA.
A Controladoria Geral do Município de RIACHO DE SANTANA, através de seu responsável,
elaborou e está nesta oportunidade, encaminhando para vossa análise e ciência, com posterior
envio ao TCM/BA., o Relatório anual do Controle Interno do Exercício de 2017, apresentando
os valores aplicados pelo Município em: Ações e Serviços Públicos de Saúde (Emenda
Constitucional 29/00), Manutenção e Desenvolvimento, do Ensino ( Art. 212, da CF.}, Despesa
com Pessoal ( Art. 18 da LC 101/00) e das Resoluções n^ 930 e 931 de 2004, do TCM, do
exercício em tela, além da execução orçamentaria e financeira, como também, outros
acompanhamentos, em anexo ao e-tcm.
O Controle constitui um dos princípios basilares da Administração, de tal forma que, a
inexistência dessa função ou as deficiências que apresentar tem reflexos diretos e negativos
com a mesma intensidade nas demais funções (organização, planejamento e comando),
decretando invariavelmente a frustração parcial ou total dos seus objetivos. Os resultados
medíocres ou desastrosos na administração pública têm sempre como responsáveis as falhas do
controle, e este precisa de controle sobre os seus, de igual forma como o sucesso repousa
fundamentalmente na sua eficiência.
.
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É bom administrador aquele que sabe tirar proveito do-controle, pois através dele obtém
informações sobre o plano organizacional, quanto à sua dinâmica e eficácia; sobre a execução
dos projetos e ativídades, se está de conformidade, ou não, com o planejamento; sobre o
comportamento dos agentes e promotores dá execução de projetos e de atividades, e do seu
grau de adesão às políticas da Administração; sobre o comportamento da ação executiva e do
nível de consecução das metas estabelecidas e sobre os resultados obtidos, em confronto com
as metas planejadas,
O exercício de 2014 foi marcado pela execução total do SIGA, e agora em 2016 e 2017,
diferente dos exercícios anteriores, onde aprendemos muito com o ano de implantação que>foi
2010; de novos projetos nas diversas áreas desta administração pública municipal.
';'
Na abertura, o relatório traz à síntese dos trabalhos, que devem ser executados pela
Controladoria através do assessoramento às secretarias, atendimentos as notificações do TCM,
incluindo a diligência anual, de fundamental importância para aprovação das contas anuais',do
gestor, o acompanharnento'dos limites constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal, como
também, um checklist demonstrativo de verificação do cumprimento das normas de controle
interno, atinente ao exercício de 2017.
A avaliação dos programas de governo também é parte integrante desse Relatório. Por fim, o
último capítulo faz uma avaliação final do desempenho da Controladoria. Assim, a
Controladoria Geral do Município, no cumprimento de sua missão institucional, demonstra que
a evolução do Controle Interno só trará resultados e contribuições concretas para a melhoria .da
condução da gestão pública e para o efetivo aproveitamento dos recursos públicos,
sabidamente escassos, nos fins previamente definidos pelo planejamento e já esperados pela
sociedade.
.
,
,
j.
i
As informações inseridas neste Relatório anual do Controle Interno estão dispostas de forma a
atender ao público interno e externo, simultaneamente, em conformidade com o legal Princípio
da Transparência. Vossa Excia. na qualidade de Gestor Público Municipal terá conhecimento
ampliado sobre a execução orçamentaria - financeira do Município, os principais problemas
levantados, bem como as .medidas adotadas para solucioná-las, e/ou as que precisam ser
implementadas.
A

JOSENIÍTQTO-BRASI.LEIRO FERNANDES
ControladorlGeral do Município
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l - DA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, através da Resolução n°
1120/2005 regulamentou a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controles Internos no
âmbito dos municípios no Estado da Bahia, antes já contida na CF/88.

A implantação e funcionamento deste sistema como ocorre em todos os municípios baianos, e
durante todo o período, houve avanços significantes, onde teve bastantes ganhos quanto.as
rotinas e procedimentos necessários para o bom desenvolvimento das atividades do setor.

i
O relatório que ora apresentamos foi elaborado em obediência à legislação vigente e, tem ern
seu conteúdo, a comprovação de legalidade e a avaliação de resultados, quanto à eficácia e
eficiência da execução dos programas de governo, disponibilizando informações e análises
importantes para tomada de providências por este gestor, visando o salutar desenvolvimento
das ações administrativas do município de RIACHO DE SANTANA.
2 - DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Uma das funções do Controle Interno é a avaliação d,e sua própria atividade. Sabendo-se que
suas funções convivem na Administração com todas as demais funções, resulta que se encontra
presente ern cada desdobramento da organização. Um controle interno adequado é aquele
resultante de estruturas e sistemas capazes de propiciar uma razoável margem de garantia de
que os objetivos e metas da instituição serão atingidos de maneira eficaz, eficiente e corn.:a
necessária economicidade.
-,
A eficácia do sistema de controle interno requer da estrutura montada, a capacidade para
avaliar e apreciar de maneira contínua, os resultados da organização, comparando-os com os
objetivos, metas e orçamentos propostos pela alta direção, documentando a atividade de
controle e fazendo-a interagir com as estruturas operacionais.
•*»•;• •
Pelo propósito pretendido, o Controle Interno pode ser classificado quanto a:

••

i
- prevenir erros;
- detectar erros;
- corrigir erros que tenham sido detectados;
, -.
- e compensar controles débeis onde os riscos de perda são elevados e se precisam controles
adicionais.
Essa interação ocorre através do monitoramento e cruzamento de dados ou, em outras
palavras: a supervisão, a observação, a análise, a comprovação e a apreciação das.atividades,
sua mensuração e comparação contra os parâmetros. pré-estabe!ecidos. Utilizando essa
metodologia de trabalho será apresentada a seguir a execução das ações do controle interno.
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Para a eficácia do Controle Interno é necessário que este seja apropriado ("controle certo no
lugar certo e de acordo com o risco envolvido"}, que funcione constante conforme o planeja'do
(cumprimento..cuidadoso por todos os funcionários, mesmo quando da ausência de pessoa
chave ou demasiada carga de trabalho), e que obedeça à relação custo-benefício (o que
significa dizer que o custo da implantação do Sistema de Controle Interno não deve exceder os
benefícios dele derivados).
O Sistema de Controle Interno do município de RIACHO DE SANTANA, evoluiu bastante, haja
vista, a sua implantação desde janeiro de 2003. A estrutura funcional ainda não é a adequada,
mas já disponibilizamos neste exercício de cursos, e solicitação de mais servidores para que seja
um sistema de controle interno, para auxiliar nos abrangentes serviços que foram
desenvolvidos pelo setor.
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,
Execução da Receita do Município
A receita tributária (impostos, taxas, dívida ativa, multas e juros tributários) do Município é
processada e contabilizada na Secretaria de Finanças, que no início em jan/2013, acumulado
por um só secretário ocupando as duas Secretarias, no ano de 2017, assumiu 2 secretários com
pastas independentes de Administração e outro de Finanças. No entanto, no que concerne, à
totalidade das receitas, inclusive as de transferências constitucionais e demais transferências
voluntárias (FNDE, FUNDEB, FNAS, FIES e outros) são lançadas pela contabilidade gera! do
município.
Execução da Despesa do Município
A despesa pública é processada em quatro etapas; fixação (Lei Orçamentaria Anual), empenho,
liquidação e pagamento, dessas etapas a contabilidade processa o empenho, a liquidação e o
pagamento contábíl. A execução da despesa, por ser um volume muito grande diariamente s.ão
alertados os setores verbalmente, para que sejam analisados também antes do pagamentos
chamado a atenção quanto a detecção de erros, quando há, recomendo o não pagamento
daquela despesa, até serem sanadas as dúvidas e sanar as pendências, envolvidos todos-no
processo de pagamento.
.
•*•&«
:.
Encerramento Mensal
A Contabilidade Pública processa as informações em quatro sistemas: Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial e de Compensação, à medida que as receitas e as despesas.vão sendo
executadas, o sistema de contabilidade, processa os dados, lançando as ; informações nos
sistemas mencionados anteriormente. Todo o processamento de encerramento mensal, fora
recomendado maior atenção.
;
,..=
- . «f*! -

-**-

Prestação de Contas Mensal ao Controle Externo (TCM).

f.{í

iV;
í"'

À medida que os processos administrativos cumprem as etapas da despesa pública (licitação,
empenho, liquidação e pagamento) a contabilidade reúne juntamente com os setores
envolvidos, toda documentação da despesa para ser encaminhada à Inspetoria Regional do
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - e-TCM. Nesta prestação de contas são
i
i
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encaminhados os balancetes (contábii, despesa e receita orçamentaria), relação de bens
móveis, relação de processos de despesas orçamentados e extras, discriminados os processos
realizados com recursos próprios dos vinculados. Toda a documentação de receita, ou seja, os
avisos de créditos, guia de recolhimento e boletim diário de arrecadação também são
encaminhados para o Tribunal. Mensalmente são enviados em média 800 processos de
despesas, depositados em pastas A-Z largas, nota-se que através de regularização incitado por
esta Controladoria estamos diminuindo os processos enviados.
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A Controladoria Geral do Município de RIACHO DE SANTANA, observou a análise dos processos
de despesa e demais procedimentos a eles concernentes, durante o exercício em comento.
,
•;
Considera-se como Receita Corrente Líquida - RCL o que estabelece a Resolução do Senado
Federal 40 de 2001 em seu Art. 22 que compreende o somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais/ industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
M - nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada .no
§ 9 9 do art. 201 da Constituição Federal;
•
•...
§ 12 Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em
decorrência da Lei Complementar n$ 87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

ACOMPANHAMENTO
DOS
C O M P L E M E N T A R 101/00

LIMITES

CONSTITUCIONAIS

E

DA

LEI

A Controladoria, no exercício das suas atribuições realizou a sua apuração e verificação do
cumprimento dos limites constitucionais, averiguando as despesas realizadas com a saúde,
educação, FUNDEB/60% e despesas de pessoal, sempre observando as glosas efetuadas pela
inspetoria regional doTCM.
APLICAÇÃO EM ACÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

,

;'-"

.'.

A Administração realiza transferências de recursos próprios do Município (impostos,
transferências constitucionais, multas, juros e divida ativa de impostos), para a conta
movimento de recursos próprios da Secretaria de Saúde, e, através desta, a secretaria realiza
diversas despesas em ações e serviços públicos de saúde os quais comporão o percentual de
aplicação do Município, conforme determina a Emenda Constitucional 29/00.
A Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2010 criou o seu^ Fundo Municipal de Saúde, cp/n
funcionário somente para contabilizar as despesas, realiza pagamentos diretamente pela conta
de recursos próprios e transfere, quando necessário, parte desses recursos para as contas
vinculadas, visando complementar o saldo financeiro das mesmas, para pagamento da folha
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dos servidores do Programa Saúde da Família, dos agentes comunitários de saúde, da vigilância
epidemiológica dentre outros.

,.-.

O Controle Interno do Município recomendou o funcionário acompanhar mensalmente, os
valores transferidos para as contas vinculadas averiguando os gastos realizados e incluindo no
cômputo da base de cálculo de aplicação do percentual em ações de saúde, desde setembro de
2009 estamos com o CNPJ próprio do Fundo Municipal de Saúde.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
O Município de RIACHO DE SANTANA realiza as despesas com manutenção e desenvolvimento
do ensino, os quais irão compor a base de cálculo do percentual aplicado em educação,
conforme determina a .Constituição Federal no seu artigo 1212. De acordo este'artigo, .os
municípios são obrigados a aplicar o mínimo de 25% aos seus recursos próprios em
manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas realizadas com o ensino fundamental,
infantil e administração geral da SEDUC entram no cálculo dos 25%, excluindo àquelas
realizadas com recursos vinculados aos programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação,
a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Dinheiro Direto nas
Escolas - PDDE e Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA.
DESPESAS VINCULADAS
Verificando o valor aplicado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, no
exercício em comento pela Administração e, seu consequente percentual, esta Controladoria
considera como satisfatório o resultado alcançado, tendo em vista, a obediência ao limi,te
exigido no artigo 212 da Constituição Federal de 1988.

',','
't'-:

Conforme o recomendado para as despesas de Saúde, recomendamos ao Gestor, a manutenção
do mesmo empenho, relacionado às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
realizadas, objetivando que, no exercício de 2017, ( este município, possa continuar
disponibilizando um ensino de qualidade para toda a sua rede municipal de ensino.
, o qual é
formado com quinze por cento das transferências constitucionais, e será distribuído entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de
ensino fundamental.
t
.,,

i
<
O art. 60, parágrafo 5g, da EC 14/00 estabelece que uma proporção não inferior a sessenta por
cento dos recursos do Fundo será destinada ao pagamento dos professores do
fundamental em efetivo exercício no magistério.

ensino
^

DESPESAS COM PESSOAL
Visando ilustrar a nossa análise do controle das despesas com pessoal no exercício de 2017,
transcreveremos a seguir, o artigo 18 da Lei 101/00, sendo que, ao considerarmos como-um dps
artigos mais importantes da LRF, pois, nele estão estabelecidos quais as despesas de pessoal
que devem entrar no cálculo dos limites estabelecidos para o comprometimento da RCL com
essa natureza de despesa. Vejamos então o artigo, in verbis:
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"Art.18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa tota! com pessoal; o
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os içativos e os ; pensionistas /
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas: e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência."
§ 1°. Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição 'de
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas com Pessoal",
lembrando que as Notas Fiscais destas despesas deverão ser encaminhadas junto com os gastos
de insumos para serem abatidos nas despesas de pessoal.
§ 2°. A despesa tota! com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em.referência
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
A Controladoria Geral do Município apurou os gastos com pessoal, verificando o percentual
existente entre a despesa e a Receita Corrente Líquida. Desta forma as despesas com pessaal
no exercício de 2017 possui os seus dados ern relatório enviado da contabilidade anexado às
peças contábeis.
O limite das despesas com pessoal para os Municípios é de 54% (cinquenta e quatro por cento)
para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, sendo que, para fins.de
controle desta despesa, quando os gastos com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite,- 51% - uma série de atos administrativos serão vedados enquanto perdurar o
excesso, corno por exemplo:
i

.:

Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título;'
(não houve no exercício)
,
",
•;í r

Criação de cargo, emprego ou função;
(não houve no exercício)

•

/•;

Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
(não houve no exercício)

•***•

Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoa! a qualquer título;
(redução em comparação ao exercício anterior)
"

*,
,
/
r!

p*-

Contratação de hora extra.
(redução em comparação ao exercício anterior)
ACOMPANHAMENTO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS '

:

'

;

:•&**

Todo recurso repassado a título de doação, subvenção, auxílio ou contribuições pelo Poder
Executivo Municipal para entidades privadas deve ser objeto de controle específico conforrne
determina a Resolução n.e 1120/05 e mais precisamente pela Resolução n.2 1121/05, ambas do
Tribunal de Contas dos Municípios.
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Após, a nossa verificação, constatamos que no município, os repasses a entidades sociais,
através de subvenções concedidas, no exercício em com.ento está sendo enviado a prestação ,de
contas a este Tribunal e cadastrada no SIGA, passando atentamente pelo crivo deste Controle.
DO CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL

O abastecimento dos veículos da frota municipal é feito em posto contratado após legal
processo de Licitação, contrato celebrado com a empresa, e acompanhado com funcionário
responsável, com garagem.
Recomendamos ao Gestor a nomeação de um servidor para efetuar os abastecimentos, e ele
atendeu, visando a contenção das despesas com combustíveis, já é realidade uma atenção
melhor à frota municipal através de fichas de controle dos veículos existentes no município,
neste ano foi prontame.nte atendido, principalmente pela exigência com o SIGA.
'(
A Controladoria exerce fiscalização e acompanhamento destes abastecimentos, sendo que, a
partir do exercício de 2016, as Notas Fiscais são acompanhadas do relatório de abastecimento.
Vale observar também, que a frota municipal hoje possui garagem para- todos
os veículos da
.»•
frota e contratados, onde os veículos estão sob a guarda desta Administração.
(
Houve neste ano uma luta incansável desta controladoria pela adequação da planilha. 1 à
quilometragem dos veículos abastecidos e o mesmo se adequou corn a planilha junto com. a
Nota Fiscal.
v'-

)!-'

NOS BENS PATRIMONIAIS

'

''!

Constatamos que esta Administração realizou o inventário físico dos bens patrimoniais,, sua
conclusão durante o exercício financeiro de 2016, realizando a identificação dos bens /de
natureza permanente com números sequenciais de registro patrimonial para identificação e
inventário. Durante este processo fora realizado, também, o etiquetamento dos be.ns
patrimoniais do município, com o consequente tombamento destes bens. Sugerimos neste ano
de 2017, criar comissão para levantamento mais urna vez do tombo e baixa nos móveis em
desuso através de leilão público e foi atendido, esperando o relatório conclusivo da comissão e
funcionário responsável.
...
Realizamos também, depois de avaliados uma série de bens patrimoniais em desuso a verida
através de leilão público em exercício anteriores, sugiro ao prefeito municipal neste ano rde
2018 o descarte de outros bens que no decorrer do exercício está prestes a ocorrer em desuso.
NOS BENS EM ALMOXARIFÂDO

'
Constatamos a existência de almoxarifado na prefeitura, sendo que, os materiais dão entrada
no setor, através dos setores específicos, quando são conferidos^™ conformidade com su,as
notas respectivas, as quais são atestadas e enviadas para os trâmites contábeis.
Após esta conferência, os materiais são distribuídos para consumo, mediante
específica, com um controle efetivo destas saídas.
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Salientamos que, o responsável pelas compras municipais, é o mesmo servidor responsável pelo
Setor de Almoxarifado.

Esta Controladoria sempre alerta ao setor verbalmente sobre o cuidado com a coisa pública,
onde melhoramos na transparência como publicação de todos os atos licitatorios, inclusive.*Jas
atas, recursos entre outros atos.
Abolimos quase na sua totalidade a modalidade carta-convite nas licitações, pois entende esta
controladoria que as demais modalidades requer maior competitividade e maior clareza nos e
transparência nas empresas que oram participam.
Desde o ano de 2016, passamos na medida do possível, por ter esta controladoria apenas um
funcionário, a realizar o acompanhamento de todos os registros e atas das ações da comiss.ão
de licitação, como também, recomendar aos fiscais de contrato o devido e legal
acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência,
pagamento de parcelas, execução do objeto, etc.
,
.
Não existe na prefeitura a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo
Poder Executivo Municipal, sendo que, quando da realização de processos licitatorios é feita
uma verificação no mercado regional dos preços compatíveis a serem observados, durante;os
referidos processos e alertado sobre o preço de mercado.
•

Constatamos que, estão sendo realizados os registros das obras/serviços de engenharia
executado e/ou em execução no município, no SIGA, em conformidade com a Resolução^do
TCM.
j.

T;

NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

'

'

Não foi realizada no município, no exercício em tela, nenhuma operação de.crédito, no ano em
comento, mas,.existe em vigor, uma operação de crédito junto ao DESENBÀH1A.
;
NA DÍVIDA ATIVA
Todas as decisões administrativas irreformáveis ou das decisões judiciais passadas em julgado,
tiveram seus créditos tributários devidamente inscritos ern dívida ativa, na forma da lei, sendo
que, esta Administração, conforme constatação .deste Controle Interno realizou o envio,de
diversas cartas de cobranças administrativas amigáveis em anos anteriores e sempre vem
alertando aos setores para que continue, pois omissão de cobrança caracteriza improbidade
administrativa.
Depois de enviados amigavelmente, foi notificado junto ao Fórum Local, para ajuízamento-das
dívidas, pela primeira vez no município, enviada cópia do protocolo a este Tribunal. Vale
observar que o TCM em uma de suas ressalvas alertou que o nosso Município foi omisso nas
cobranças, não faz jus, pois encaminhamos todos os processos ajuizados.
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Percebo que no cadastro do Egrégio Tribunal de Contas, percebe-se multas em' aberto,'.já
cobradas e pagas em outros exercícios, este controlador dirigiu-se à Inspetoria Regional pa"ra
regularização do fato.

Constatamos que durante o exercício de 2017, a Administração obedece ao cumprimento das
metas previstas no plano plurianual, como também, a atenção aos programas/projetos
previstos no próprio PPA, que constam na LOA e da LDO e, alerta aos secretários da pasta para
que o mesmo acompanhe o PPA e LOA para cumprimento das metas.
Quanto à questão da análise sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o
alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento, como também, a avaliação da
vossa gestão corno administrador, visando à comprovação da legalidade e legitimidade e seus
resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução,
este setor de Controle Interno, atesta o correto e adequado cumprimento das atividades nos
documentos legais acima descritos,
A T E N D I M E N T O ÀS N O T I F I C A Ç Õ E S DO TCM

"

',\

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, após análise da documentação mensal
encaminhada pelo município, prepara e encaminha o Relatório de Exame Mensal solicitando
esclarecimentos sobre os pontos que, supostamente, apresentam irregularídades.
< i -V
No exercício de 2017, a Controladoria Geral do Município acompanhou e elaborou junto com. o
Gestor nas respostas às notificações mensais do período, inclusive esta Controladoria ao tomar
conhecimento das notificações para chama a atenção do órgão específico.
,v
Esta Controladoria exerceu vistas nas notificações, constatando que, os itens mais notificados
em anos anteriores, foram referentes a demora na conclusão dos processos licitatórios, sendo
que no exercício de 2017, sanada a pendência, sobre notas fiscais eletrônicas, ausência\de
ações de cobrança de dívida atíva, ausência de processos licitatórios, divergência entre a receita
contabilizada e o informado pelo município, entre outras, as quais foram devidamente
esclarecidas e comprovadas através de documentos enviados em resposta técnica ao Tribunal
de Contas.
.•<*
Vale observar que nos exercícios anteriores, houve algumas ausências*de'Notas Fiscaisí e
Despesas não comprobatórias, nota-se que no ano de 2017, através de cobranças do Contr.o.le
Interno, esta Administração regularizou e não mais acometeu tal erro.
R E A L I Z A Ç Ã O DE A U D I Ê N C I A S . P Ú B L I C A S

,

.

^

Em obediência ao que preconiza o artigo 9$, § 4^ da LRF, os municípios são obrigados a realizar
audiências públicas, visando demonstrar o cumprimento das metas fiscais de ca:da
quadrimestre, conforme transcrevemos a seguir, in verbís:
'
r,v

>•;

"Ari. 9°, §4°. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência
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A" Lei Municipal dispôs sobre a remuneração dos Agentes Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários, para a legislatura de 2013 a 2016.

SUBSÍDIOS E REVISÃO SALARIAL
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
2009

LEI N°97, DE 17.09.2008

2010
2011
2012

NÃO HOUVE REVISÃO
LEIND 169, DE 14.06.2011
LEI N° 193 DE 04.04.2012
LEI N° 196, DE 04 DE
ABRIL DE 2012

2012

2009

LEI N°97, DE 17.09.2008

FIXA OS SUBSÍDIOS PREF/ V.PREF/SECRETÁRIOS
P/2009 A 201 3
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL
REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 1
REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 2012
FIXA OS SUBSÍDIOS PARA 2013/2016

2.700,00
2.700,00
2.835,00
2.976,75
3.500,00

PREFEITO
FIXA OS. SUBSÍDIOS PREF/ V.PREF/SECRETÁRIOS
P/2009 A 201 3
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

10.500,00
10.500,00
11.025,00

2012

NÃO HOUVE REVISÃO
LEIN°169, DE
14.06.2011
LEI N°193DE
04.04.2012
LEI N° 196, DE 04 DE :
ABRIL DE2012

2013

NÃO HOUVE REVISÃO

NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

15.000,00

2015

NÃO HOUVE REVISÃO

NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

15.000,00

LEI N°97, DE 17.09.2008

FIXA OS SUBSÍDIOS PREF/ V.PREF/SECRETÁRIOS
P/2009 A 2013
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

2010
2011
2012

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 1
REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 2012
FIXA OS SUBSÍDIOS PARA2013/2016

-w

11.576,25

15.000,00

VICE-PREFEITO
2009
2010
2011
2012
2012

NÃO HOUVE REVISÃO
LEiN°169, DE
14.06.2011
LEI N°193DE
04.04.2012
LÊ! N° 196, DE 04 DE
ABRIL DE 2012

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 1

5.250,00
5.250,00
5.512,50

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 2012 . .,.

5.788j"!2

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 3

7.500,00

..-.•fuá-.

2013

2015

NÃO HOUVE REVISÃO
NÃO HOUVE REVISÃO

NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

10.500,00

NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

10.500,00
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Registramos que "os subsídios pagos ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários no período de
janeiro a dezembro, do exercício em tela, encontram-se em consonância com o Diploma Legal.
PUBLICAÇÕES DO RREO E RGF
As publicações do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - RREO e do Relatório de
Gestão Fiscal - RGF foram publicados no Diário Oficial dos Municípios conforme quadro
demonstrativo abaixo e no Mural - Quadro de Avisos desta Prefeitura, contendo os elementos
dispostos no Art. 52 da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000, e enviada a esta inspetoria.no
seu prazo legal.
DAS AÇÕES REALIZADAS EM EDUCAÇÃO
Da análise do Relatório de Ações Desenvolvidas em 2017 pela Secretaria Municipal ,de
Educação, sintetiza, objetivos e metas alcançadas durante o ano letivo de 2017, promovidos
pela Secretaria no âmbito municipal, sempre visando melhorar a qualidade do ensino e a
universalização do atendimento em classes de Educação Infantil, séries iniciais e finais em nosso
município.
Dados mais detalhados estão no relatório desta Secretaria, enviado no e-tcm.
DAS AÇÕES REALIZADAS EM SAÚDE
Da análise do Relatório de Ações Desenvolvidas no Município de RIACHO DE SANTANA, no
exercício de 2017, facilitando o exercício do direito à informação das ações e serviços de saúde
e da política municipal de saúde.
.,•
Dados mais detalhados estão no relatório desta Secretaria, enviado junto com o desta
Controladoria.
'*""

DAS AÇÕES REALIZADAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Durante o exercício de 2017, constatamos as informações constantes no Relatório de Ações
Desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social, com destaque para as ações às famílias'de
baixa renda, gerando uma inclusão de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, e
auditoria realizado pelo Governo Federal, superando a meta prevista do Ministério ;do
Desenvolvimento Social — MDS. Dando continuidade as ações de interesse sócia!, foram
implantados serviços itinerantes, como atendimento psico-social, encaminhamento, pedido de
CPF, cabeleireiro para as crianças, nas localidades onde residem as famílias cadastradas,
diminuindo o custo de deslocamento das famílias até a sede do município.1*"
Dados mais detalhados estão no relatório desta Secretaria, enviado junto corn o desta
Controladoria.
CHEK-LISTDEATOSNOANODE2016
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1.

PLANEJAMENTO

1.1.

PLANO PLURIANUAL

Legenda: S = Sim; N = Não; e NA = Não se aplica

N"

S

DESCRIÇÃO
O PPA foi elaborado e encaminhado à Câmara no prazo legal.

01

Sim

A definição dos objetivos e metas baseou-se em diagnóstico das necessidades,
dificuldades, potencialidades e vocação económica do Município.
Os programas e ações estão apresentados em planilhas com identificação do
diagnóstico, diretrizes, objetivos, metas físicas e financeiras e fonte de
financiamento.
A lista de presentes e a ata da audiência pública foram registradas em livro.

02

03

04

N

NA/OBS.

Inclusive realizadas as
audiências públicas, conf.
Preconiza a LRF.

Sim

Sirn
Em atas
digitalizadas

O PPA apresenta orçamento da receita e esta é compatível com a capacidade de
Sim
arrecadação.
0 processo legislativo se processou de forma regular.
Sim
O PPA foi publicado no órgão oficial do Município e em meios eletrônicos.
• Sim
O PPA foi encaminhado ao TCM no prazo legal.
Sirn
Há relatórios de avaliação do cumprimento dos objetivos e rnetas estabelecidas no
Sim
PPA e tomada de decisão para correção de eventuais desvios.

05
06
07
08
09

1.

PLANEJAMENTO

1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
N"

DESCRIÇÃO

01

A LDO foi elaborada e encaminhada à Câmara no prazo legal.
A definição das prioridades e rnetas está compatível corn o PPA.
Os programas e ações estão apresentados em planilhas com identificação do
diagnóstico, diretrizes, objetivos, metas físicas e financeiras e fonte de
financiamento.

02
03

04

A lista de presentes e a ata da audiência pública foram registradas em livro.

05

A LDO priorizou recursos para obras em andamento e conservação do património.
O relatório com identificação das obras em andamento e conservação do
património, foi encaminhado tempestivamente à Câmara e ao TCM.
A LDO apresenta orçamento da receita e esta é compatível com a capacidade de
arrecadação.
O texto da lei dispõe sobre as questões indicadas na LRF conforme descritas nas
normas de controle interno.

06
07
08

,*

s

Sim

Sim
f .;

Sim
Sim

A LDO foi publicada no órgão oficial 'do Município e ern meios eletrônicos.
•• Sim
A LDO foi encaminhada ao TCM no prazo legal.
Sim
Há relatórios de avaliação do cumprimento das prioridades e metas estabelecidas na
LDO, e tomada de decisão para correção de eventuais desvios.

1.
1.3.

N

Em lista
digitálizada

Sim

10

,

i'; .

Não

O processo legislativo se processou de forma regular.

12

NA/Obs

Sim
Sim

09

11

N

Com muita
discussão

Sim

No momento
certo sim

PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
DESCRIÇÃO

S
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01 '

02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15
16
17

2.

A LOA foi elaborada e encaminhada à Câmara no prazo legal.
S
As prioridades e metas estão compatíveis com. a LDO.
S
As despesas estão classificadas de forma adequada e demonstradas em- .-„.
planilhas com identificação do diagnóstico, diretrizes, objetivos, metas físicas e
S
financeiras e fonte de financiamento.
A lista de presentes e a ata da audiência pública foram registradas em livro.
A LOA apresenta orçamento da receita compatível com a capacidade de
s
arrecadação.
A LOA apresenta todos os anexos, atendendo os demonstrativos exigidos pela
s
norma legal.
Os estudos sobre a previsão das receitas, inclusive receitas correntes líquidas,
s
foram disponibilizadas ao Poder Legislativo no prazo legal.
0 texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e
s
foi elaborada em obediência ao princípio da exclusividade.
A mensagem de encaminhamento da LOA foi elaborada conforme estabelecido
s
na. LDO.
0 processo legislativo se processou de fornia regular.
s
A LOA foi publicada no órgão oficial do Município e ern meios eletrônicos.
s
s
A LOA foi encaminhada ao TCM no prazo legal.
A receita prevista foi desdobrada em metas bimestrais de arrecadação,
s
aprovada por decreto, publicada e encaminha ao TCM no prazo legal.
Forarn elaborados a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso no prazo legal, aprovadas por decreto, publicadas e
s
encaminhadas ao TCM no prazo legal.
s
As metas fiscais anuais foram desdobradas em metas quadrimestrais.
Há relatórios de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na LOA e
s
tomada de decisão para correção de eventuais desvios.
A LOA contempla recursos para atendimento dos gastos mínimos com saúde e
s
ensino.

•>

RECEITA

2.1. RECEITA ORÇAMENTARIA

N°
01
02
03
04
05

06
07
08

09
10
11
12
13

DESCRIÇÃO

S

2.1.1. Lançamento de Tributos
S
0 lançamento das receitas ocorreu de forma regular é tempestiva.
As receitas lançadas estão registradas de forma confiável e segura e
s
permitem o registro das baixas e apuração dos créditos para inscrição em
dívida ativa.
Foi expedido aviso de lançamento das receitas aos contribuintes.
s
Os encargos moratórios incidentes sobre receitas cobradas com atraso, foram -t**"* '
is
calculados corretamente.
As baixas das receitas arrecadadas foram processadas de forma tempestiva.
s
2.1.2. Alienação de Ativos
,'^S
Houve alienação de ativos.
Foi elaborada justificativa quanto ao interesse público na alienação e laudo
s
de avaliação.
A alienação foi aprovada por lei municipal e realizada através de processo
,..s
licitatório regular.
Os recursos da alienação foram depositados em conta bancária específica e
aplicados em despesas de capital ou pagamento de encargos previdenciários.
Os registros contábeis de baixa'no ativo se processou de forma regular.
s
2.1.3. Arrecadação das Receitas
Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e
s
estão arquivados em boa ordem.
A arrecadação realizada pela tesouraria se caracteriza como situações
•' s
excepcionais.
A tesouraria se informa diariamente sobre as receitas arrecadadas pelos
s
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N

NA

Não houve
Não houve
Não houve
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14

16

17
18
19
20
21
22
23

24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

agentes autorizados e realiza sua conferência com o valor devido.
As disponibilidades de caixa estão sendo aplicadas no mercado financeiro
com observância à vinculação.
As entidades municipais foram notificadas no prazo legal sobre o
recebimento de recursos de convénios firmado com o Governo Federal.

S
Hoje
existe o
advento
da
internet

S

2.1.4. Aplicações Financeiras das Disponibilidades de Caixa
As disponibilidades de caixa apuradas em cada fonte de recursos têm sido
S
aplicadas de forma regular.
Os rendimentos obtidos com a aplicação das disponibilidades de caixa têm
s
sido contabilizados de forma a preservar a sua vinculacão.
As aplicações financeiras têm sido realizadas de forma a obter as melhores
s
taxas de rendimento.
2.1.5. Dação em Pagamento
Houve operação de dação em pagamento.
A dação em pagamento foi autorizada em lei, mediante emissão de laudo de
avaliação dos bens, parecer da Assessoria Jurídica e homologação pelo
Prefeito.
Os bens entregues foram acompanhados de Nota Fiscal com a devida
liquidação homologada por servidor responsável..
Os bens objeto da dação em pagamento foram registrados contabilmente no
sistema patrimonial e o crédito tributário baixado com registros regulares.
2.1.6. Baixa das Receitas Lançadas
As baixas das receitas lançadas têm sido realizadas de forma regular logo
s
após a efetiva arrecadação.
2.1.7. Restituições de Receitas
s
Ocorreram restituições de receitas.
0 processo de restituição teve início com requerimento do interessado e se
s
processou de forma regular, de acordo com as normas.
2.1.8. Inscrição e Cobrança de Créditos em Dívida Atíva
Os créditos da fazenda pública municipal quando não recolhidos na data do
s
vencimento tem sido inscritos de forma regular como dívida ativa.
Os valores inscritos em dívida ativa estão registrados contabilmente no
s
sistema patrimonial e os valores estão fechando.
Quando da inscrição do crédito em dívida ativa o contribuinte é notificado no
s
prazo regulamentar.
A Certidão de Dívida Ativa é emitida e encaminhada a Assessoria Jurídica
s
para providências administrativas ou Judiciais quando o contribuinte
notificado não se manifesta no prazo legal.
Existem créditos da fazenda pública sem providências efetivas de cobrança.
s
A baixa dos créditos da fazenda pública municipal tem sido realizada de
s
forma regular.
Os .encargos moratórios incidentes sobre os créditos da fazenda pública
r .s
municipal têm sido calculados de forma legal.
2.1.9. Procedimento Administrativo para Renúncia de Receita
Ocorreram atos caracterizados como renúncia de receita.
A renúncia de receita está prevista da LDO e autorizada em lei.
Foi realizado o procedimento administrativo de estimativa do impacto
orçam entário-fínaríceiro do valor renunciado.
A renúncia de receita está prevista no orçamento da receita.
A renúncia de receita exige medidas de compensação e estas foram ou estão
iá-í; '
sendo realizadas de forma legal, quando acontecem.

NA
NA
NA
•

NA

•

NA
NA'
NA
NA
NA

2. RECEITA
2.2. RECEITAEXTRA-ORÇAMENTÁR1A

N°

DESCRIÇÃO

S
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01
02
03
04
05
06
07

2.2,1. Arrecadação
As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão
sendo realizadas de forma regular.
0 Município assinou convénio para execução de obras ou serviços clc
competência de outros entes da Federação.
As entidades municipais foram informadas do convénio firmado com o
Governo Federal no prazo legal através de oficio protocolado.
0 Município realizou operação de crédito por antecipação de receita.
A operação foi realizada e está sendo liquidada em conformidade com as
normas editadas pelo Senado Federal.
Os recursos estão sendo objeto de registros contábeis individualizados c
mantidos em contas bancárias específicas.
Os recursos de convénios e de garantias contratuais foram aplicados no
mercado financeiro ou em cadernetas de poupança.

S
S
S
N
NA

s
s

2.2.2. Restituição de Receita Extra-Orçamentária

08

As restituições de receitas extra-orçamentárias foram processadas de forma
regular e com base em requerimento do interessado..

• s

3. DESPESA
3.1. DESPESA ORÇAMENTARIA
N°

01

02

03
04
05
06
07

08
09
10
11

12

13

15

DESCRIÇÃO

3.1.1. Levantamento das Necessidades
As necessidades da Administração, para efeito de aquisição, têm
sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a
evitar o parcelamento das contratações.
3.1.2. Requisição
As necessidades da Administração estão sendo objeto de requisição
por parte das diversas unidades administrativas ao setor
competente para início do processo de contratação.
3.1.3. Orçamento de Preços
Nos processos de compras consta orçamento de preço apurados em
pesquisa ou em banco de dados de fornecedores ou elaborados por
profissionais.
As contratações observam a programação financeira de forma a
preservar o equilíbrio de caixa.
3.1.4. Desapropriação
0 Município realizou operação de desapropriação.
A desapropriação baseou-se em decreto do Chefe do Poder
Executivo.
0 processo de desapropriação identifica claramente o expropriado,
o bem, seu destino e dele consta laudo de avaliação emitido por
comissão designada.
Foi elaborado o procedimento administrativo da estimativa do
impacto orçamentário-financeiro.
Os bens desapropriados foram empregados nos fins indicados no
processo.
A desapropriação se deu de forma amigável.
0. pagamento da desapropriação se deu mediante empenho e
liquidação da despesa, que em caso de imóvel, emissão de escritura
pública.
Sendo o imóvel desapropriado de uso especial ou dominial houve
registro contábil no Ativo Permanente.
3.1.5. Verificação da Disponibilidade Orçamentaria
Nos processo de contratação' a contabilidade e o setor financeiro
são consultados sobre a disponibilidade orçamentaria e financeira
para atender a despesa.
3.1.6. Abertura de Créditos Adicionais
Os créditos • adicionais têm sido processados* com base em

S

NA

N

S

s
Pesquisa de preços
através de cotação

s

NA

ar •-•
NA
NA

'.tWítt.'

NA
NA

• '"~

- •v fj

NA
NA

s
ti, . •

s
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autorização em lei municipal.'
Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas
- 16.. efetivamente existiam.
Os créditos adicionais foram abertos com obediência às fontes de
17
recursos.
A abertura 'de créditos extraordinários se baseou em situações
18
urgentes e imprevistas comprovadas e com conhecimento imediato
ao. Poder Legislativo.
19
A reabertura de crédito adicional especial ou extraordinário no
exercício seguinte se deu com base no fato de terem sido abertos
nos últimos quatro meses do exercício anterior.
20
A ação objeto de crédito especial está contemplada na LDO.
3.1.7. Autorização da Autoridade Competente
21
As contratações de obras e fornecimento de bens e serviços foram
autorizadas pela autoridade competente.
3.1.8. Procedimentos Administrativos para Geração de
Despesas
<*
A geração de despesas, caracterizadas como criação, expansão ou
22
aperfeiçoamento da ação governamental, ou obrigatórias de
caráter continuado, foram precedidas do procedimento
administrativo de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e
elaboradas de acordo com as normas.
Este procedimento administrativo foi considerado como condição
23
prévia para licitação e empenho da despesa.
3.1.9. Licitação
As licitações foram realizadas com base em requisições e
24
autorizadas pela autoridade competente.
Quando cabível, o processo de estimativa de impacto orçamentário25
financeiro integra o processo licitatório.
A comissão de licitação foi renovada para o exercício.
26
As licitações foram realizadas através da abertura de processos,
27
numerados, registrados em livro, autorizadas pela autoridade
competente e publicadas de forma regular.
Constam do Edital de licitação, quando cabível, projeto básico e/ou
28
executivo, orçamento estimado e minuta do contrato.
Consta
do processo licitatório parecer prévio da Assessoria Jurídica
29
aprovando a minuta Edital e do Contrato.
30
As- propostas foram recebidas pela comissão de licitação e
protocoladas em livro próprio.
As deliberações da comissão de licitação em cada processo foram
31
registradas em atas.
32
Os documentos de habilitação e proposta em cada processo foram
rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes.
0 resultado de cada processo de licitação foi homologado e
33
adjudicado pela autoridade competente.
34
A habilitação dos licitantes ou as propostas atenderam ao Edital de
convocação ou convite. ,
Constam dos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação
35
as justificativas cabíveis, parecer da Assessoria Jurídica,
comunicação a autoridade competente e publicação no prazo legal.
36
Há cadastro atualizado de fornecedores.
37

38
39

Foi publicado chamamento público anual para atualízacão do
registro cadastral e ingresso de novos interessados em fornecer a
Prefeitura.
O.s processos licitatórios foram enviados ao TCM via ACP no prazo
legal.
Licitação com valor enquadrável na modalidade- concorrência foi
enviada ao TCM no prazo legal.
3. 1.10. Empenho •
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Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia.
Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à
nota de empenho
0 empenho da despesa observa a fonte de financiamento.
A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas
na norma de controle interno.
0 arquivamento das notas de empenhos se encontra em boa ordem.
A despesa empenhada está classificada de forma adequada.
As notas de empenhos estão assinadas pela autoridade competente
e pelos responsáveis pela sua emissão.
3.1.11. Reinscrição de Restos a Pagar
Ocorreu reinscricâo de restos a pagar prescritos ou cancelados.
A reinscricâo baseou-se em processo com tramitação regular e
deferido.
3.1.12. Empenho de Adiantamento da Despesa
A concessão de adiantamento teve origem em requerimento
deferido pela autoridade competente e mediante empenho prévio.
0 valor adiantado está dentro dos limites autorizados pela lei e o
servidor estava habilitado a receber.
0 valor do adiantamento foi movimentado através de conta
bancária específica.
Os adiantamentos concedidos são controlados através de registros
contábeis no sistema de compensação.
As prestações de contas dos adiantamentos foram feitas no prazo
legal.
As prestações de contas dos adiantamentos foram analisadas e
aprovadas pelo serviço de contabilidade.
As despesas impugnadas foram recolhidas aos cofres públicos no
prazo legal.
Despesas impugnadas e não recolhidas aos cofres públicos no
prazo legal, ou adiantamentos em atraso na prestação de contas
foram objeto de Tomada de Contas Especial com as providências
cabíveis.
3.1.13. Formalização do Contrato
Quando obrigatório o contrato foi formalizado e elaborado de
acordo com as normas legais e recebeu parecer da Assessoria
Jurídica.
0 resumo dos contratos e seus aditivos foram publicados
tempestivamente.
Os contratos foram registrados na Nota de Empenho e enviados ao
TCM no prazo legal.
Os contratos foram registrados em livro próprio e arquivados em
ordem cronológica juntamente com seus aditivos. .
A execução dos contratos de obras e seus aditivos foram ou estão
sendo acompanhados e fiscalizados por profissional habilitado.
3.1.14. Autorização de Fornecimento, Execução de Obras ou
Serviços.
As contratações foram realizadas mediante autorizações expedidas
pela autoridade competente com destinação adequada das vias.
3.1.15. Anulação de Empenho
As anulações de empenhos estão fundamentadas pelo servidor
responsável e autorizadas pela autoridade competente.
As notas de anulações de empenho contem as informações básicas
exigidas na norma de controle interno.
3.1.16. Liquidação da Despesa
0 estágio da liquidação da despesa está sendo observado.
A liquidação da despesa se baseia em documentos fiiicais previstos
na norma de controle interno.
0 atestado de liquidação da despesa é registrado no documento
fiscal correspondente pelo servidor responsável.
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A 'liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma
tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas
correspondentes.
Os bens de uso especial ou dominial tem registro contábil em conta
específica e individualizada.
Em caso de obras a Administração está emitindo termo de
recebimento provisório e definitivo.
Quando não aceita como liquidada a despesa, medidas
administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o
interesse público.
3.1.17. Incorporação de Bens ao Património
Os bens móveis e . imóveis adquiridos foram registrados
contabilmente no Ativo Permanente.
A especificação dos bens é completa.
Os bens estão numerados, com placas afixadas e com identificação
do responsável pela carga.
3.1.1.18. Registro de Entrada do Material no Almoxarifado
Os. materiais sem previsão de consumo imediato estão registrados
contabilmente no Almoxarifado.
Há controle físico da entrada e saída dos materiais do
Almoxarifado.
As saídas do Almoxarifado são registradas com base em requisições
expedidas pelas Unidades Administrativas e informadas à
contabilidade para registro de baixa.
3.1.19. Pagamento da Despesa
Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancária
ou cheque nominal pelo seu valor líquido.
Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem
autorizada pela autoridade competente e processada pela
contabilidade de forma tempestiva.
Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades em cada fonte de recursos.
Eventuais descumprimentos da ordem cronológica basearam-se
em razões de interesse público previamente justificado,
homologado pela autoridade competente e publicado no órgão
oficial do Município.
As despesas com valores dentro do limite de dispensa de licitação
de que trata o item II do artigo 24 da Lei 8.666/9.3 foram pagas no
prazo de até cinco dias úteis contados da apresentação da fatura.
3.1.20. Retenções de INSS, ISS, IRRF, Caução, Contribuições
Providenciarias, etc.
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As ordens de pagamento registram todas as retenções exigidas por
contrato ou lei.
As ' retenções foram registradas contabilmente de forma
individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e
extra- orçam e ntário de acordo com sua natureza.
,
As retenções originárias de garantias contratuais foram aplicadas
no mercado financeiro para devolução devidamente corrigida.
As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta
bancária específica.
3.1.21. Anulação de Pagamento
Ocorreram anulações de pagamento.
Os recursos financeiros originários da anulação de pagamentos
retornaram às contas bancárias originais.
3.1.22. Inscrição em Restos a Pagar
0 registro contábil da inscrição de despesas em restos a pagar, está
especificado por exercício, por credor, processado ou não
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processado.
Há registro de restos a pagar não processados sem disponibilidade
de caixa em cada fonte de recursos.
0 pagamento de restos a pagar é realizado em obediência a ordem
cronológica.
3.1.23. Prestação de Contas de Convénio
Os rendimentos das aplicações financeiras de ..recursos de
convénios, foram computadas a crédito do convénio.
Os recursos de convénios foram aplicados exclusivamente no
objeto da sua finalidade.
As prestações de contas de convénios foram realizadas nos prazos
legais.
Os recursos de convénio por delegação de encargos foram
contabilizados no fluxo extra-orçamentário.
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Sobre os convénios, foi alertado ao gestor de convénio para acompanhamento e a todos os envolvidos no
processo de pagamento e liquidação para quitar as despesas com o crivo do Gestor.
3. DESPESA
3.2. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÃO

N°
01

02

03
04
05
06

07
08
09
10
11

12
13

;

3.2.1. Requisição
As despesas extra- orçamentar i as foram realizadas mediante requisição
pelas diversas unidades administrativas ao setor de compras.
3.2.2. Autorização da Autoridade Competente
Consta dos processos de contratação a devida autorização da autoridade
competente.
3.2.3. Pagamento
Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancária ou cheque
nominal pelo seu valor líquido.
Os pagamentos foram- realizados mediante emissão de ordem autorizada
pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma
tempestiva,
Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades em cada fonte de recursos.
Eventuais descumprimentos da ordem cronológica basearam-se em razões
de interesse público previamente justificado, homologado pela autoridade
competente e publicado no órgão oficial do Município.
f
3.2.4. Suprimento à Camará
Os suprimentos mensais à Câmara Municipal foram efetuados no prazo
legal.
Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação
financeira e nos limites legais.
0 registro contábil dos suprimentos foi tempestivo e adequado.
As prestações de contas dos suprimentos pela Câmara Municipal para
consolidação dos dados foram realizadas no prazo legal.
Os documentos constantes das prestações de contas estão de acordo com as
normas e arquivados em boa ordem.
3.2.5. Cancelamento de Restos a Pagar
Há registro de restos a pagar não pagos até 31 de dezembro do exercício
imediatamente anterior.
i
0 'Cancelamento de restos a pagar atendeu as normas do' Decreto Municipal
e foi contabilizado no fluxo extra-orçamentário.
•'
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4. PATRIMÓNIO
4.1. BENS IMÓVEIS

N°

DESCRIÇÃO
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01
02

03

04
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06
07

4.1.1. Controle Físico, Cadastral e Contábil da Movimentação.
Os bens imóveis do Município estão organizados em processos e
arquivados em ordem. •

S

Nem
todos
existem

Constam dos processos dos bens imóveis os documentos básicos como
escritura pública e registro em cartório.
Constam dos processos dos bens imóveis os documentos complementares
como:
a) Planta do terreno com representação das benfeitorias;
b] Planta de situação;
c) Folha de tombo;
d) Termo de responsabilidade administrativo sobre o imóvel
distribuído;
e) Ficha de cadastro do imóvel no controle patrimonial;
f) Laudo de vistoria;
g] Termo de entrega e recebimento do imóvel;
h) Termos de recebimento provisório e definitivo de obra;
i] Original do "habite-se".
A folha de tombo contém as informações mínimas exigidas pela norma de
controle interno.
Há registro de ' relato das condições dos imóveis sobre limpeza,
conservação e posse.
Há registro de emissão de laudo de avaliação anual dos imóveis emitido
por comissão e atualizacão por lançamento contábil no ativo permanente.
0 controle contábil e cadastral dos bens imóveis é satisfatório.
. "

Alertei
a Sec.
de Infra
Est'
Sobre
situação
em foto
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4. PATRIMÓNIO
4.2. BENS MÓVEIS

N° de
Ordem
01
02
03
04

05

. 00

DESCRIÇÃO

S

4.2.1. Controle Contábil, Cadastral e Físico.
Os bens móveis têm registro analítico individualizado com indicação do
valor, características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.
Os registros contábe,is dos bens móveis conferem com os. registros
S
cadastrais.
Há registro de inventário anual dos bens móveis.
""' S
No controle dos bens móveis há 'registro de:
a) Distribuição dos bens móveis;
b) Afixação de chapas de identificação com número do registro;
c] Emissão de termo de responsabilidade e guarda dos bens;
d) Recolhimento por inservibilidade, perda ou extravio, furto ou
roubo, alienação, doação, desnecessidade, obsoleto, etc;
- .
e) Redistribuição;
f) Empréstimo, troca ou transferência;
- •
g") Baixa, etc.
No controle cadastral dos bens móveis há informações de:
,1 . .1.
a] Número do registro cadastral;
b] Requisitante do bem; •
c) Nomenclatura e descrição do bem;
á] Dados do fornecedor;
Parte
e) Número da Nota de Empenho, valor e fonte de recursos;
f] Movimentação de carga, data, número do documento fiscal,
número do termo de responsabilidade, transferência,
recolhimento, descrição da declaração, etc;
g") Identificação do responsável que autorizou a baixa.
As ocorrências com os bens são comunicadas pelos responsáveis ao
S
Departamento específico.
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5. ATOS DE PESSOAL
5.1. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
DESCRIÇÃO
N° de
.

t

Ordem
01
02
03
04
05

06
07

08

09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

5.1.1. Provimento Efetivo
A nomeação de servidores para cargos de provimento efetivo se deu
através de aprovação em concurso público e com previsão na LDO.
0 concurso público 'fez reserva de vagas para pessoas portadoras de
deficiência.
As vagas abertas em concurso possuíam autorização em lei.
A nomeação obedeceu a ordem de classificação dos aprovados no
concurso público.
A posse se deu mediante apresentação da documentação exigida nas
normas de controle interno e edital, Portaria de Nomeação e assinatura
do termo de posse.
Os servidores em estágio probatório estão sendo avaliados na forma da
lei municipal e regulamento.
Os servidores reprovados no estágio probatório foram exonerados
mediante processo administrativo.
5.1.2. Provimento Temporário
A admissão de servidor público em caráter temporário estava prevista
na LDO, autorizado em lei específica e se deu através de processo
seletivo.
No processo de admissão há comprovação de que a necessidade é
efetivamente temporária e de excepcional interesse público.
A admissão foi autorizada pela autoridade competente.
A convocação dos selecionados se deu em obediência a ordem de
classificação.
A documentação apresentada pelos contratados atendeu as exigências
das normas de controle interno e do edital.
0 contrato está devidamente assinado pelas partes.
5.1.3. Provimento em Comissão
A nomeação para cargos em comissão atendeu o limite de vagas fixada
em lei.
0 trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características
com atribuições de chefia, direção e assessoramento.
A documentação apresentada pelos nomeados atende as exigências das
normas de controle interno.
A Portaria de nomeação foi publicada no órgão oficial do Município.
0 termo de posse foi assinado e registrado em livro próprio.
5.1.5. Provimento dos Cargos Eletivbs
Os vereadores empossados apresentaram' o diploma fornecido pela
justiça Eleitoral, declaração de bens e documentos pessoais.
'"
0 termo de posse foi assinado em livro próprio pelos Vereadores.
0 Prefeito e o Vice-Prefeito apresentaram o diploma fornecido pela
Justiça Eleitoral, declaração de bens e documentos pessoais.
0 termo de posse foi assinado em livro próprio .pelo Prefeito e VicePrefeito.
v
Os membros do Conselho Tutelar, eleitos por eleição direta na forma do
Estatuto foram nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.
Os membros do Conselho Tutelar foram empossados mediante
apresentação da ata da eleição, documentos pessoais e assinatura do
termo de posse em livro próprio.
5.1.5. Estagiários
A contratação de estudantes estagiários se realizou através de processo
seletivo.
'
:
Os estagiários contratados desempenham funções exclusivas de apoio às
atividades próprias dos servidores.
Há controle da matrícula e frequência às aulas pelos estagiários.
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Os estagiários estão amparados por apólice de seguro de acidente de
trabalho.
- •
29- Acontratação de estagiários está regulada por lei Municipal.
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5. ATOS DE PESSOAL
5.2. CONTROLES FUNCIONAIS

N°
01
02
03
04

05
06
07

08
09
10

11
12

13
14

15
16
17

18

19

20

21

DESCRIÇÃO

5.2.1. Registro Funcional
As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em banco de
dados informatizado.
Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados
em boa ordem e em pastas individuais.
5.2.2. Frequência
A frequência dos servidores é controlada através de registro do ponto. .
A folha de pagamento é elaborada com base no registro do ponto.
5.2. 3. Hora Extra
As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela
autoridade competente com caracterização do interesse público da
necessidade.
As horas extras foram pagas com base em informações extraídas do livro
ponto e estão dentro do limite autorizado em lei.
5.2.4. Férias
Há servidores com mais de uma férias vencida.
As férias são concedidas de acordo com a escala estabelecida.
Na concessão de férias aos servidores é observado o número de dias a
serem concedidos em função da frequência ao trabalho, conforme
estatuto.
Há controle das férias devidas ou concedidas aos servidores com registro
na ficha funcional.
5.2.5. Licenças
As licenças previstas no estatuto foram concedidas com base em
requerimento efetuado pelo servidor.
As licenças concedidas a servidores estão em conformidade com as
normas estabelecidas no estatuto e preservaram o interesse público.
5.2.6. Vantagens
As vantagens em pecúnia devida aos servidores têm controle quanto à
conquista do direito.
Os valores pagos atendem os requisitos da norma legal.
As vantagens em pecúnia, originárias de mérito funcional, atendem ao
princípio da impessoalidade e foram concedidas através de Portaria da
autoridade competente.
5.2.7. Promoções
Há controle quanto à conquista do direito à promoção funcional.
As promoções concedidas no período estão em conformidade com a
norma legal e atribuídas através de Portarias editadas pela autoridade
competente.
5.2.8. Gfíp
A Gfíp tem sido enviada no prazo legal e com todas as informações
obrigatórias.
5.2.9. Demonstrativo Previdenciário
0 • Demonstrativo , Previdenciário está sendo elaborado e enviado à
Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos.
5.2.10. Demonstrativo das Admissões e Contratação de Servidores
0 Demonstrativo das Admissões e Contratação de Servidores de que trata
a IN TC n° 02/2001 está sendo elaborado e enviado ao TCM no prazo
legal.
5.2.11. Declaração de Bens
A declaração de bens dos Agentes Políticos e ocupantes. de cargo de chefia,
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22

23

24

25
26

está sendo elaborada e enviada ao TCM no prazo estabelecido na Agenda
de Obrigações.
5.2.12.- Publicação dos Subsídios e da Remuneração dos Cargos e
Empregos Públicos
Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos
públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do
Município.
5.2.13.Rais
A RA1S está sendo preenchida e encaminhada à CEF no prazo legal.
5.2.14. Declaração Anual dos Rendimentos Pagos ou Creditados
A declaração anual dos rendimentos pagos ou creditados aos servidores
no exercício anterior foi elaborada e entregue no prazo legal para efeito
de ajuste anual do Imposto de Renda.
Os rendimentos pagos ou creditados a título de remuneração por serviços
prestados foram informados à Receita Federal no prazo legal.
5.2.15. Controle da Saúde dos Servidores
Os funcionários têm realizado e apresentado com a regularidade inscrita
na norma de controle os exames médicos e laboratoriais exigidos.
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5. ATOS DE PESSOAL
5.3. VACÂNCIA

N° de
Ordem
01

02

03

DESCRIÇÃO

5.3.1. Cargos Efetivos
Ocorreu vacância de cargos efetivos no período.
Dos processos constam no que couber em cada caso, conforme normas
de controle interno:
a] Pedido de exoneração;
• b] Declaração de bens;
c] Atestado demissional da saúde;
d) Declaração de acidente de trabalho;
e) Parecer final da junta médica;
f) Atestado de óbito;
g) Processo administrativo da demissão;
h) Portaria baixada pela autoridade competente;
i) Publicação no órgão oficial do Município;
j] Cálculo do tempo de serviço;
k] Identificação dos beneficiários da pensão;
1] Cálculo dos saldos de vencimentos e vantagens;
m] Cálculo dos proventos ou pensão devidos com memória de
cálculo;
n) Comunicação ao Regime Próprio de Previdência;
d] Encaminhamento do processo ao TCM para homologação.
Os direitos funcionais foram calculados e pagos de forma regular.

04

Há servidores com mais de 70 anos no exercício do cargo.

05

5.3.2. Cargos em Comissão
Dos processos constam no que couber em cada caso, conforme normas
de controle interno;
1 a]
Carta com pedido de exoneração;
b) Ordem da autoridade competente;
c) Declaração de bens;
d] Cálculo dos saldos remuneratórios;
e] Portaria editada pela autoridade competente;
f) Publicação no órgão oficial do Município'
5.3.3. Temporários
Dos processos constam no que couber em cada caso, conforme normas

06

S

N

NA

N

NA

•rrsr

s •••
S

Alertado
ao setor
para
verificação

s

s
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de controle interno:
• a] Manifestação da parte interessada;
b] -Rescisão do contrato; c) Ordem de demissão;
d) Processo de sindicância;
e] Termo de rescisão;
f) Cálculo dos saldos remuneratórios;
g) Atestado de saúde dermssional;
h) Portaria editada pela autoridade competente;
i") Publicação no órgão oficial do Município.
6.
N°

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

11

13

OUTROS CONTROLES OPERACIONAIS
DESCRIÇÃO

—

S

6.1. Acompanhamento do Cumprimento da Metas Bimestrais de
Arrecadação
Foram elaborados e publicados demonstrativos do cumprimento d<is
metas bimestrais de arrecadação de cada fonte de recursos para
S
verificação da necessidade ou não da decretação de limitação de empenho
e movimentação financeira.
Verificada a necessidade de limitação de empenho o Poder Legislativo foi
notificado.
6.2. Limitação de Empenho
Verificado ao final do bimestre que o comportamento da receita poderia
comprometer o cumprimento das metas de resultado nominal e primário
estabelecido na LDO foi decretado nos trinta dias subsequentes a limitação :VJ<.'
de empenho e movimentação financeira na fonte de recursos
correspondente:
a] Pelo Poder Executivo;
b") Pelo Poder Legislativo.
0 montante da dívida ultrapassou o limite de 120% da Receita Corrente
Líquida.
Foi decretada limitação de empenho e movimentação financeira enquanto
o montante da dívida esteve acima do limite.
6.3. Elaboração e Publicação do Relatório Resumido da Execução
Orçamentaria - RREO
0 Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, composto dos
demonstrativos constantes da Portaria STN n° 441/2003 foi elaborado e "•s
publicado nos prazos legais conforme Agenda de Obrigações.
0 RREO foi encaminhado no prazo legal:
a] Ao Tribunal de Contas dos Municípios;
. S
b") À Caixa Económica Federal.
6.4. Elaboração e Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF
0 Relatório de Gestão Fiscal composto dos demonstrativos constantes da
Portaria STN n° 440/2003 foi elaborado e publicado nos prazos legais
conforme Agenda de Obrigações pelo:
s
a] Poder Executivo;
b*) Poder Legislativo.
•v...*;0 RGF foi encaminhado, no prazo legal:
a) Ao Tribunal de Contas dos municípios; i
S
b) Ao Poder Legislativo; e
cl À Caixa Económica Federal.
0 Relatório de Gestão Fiscal está assinado pelas autoridades competentes
s
conforme normas de controle interno.
6.5. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Quadrimestre
em Audiência Pública.
A avaliação do cumprimento das Metas Fiscais de cada Quadrimestre foi
avaliada em Audiência Pública realizada na Comissão de Orçamento e
s
Finanças da Câmara no'prazo legal.
-6.6. Controle dos Gastos Mínimos com Ensino
0 controle dos gastos mínimos com ensino foi realizado através de
s
relatório na forma do Anexo V constante das normas de controle interno.
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0 relatório mensal foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação e
ao Secretário Municipal. •
15 - 0 relatório mensal foi publicado no órgão oficial do Município.
Os gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino correspondem a
16
pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos.
Os gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
17
correspondem a pelo menos 15% das receitas resultantes de impostos.
Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério em efetivo
18
exercício correspondem a pelo menos 60% das receitas do FUNDEF.
Os recursos do FUNDEB são destinados integralmente à manutenção e
19
desenvolvimento do ensino fundamental.
Há despesas classificadas impropriamente em programas de ensino.
14

S
S
S
S

s
s
Quando
detectadas
estão
sendo
glossadas

20

21

22
23
24
25

26
27
28

29
30

31
32
33

34

Todas as receitas resultantes de impostos integram a base de cálculo dos
gastos mínimos em manutenção e desenvolvimento do ensino.
6.7. Controle dos Gastos com Saúde.
•
0 controle dos gastos mínimos com saúde foi realizado através de
relatório na forma do Anexo IV constante das normas de controle interno.
0 relatório mensal foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e au
Secretário Municipal.
0 relatório mensal foi publicado no órgão oficial do Município.
Os gastos em ações e serviços públicos de saúde correspondem a pelo
menos 15% das receitas produto de impostos.
Há despesas classificadas impropriamente em programas de saúde.
Todas as receitas produto de impostos integram a base de cálculo dos
gastos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.
Todos os recursos vinculados a ações e serviços públicos de saúde são
aplicados através da Unidade Orçamentaria: Fundo Municipal de Saúde.
6.8. Controle dos Gastos com Pessoal
0 controle dos gastos com pessoal é feito mensalmente através da emissão
do Demonstrativo de que trata a Portaria STN n° 440/2003.
Os gastos com pessoal do Poder Executivo estão dentro do limite
prudencial de 51,3% das Receitas Correntes Líquidas. - '
Existem gastos com pessoal não computado para efeito de cálculo dos
limites
As Receitas Correntes Líquidas foram calculadas em conformidade com a
norma legal.
Ultrapassado o limite prudencial dos gastos com pessoal foram adotadas
as medidas estabelecidas na LDO para restabelecimento do limite no
prazo legal.
6.9. Controle da Execução Orçamentaria

. s
s

s
s
s
N

s
s

i.r

s
N
N

• s
s

** • U- ' .

A execução orçamentaria está sendo controlada de forma regular através
dos procedimentos administrativos constante das normas de controle
interno:
a] Lançamento de tributos;
b) Arrecadação;
c] Baixa
d] Inscrição de créditos em Dívida Ativa;
e) Execução Fiscal;
f) Empenho;
•,v.S.;
g] Liquidação; '
'
'
h) Pagamento;
i) Abertura de créditosadicionais;
j) Acompanhamento do cumprimento das metas bimestrais de
arrecadação;
k] Limitação de empenhos;
1) Elaboração e publicação do RREO e RGF;
m) Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas em audiência
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pública;
n] Controle dos gastos mínimos com ensino, saúde, pessoal e
montante da dívida; e
- - - -o) Inscrição em Restos a Pagar;
6.10. Controle da Execução Financeira
A execução financeira esta sendo controlada de forma regular através dos
procedimentos administrativos constante das normas de controle interno:
a) Desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de
arrecadação;
b] Elaboração da programação financeira e cronograma de execução
mensal de desembolso;
35
S
c) Arrecadação;
d) Aplicações financeiras;
e) Pagamentos;
fj Retenções contratuais e consignações;
g) Transferências Financeiras a Unidades Gestoras; e
h] Suprimento à Câmara;
6.11. Controle de Frota
Os fornecimentos de materiais e serviços estão registrados em ficha
36
individual para cada veículo conforme as normas de controle interno.
Os custos de manutenção dos veículos e equipamentos estão sendo
37
realizados de forma individualizada e tempestiva com base nos dados
extraídos das fichas e outros.
0 abastecimento e os serviços de manutenção da frota estão sendo . /. . •
38
realizados no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante
S
autorização da autoridade competente.
No controle de frotas há relatórios com informações como: custo de
39
S
manutenção de cada veículo, custo do Km rodado, ou hora trabalhada,
consumo por Km rodado ou hora trabalhada.
6.12. Controle da Assistência a Pessoas Carentes
Há cadastro sócio económico atualizado de pessoas ou famílias carentes
40
s
homologados pelo serviço de assistência social do Município.
41
As pessoas ou famílias carentes assistidas no período com recursos
s
públicos estão devidamente cadastradas pelo serviço de assistência social.
42
As pessoas ou famílias cadastradas e homologadas como carentes ••- S"
atendem ao disposto na Lei Municipal que disciplina a matéria.
A assistência a pessoas, ou famílias carentes é realizada através do
43
s
processo montado pelo serviço de assistência social.
6.13. Controle de Custos
A LOA do exercício apresenta demonstrativo das ações com especificação
44
s
das metas físicas, financeiras e seus respectivos custos orçados.
45
A realização física das ações pelas diversas unidades administrativas é
informada regularmente à unidade responsável pela apuração de seus
s
custos.
46
0 Balanço Geral do exercício imediatamente anterior apresenta
demonstrativo das ações com especificação das metas- físicas, financeiras e
s
• n-t*";*..
seus respectivos custos realizados.
A apuração dos custos tem orientado estudos e medidas relacionadas ao
47
atendimento aos .princípios constitucionais da eficiência e da
s
economicidade.
6.14. Controle da Prestação de Serviços Particulares
48
Há controle dos serviços prestados a particulares com veículos e
equipamentos rodoviários.
Os serviços são realizados mediante requerimento da parte interessada e
49
de acordo com a ordem cronológica de solicitação por comunidade.
A
cobrança 'dos serviços é realizada por estimativa no momento do
50
requerimento e de acordo com os valores definidos em lei.
0 acerto de contas entre o valor pago e o ef e ti vãmente devido é feito • <*'?;;,
51
dentro do prazo legal.
Os devedores foram notificados e o valor inscrito em dívida atíva.
S
52
Na prestação de serviços particulares o interesse público é preservado.
53
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54

55

56
57

58

59

60

6.15. Prestação de Informações ao TCM
As informações devidas ao Tribunal de Contas dos Municípios e constante
das normas de controle interno foram enviadas no prazo legal:
a] Declaração -de Bens dos Servidores e Agentes Políticos,
b) Demonstrativo do desdobramento da receita em metas bimestrais
de arrecadação acompanhada, quando cabível, das medidas de
combate a evasão e a sonegação fiscal, Programação Financeira e
Cronograma de Execução mensal de desembolso,
c) Atos de pensão e aposentadoria dos servidores vinculados ao
RPP.
d) Processo licitatório na modalidade concorrência. Cadastramento
no Website do TCM.
e] Sistema de cadastramento e acompanhamento de obras,
f) RREOeRGF.
g) Auditoria de Contas Públicas - ACP.
h) Demonstrativo das Admissões e Contratações de Servidores e de
Contratações de Mão de Obra Terceirizada para Substituição de
Servidores,
i] Balanço Geral das Unidades Gestoras e Balanço Consolidado,
j) Ata da audiência pública realizada para demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas fiscais do quadrimestre.
k) Relatório com informações necessárias, comprovando a
priorização de recursos na LDO para obras em andamento e
despesas com conservação do património público.
1] Elaboração de resposta à diligência, audiência, notificação, pedido
de informação e documentos complementares.
6.17. Publicação dos Atos Oficiais
Os atos oficiais da administração, descritos nas normas de controle
interno, foram publicados no órgão oficial do Município e em outros
veículos de comunicação quando exigidos pela legislação, nos prazos
legais.
6.18. Informações à Câmara Municipal
Os balancetes mensais das diversas unidades gestoras foram
encaminhados à Câmara Municipal para acompanhamento e fiscalização.
0 Balanço Geral do exercício anterior, das diversas unidades gestoras,
foram encaminhados à Câmara para fiscalização e para que sejam
colocados à disposição para consulta e apreciação pelos cidadãos e
instituições da sociedade.
Os pedidos de informação formulados pelo Poder Legislativo foram
atendidos no prazo legal.
6.19. Informações à Secretaria de Estado da Fazenda
Cópia do Balanço Geral Consolidado foi encaminhado à Secretaria de
Estado da Fazenda no prazo legal.
6.20. Cumprimento da Agenda de Obrigações
0 cumprimento da Agenda de Obrigações está sendo observado pelas
diversas Unidades Administrativas no desempenho de suas atribuições,

S

S

S

S

s
'••>••- •

s
NA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que a matéria Controle Interno não é nova, a Lei Federal n2 4.320/64 e o Decreto-Lei
200/67, já previam a adoção deste sistema, como instrumento balizador das ações do gestor
público. Depois, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 31, 70 e 74 prevêem a instituição
do Controle Interno dos Municípios e demais entes da Federação. A maioria dos municípios
brasileiros, no entanto, não .foram competentes para sistematizar e implantar o controle
interno oficia! e tecnicamente capacitado para responder às exigências legais. Com a edição da
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n- 101/00- LRF, o gestor público não pode
mais relegar a implantação do Controle Interno -na Administração, Pública. Poucos gestores
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municipais o implantaram, seja pelas dificuldades enfrentadas para sua implementação e
manu^tenj:ãq_de__um sjstema;de_controle interno municipal ou pela falta de interesse do gestor.
Este assunto vem causando inquietações a todos nós que estamos envolvidos com o serviço
público, em especial o municipal. Sabe-se que implementar um sistema de controle interno
requer a existência no quadro de pessoal do . município de pessoas qualificadas e
comprometidas, o que é muito raro, principalmente nos pequenos municípios, além de recursos
tecnológicos, estrutura física adequada e, sobretudo, vontade do gestor, a quem cabe zelar pelo
bom funcionamento do controle interno, que, bern compreendido, pode se tornar no mais
importante aliado de sua administração. Por outro lado, os municípios estão sendo cada vez
mais cobrados. Os órgãos externos estão se modernizando, se estruturando e qualificando o
seu pessoal e os municípios carentes de tudo isso. Vencer todas estas dificuldades é o grande
desafio para os administradores municipais.
Neste contexto, o Município de RIACHO DE SANTANA, instituiu o seu Sistema de Controle
Interno, hoje, e, conta com uma estrutura senão a ideal, mas encontra-se num estágio bom,
porém ainda merecendo atenção especial, por ter apenas urn funcionário no quadro nomeado
que é este controlador.
l

;

Hoje se faz o setor de licitações e contratos com divulgação de todos os atos do processo, que
será acompanhado pelo cidadão através do nosso diário oficial. Alertei o mesmo na prática dos
preços de mercado e sobre as empresas inidôneas, onde deve ficar atentos para tal, entre
outras recomendações que este controlador sempre está alertando ao setor formalmente e
verbalmente por está presente neste prédio da Prefeitura.
Temos também o site oficial, onde colocamos a disposição para ao cidadão solicitar qualquer
esclarecimentos a respeito de fatos e que deve ser respondido no máximo em 20 dias corridos.
A Controladoria Geral do Município, com o objetivo de cumprir sua missão, vem ao longo.da
sua existência buscando as qualificações necessárias para um desempenho eficaz das atividades
de forma a orientar os gestores nas suas diversas áreas, para que mantenham a eficácia e a
eficiência.
;
,,
i
•.•'
Foram abordados neste relatório, e anexado nas contas anuais, a Receita Corrente Liquidadas
aplicações de recursos em saúde e educação, açÕes em assistência social, as despesas
realizadas com pessoal, a evolução da dívida consolidada do município, bem como a aplicação
dos recursos dos Royalties, FIES, Salário Educação e C1DE e as despesas por órgão e por função,
além do acompanhamento e sempre alertando sobre falhas técnicas e o melhor caminho das
licitações e contratos, visto que são pontos de maior apreciação de controle por- órgãos
externos, a exemplo do Tribunal de Contas dos Municípios, e acompanhamento do gestor
municipal, visando a tomada de decisões para a aprovação das contas municipais. . ,
,•
Apresentamos o relatório para auxiliar a tomada de decisões, cabíveis ao bom andamento desta
Prefeitura, com o auxílio do Controle Interno. Aos órgãos .-externos, o relatório servirá ..de
parâmetro, facilitando a análise das contas anuais.
Atestamos que a execução orçamentaria, financeira e patrimonial desta'entidade, seguiu todas
as normas e princípios • de contabilidade expressas através da Lei 4.320/64 e da. Lei
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Complementar 101/00, conforme atribuições desta Controladoria como preceitua a Resolução
1120/05_emanado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
,;,'
Destacamos o empenho do Gestor, apesar das dificuldades financeiras, para a estruturação dos
setores de Compras, Licitações e Contratos, visando sanar assim os erros notificados durante o
exercício de 2017.
Por fim, destacamos que este Controle Interno vem, desde a sua implantação, agindo de forma
pró-ativa, na realização do acompanhamento das atividades e ações da administração
Municipal, venho alertar que muito dos atos se faz verbalmente, sempre alertando aos setores
envolvidos sobre a sua importância no processo de gerir a coisa pública, onde o vício na
administração pública pode ser sanado a qualquer momento e a qualquer tempo, analisando e
acompanhando os resultados alcançados pela ótica da eficiência e eficácia, em conformidade
com os preceitos legais.
É o relatório, em 02 vias com 32 páginas mais os anexos, ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia à
Câmara Municipal de Vereadores e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, através
do e-tcm.

SMJ
RIACHO DE SANTANA, EM 27 DE MARÇO DE 2018.

JOSENItf^N BRASILEIRO FERNANDES

Controlac or Geral do Município
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OUTROS ATOS E OFÍCIOS ENCAMINHADOS
AOS SETORES RESPONSÁVEIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of n2ILM%.
M.D.
C/C:
Da:

Data:
Ref:

153/2016
PedriDjde.pjiveira;Alyé;s
Sec. Mui de Finanças
Setor de Compras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
06/04/2017
Exigência de comprovação despesas

Prezados Senhores,
Com o costumeiro respeito, recomendo que exiga sobre amostragem,
comprovação através de Notas Fiscais das despesas com insumos que deverão
serem apresentadas das empresas de prestação de serviços com mão de obra.
Uma vez não apresentada por amostragem, poderá ser vinculada ao pagamento
das mesmas.
Segue em anexo, relação de empresas e outras que poderão surgir em processos
futuros.
Atenciosamente
jasfiátospasa
CONTROLADORIA GERATop^lÍNICÍPIO.

íx
„, ~r • • , •* f\

«M Q!Q.

r\ R 01 . j O O í - ^

°*

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana - Bahia

4, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
jfw
*'•'-•"•' SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 23/03/2017 07:55

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
CS.PÉS.GV.000755 - Outras despesas efetivamente pagas com pessoal, decorrentes de contratação de pessoa física ou
terceirização de mão de obra através de sociedades e empresas para consultoria ou atividades permanentes e pertinentes ao
funcionamento da administração pública
Valor

Processo

Credor

1993O

COMPRE - COOPERATIVA NACIONAL DE
PRESTADORES DE SE

R$3.801,29

2059O

PUBLICOUNT - CONTABILIDADE
PÚBLICA E ASSESSORIA S/

R$ 4.465,80

2507O

COMPACTA LIMPEZA URBANA PÚBLICA
E PRIVADA LTDA.
MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

2492O
2365O
2363O
23720

R$ 88.863,31
RS 16.800,00

FOLHA VERDE CONSTRUTORA E
JARDINAGEM LTDA
FOLHA VERDE CONSTRUTORA E
JARDINAGEM LTDA
COUTO, MATOS E WILDBERGER
ADVOGADOS ASSOCIADOS

RS 9.004,75
R$ 5.373,78
RS 19.500,00

2142O

CONPRE - COOPERATIVA NACIONAL DE
PRESTADORES DE SE

2143O

COOPERATIVA DE TRABALHO
NACIONALCOOP

2189O

CONPRE - COOPERATIVA NACIONAL DE
PRESTADORES DE SE

2190O

COOPERATIVA DE TRABALHO
NACIONALCOOP

RS 27.000,00

21 91 0

COOPERATIVA DE TRABALHO
NACIONALCOOP

RS 7.200,00

2192O

CONPRE - COOPERATIVA NACIONAL DE
PRESTADORES DE SE
PUBLICOUNT -CONTABILIDADE
PÚBLICA E ASSESSORIA S/

2354 O
2355O

R$8.918,63
R$ 74.820,00
R$ 2.730,23

RS 15.894,39
RS 7.656,00

HD - CONSULTORIA PÚBLICA
MUNICIPAL LTDA.

RS 2.339,00

Caetité, 23 de março de 2017

SEBASTIÃO TADEU LOURENCO DOS SANTOS
Responsável pelo Exame

Supervisão: CHARLES AMISTERDAM TEIXEIRA GÓES
Inspetor Regional

Página: 23 de 23

Exame Concluído em: 21/03/2017 17:35:00 Notificado em:
Prefeitura Municipal de RIACHO DE SANTANA -11/2016

Prbmotoría-dè justiça de Riacho de Santana - BA
' • - • ' •
'
'
Ofício n°. 253/2017

^^

-*

..Pjefèo

;•

.

'frèfíiiur.a::MMÍài^

Assuúto

.prezado'.Senliór,'..;.. .
01^

em .epígrafe, o Ministério

^

Justiça, no uso de suas atri-

tó';^

bulcões,

-prazo- de 30(trmta) dias
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Pontas .púbhoas desta
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Preteifura Municipal de Riacho de Santana
Praça MonsenhorToWas, 321
PROTOCOLO l!"
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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE RIACHO 0£ iY.i-JTANA
ESTADO DA BAHIA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminhe-se o presente processo ao Setor de Contabilidade, pyra
que nos informe como são disponibilizadas as comas públicas desta Prefeitura
rio prazo de l O (dez) dias, Após, retornem os autos a esta Procuradoria
Municipal, para elaboração da resposta a ser encaminhada ao Ministório
Púbíico.
Riacho de Santana - BA, 06 de outubro de 20'i7.

ÍTALO BRtTOjtf A£ALr;ÃES
Procurador Técnico-Administrativo do Município
Dsc. M u n. i-i;:-;0-:7

rava Monsenhor Tobías. '.'•/! l. CEP: 4G470-000 - Riíicli-"de Saninnu
CMPj: 11.10'j. lí) l/OOOl-eO - T«l. (77 j jfV;.^u.lS

RESPOSTA AO PROC. ADMINISTRATIVO 11845/2017
MPE - DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DESTA PREFEITURA
Em resposta ao DESPACHO ADMINISTRATIVO da Procuradoria Geral do Município,
informamos que as contas públicas desta Prefeitura, são disponibilizadas no site oficial deste
município, sítio: www.riachodesantana.ba.gov.br, no ícone "TRANSPARÊNCIA" e "ACESSO A
INFORMAÇÃO". Este espaço está disponibilizado para permitir além da disponibilização das
contas públicas mensalmente, solicitar informações adicionais referente a administração
pública.
A Lei n- 12.527, sancionada pela Presidenta da República em 18 de novembro de 2011, tem
o propósito_de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
A publicação da Lei de Acesso a Informações significa um importante passo para a
consolidação democrática do Brasil e tornar possível uma maior participação popular e'o
controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas
permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.
São realizadas também audiência pública, na Câmara Municipal de Vereadores nos finais dos
meses de fevereiro, maio e setembro, de todo exercício financeiro, onde serão apresentados
relatórios da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, em atendimento §4e do art. 9 Q da
Lei Complementar n Q 101/2000 [Lei de Responsabilidade Fiscal].
Por derradeiro, esta Prefeitura disppnibiliza as contas do exercício anterior nos 60 dias
[abril e maio] do ano subsequente, antes da apreciação das contas pelo Tribunal de contas
dos Municípios - TCM, através de EDITAL, publicado em seu DIÁRIO OFICIAL, cópia em
anexo,
PMRS, em 17 de outubro de 2017.
Atenciosamente,

PAULCTS"Ê(RGIO"ZETat£ DE SOUZA
Contabili^ajd-e^Mumcípãl

QUARTA-FE1RA
29 DE MARÇO DE 2017
ANON°X1-N°1332

EDITAIS

'

EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA N° 001/2017
"Trata de disponibilidade Pública dos 12 (doze) lotes
de Prestação de Contas Mensal do Exercício de 2016,
da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana"

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, ALAN ANTÓNIO VIEIRA, no uso de suas atribuições, que são
conferidas por lei, FAZ SABER a todos quantos o presente virem, conhecimento tiverem e interessar possa, e,
especialmente a TODOS OS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, que se encontra
à disposição de qualquer contribuinte do Município, peio prazo de 60 dias, (1° de abril a 31 maio de 2017) para
exame e apreciação, os 12 (doze) lotes de Prestação de Contas Mensal da Prefeitura Municipal de Riacho
de Santana, Exercício 2016, de responsabilidade, dos gestores TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO e o
gestor ALAN ANTÓNIO VIEIRA, no horário de funcionamento desta Prefeitura, das 08:00 h. ás 12:00 h. e das
14:00 h. às 17:00 h., para que, nos termos do art.54, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 06/91,
de 06 de Dezembro de 1991, art. 95, parágrafo 2° da Constituição do Estado da Bahia e srt. 31, parágrafo 3D da
Constituição Federal, possam questionar a legitimidade, no prazo de disponibilidade pública.
O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá apresentar-se na Secretaria Municipal de Administração,
munido de seu titulo eleitoral, de um documento de identificação, preenchendo o requerimento próprio para este
fim, especificando a data e horário, em que será exercida a faculdade, de que trata o art. 31, parágrafo 3° da
Constituição Federal.
Findo o prazo de disponibilidade pública, a Prestação de Contas, juntamente com qualquer quesíionamento dos
contribuintes, serão enviados ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS nos termos do art. 55 da Lei
Complementam0 06/91.
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana- Bahia, em 28 de março de 2017.

ALAN ANTÓNIO VIEIRA
Prefeito Municipal

JOSENILTON BRASILEIRO FERNANDES
Controlador Geral do Município

ESTADO DA BAHIA

0£.n2.

008/2017

MD
Da:

Procuradores, do Município
Controladoria Geral do Município

Data:

16/02/2017

Ref.:

Envio de Notificação Mensal de JULHO/AGOSTO/2016.

'^R,'ITALO,^AGALH^:ES
:j:^
" MA! '•
,—i

-%*

Prezados Senhores
Com o costumeiro respeito e o dever de zelar pelo bom funcionamento da Administração
Pública, venho por meio deste, encaminhar a esta Procuradoria, as Notificações Mensais do
meses de Julho e agosto de 2016, para que tome conhecimento e atrelarmos forças em
sanar tais pendências junto ao TCM/BA.
iití>'

-i :
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--r*.--

••••-.
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Riacho de Santana, 14 de fevereiro de 2017

JOSENILTON^MSTLEIRO FERNANDES f
Controlador Gteral do Município

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO

SANTANA

ESTADO DA BAHIA

009/2017

M.D
Da:
Data:
Ref.:

S SILVA/DR.JTALg^MAGALHAES.
Procuradores do Município
Controladoria Geral do Município
16/02/2017
Envio de Notificação Mensal de'SETEMBRO/2016.

Prezados Senhores

Com o costumeiro respeito e o dever de zelar pelo bom funcionamento da Administração
Pública, venho por meio deste, encaminhar a esta Procuradoria, as Notificações Mensais do
meses de SETEMBRO/2016, para que tome conhecimento e atrelarmos forças em sanar
tais pendências junto ao TCM/BA.

Riacho de Santana, 14 de fevereiro de 2017

JOSENILTO^^RASLLEIRO FERNANDES
. . Çpntii9;lad©rtG.éral do Município ., ...

lura Uunteipal do Fíi;:ciio tío Santana Ohijfia tíc Gatrfnoie

hfitío oní:

is. Fun.:

' . f

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14,105.191/0001-60 - Riacho de Santana - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

c "
IlrnS Sr.r
&a^ v*- sS.
M.D
Da:
Data:
Ref.:

102017
Procuradores do Município
Controladoria Geral do Município
22/02/2017

.^:;*iSJt ..... •

Envio de Notificação Mensalãe SETEMBRO/2016.

Prezados Senhores
' • '"

.Com o costumeiro respeito 'e o dever de félar pelo bom funcionamento da Administração
Pública, venho por meio deste, encaminhar a esta Procuradoria, as Notificação do mês de
SETEMBRO/2016, para que tome conhecimento e atrelarmos forças em sanar tais pendências
junto ao TCM/BA.

Atenciosamente,
jíl* * - . " .

«ais
Contrqa;c|br; Geral do Município ••'-.
; ni("

r e f e - i t u r s M u n . ée . Riacho dís

F RO 1 00 O L ( N

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJíU.?$]ioS.á91/0001-'6Ó^'Riacho de Santana - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

0£n2
Ell
M.D
Da:
Data:
Ref. :

010/2017
Procuradores do Município
Controladoria Geral do Município
02/03/2017

Envio de Notificação Mensal

Prezados Senhores
Corn o costumeiro respeito e o dever de zelar peio bom funcionamento da
Administração Pública, venho por meio deste, encaminhar a esta Procuradoria, a
Notificação Mensal do mês de OUTUBRO/2016, relacionados aos ACHADOS,
informados
que
a
notificação
completa
encontra-se
no
e-mail
procuradoria mrs(ãoutlook.com para que tome conhecimento e atrelarmos forças em
sanar tais pendências junto ao TCM/BA.

Riacho de Santana, 02 de março de 2017

JOSENILTON RAÍpLEIRO FERNANDES
CGM

, ífln ,.rr Mun. c'c F.Ucho do Santana

'•••• -* 1 1"- ~"
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Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNP}: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana
- Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

0£nfi.

011/2017
Cássia,Batista dqs^antbs^Çiçesidènté.dà.CPii '
Luiz a Franciele Gi^ede^Guimar^s-fít^egbeira *
Cctfitroládòria Geráljdollgunicípiô { £^ '*' * \ . '
02/o"3/2dl7
"
- -~ Impedidos de Contratar

Prezados Senhores
Com o costumeiro respeito e o dever de zelar pelo bom funcionamento da
Administração Pública, venho por meio deste; dar conhecimento ao setor sobre as
empresas impedidas de contratar com o município, relação esta divulgada pelo
TCM/BA.
Atenciosamente

JOSBN1LTONB

T/-0

05
Funcionário

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14,105.191/0001-60 - Riacho de Santana
- Bahia

— A-..-..

•;„.'•"•:•. Tibunai d&Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA-; Sistema Integrado de
G esta o">:è -Auditoria - Módulo de
Análise
|
Emissão: 22/02/2017 08:37

dríipedidos de Contratar
.CPF/CNPJ do Impedido

Nome/Razão
Período de
Origem do Impedimento
Social do Impedido Impedimento
j

..ADINAEL FREIRE DA SILVA

An tenor Souza

.-Cooperativa dos Profissionais de Transportes
•.Alternativos e Especiais do Estado da Bahia \T_RANSCOPS

57050120553
•'
•/.
01376101572
.
,:-:.
' ''' ~"
09277669000523

Num
Processo

TC M

19/05/2015 r TRF 1 ^.Região - Subseção
a
Judiciár[à de'Campo Formoso
19/05/2020
j
10/10/2015' - TRF 1 a JRegíão - Subseção
a
.-;-;.í-'--judiciária de Guanambi
10/10/2020' •'•'''" " '
l

1054516

20/06/2016
a

0936516

-TRF 1a,Região - Subseção
Judiciária de Guanambi

Cooperativa dos Profissionais de Transportes
...Alternativos e Especiais do Estado da Bahia
.-TRANSCOPS

092776690001 08 20/06/201 6 . . T TRF 1 ^Região - Suseção

Cooperativa'dos Profissionais de Transportes
Alternativos e Especiais do Estado da Bahia
TRANSCOPS
;• Cooperativa dos Profissionais de Transportes
Alternativos e Especiais do Estado da Bahia
TRANSCOPS
'Cooperativa dos Profissionais de Transportes
••Alternativos e Especiais do Estado da Bahia
TRANSCOPS
Cooperativa dos Profissionais de Transportes
'Alternativos e Especiais do Estado da Bahia
TRANSCOPS

0675116

Judiciara de Guanambi

0936516

09277669000442 20/06/2016
a

-TRF 1a,Região - Subseção
Judiciária de Guanambi

0936516

09277669000280 20/06/2016
a

- TRF ifRegião - Subseção
Judiciária de Guanambi

0936516

09277669000108 11/07/2016
a

-TRF 1a. Região-Subseção
Judiciária de Guanambi

0738116

a

,

..• : • K
09277669000442 11/07/2016 -TRF 1a Região-Subseção
a
•'• Judiciária de Guanambi
i

0738116

Cooperativa dos Profissionais de Transportes
' ÀJtérnaíivqse Especiais do Estado da Bahia
TRANSCOPS'

09277669000280 11/07/2016 "•-'TRF 1 a jRegião-Subseção
•'•'6690005? v a
• : "Júdiicáriá de Guanambi

0738116

Cooperativa dos Profissionais de Transportes
Alternativos e Especiais dos Estado da Bahia
F TRANSCOPS
•
•Cooperativa dos Profissionais de Transportes
Alternativos'6 Especiais dós Estado da Bahia
TRANSCOPS

09277669000361 11/07/2016
a
•

- TRF 1a, Região - Subseção
Judiciária de Suanambi

0738116

09277669000361 20/06/2016
" " ' a
. ""-

-TRF 1a,Região - Subseção
Judiciária de Guanambi

0936516

. .

j.

JKTECK CONSTRUÇÕES LTDA

02296383000112 28/12/201;5^TRFI^Região - Subseção
'" •••/7689000280 a " ' "-'""ifí"- 'JiJdícÍána'c!é Guanambi

JOSEERIVALDO RIBEIRO

11/05/2015
a
11/05/2023
84937300849
22/03/2016 - TJ/SP - 4a Vara Cível,
a
. . Comarca de Limeira
22/03/202H . -• '
!'
47170492504
12/07/2016 - TRF 1 J- SUBSEÇÃO
.. JUDIARIA DE ALAGOINHAS
a
'/ u.ubí;u028t' . 12/07/2019..! 7!^.!Í| -;,
48922080515
11/05/2015 "- TRF I^Região - Subseção
Judiciária de Campo Formoso
a
11/05/2023
25138694863
' 22/03/2016 -TJ/SP -j 4a Vara Cível,
a
Comarca de Limeira
,-,,
22/03/2021 - • ! ' 1t
90739035568
11/05/2015 -TRF 1a! Região - Subseção
a
Judiciárja de Campo Formoso
. '.
11/05/2023;
egião- Subseção
62242997,572'" ' 09/12/201'S'1
Judiciária de Campo Formoso
.a
09/12/2018
01641131500
01/07/2014 - TRF 1a Região - Subseção

•JOSÉ HENRIQUE PILÓN

'JÓSÉLUÍZARAÚJO DOS SANTOS

JOSÉ ZjTÔ.GÓES de SENA

'JULIANA
" ' PASCHOALON ROSSÊTTI
^LLUZ.BTSTA DE JESUS

LUIZ BATISTA DE JESUS

-LUIZ GONZAGA AMORIM CARDOSO

319.87567587

http://anaIisador.tcm.ba.gov.br/SigaAdministracao/ConsultarlmpedidosContratarReI.aspx

1797115
- TRF 1 ^.Região-Subseção
10420Judiciáría de Carnpo Formoso 16

l

1 091 616
0045917
1042016
1096116 .
1042016
0661716
0661 6-

1/2

^V^LUIZ-GNZAGAAMORIM CARDOSO

a
Judiciada de Campo Formoso 1 6
01/07/2017
j
01641131500
14/10/2014, -TRF 1a| Região -Subseçao 07852_ , J u d"Í c á r Í 3 de' Campo Formoso 16
' " _ÍS"., ' ' a

• r .f -M.E. TELES SILVA

08584283000178 30/04/201.5,.... -TRE- Juízo Eleitoral da 135a 07139.,
..................
15

' '^''.^- NOÉÚÂ^SOUSA OLIVEIRA

522517565'15":

29/04/2020'

Página: 1'de.1.--.-

05/08/2014 "- TRF 1*;RegÍão - Subseçao 06615a
Judiciária de Campo Formoso 16
05/08/2017
|
'.;.,-• •. • • •-[-;,

- ' • > • • ! . JÁ 'S í'

http://analisador.tcm.ba.gov.br/SigaAdministracao/ConsultarlmpedidosContratarReI.aspx
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
'.:..•.-;:.' C.í; OvTllíi.

Of. ne.
M.D
C/C:
Da:
Data:
Ref.:

023/2017
,... ,..s
Cássia Bátistà dos Santos/outros
,/..,;l,
Comissão de Licitação e Pregão
Josélia Alves de Oliveira e Sousa
, '_" i."
Controladoria Geral do Município
21/06/2017
Recomendação à elaboração processo licitatório

Prezadas,
Com o costumeiro respeito e conforme preceitua legislação e exigências dos órgãos de
controle, venho através do presente fazer recomendação abaixo a este setor:
- . . '. . . . : • • " . ' . . ," ' RECOMENDAÇÃO ' ' ''

' . . ' • ' . • ' .''" : / .

-

Verificar mensalmente se o Fiscal do contrato já desligou do
Município ou durante os aditivos se terá que haver
mudança, pois os Fiscais deverão ser avisados sobre seu
papel na execução do contrato e passar pelo crivo os
serviços de sua responsabilidade;

Acompanhamento do Gestor de Convénios (GMC) nas
licitações e execução relacionados à recursos vinculados a
convénios, pois trata-se de recursos vinculados e requer
melhor atenção quanto às exigências do certame e
execução;
Os Editais de Licitação deverão ser observados com maior
clareza, histórícos/objetos, quanto aos prazos, exigências e
produtos/ou serviços. Maior atenção quanto as exigências
do Edital e específicos aos produtos e ou serviços que
pretendem licitar;

Verificar na elaboração do contrato: Valor mensal de R$,
sem especificar de até, tanto, de acordo medição, prazo de
execução, contrato 095/2016, CLÁUSULA SEGUNDA: O
presente contrato vigerá até a data do total cumprimento
pelas partes do seu objeto.

• . SETORES/RESPqiMSÁVEIS

Secretaria de Administração
Licitações e Contratos

Sec. de Administração
Licitações e Contratos

Secretaria de Admínstração
Licitações e Contratos

Secretaria de Adminstraçao
Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

"Verificar, ao realizar licitações, junto aos sistemas Sicaf,
Siasg, CNPJ e CPF, estes dois últimos administrados pela
Receita Federal, o quadro societário e o endereço dos
licitantes com vistas a verificar a existência de sócios
comuns, endereços idênticos ou relações de parentesco,
fato que, analisado em conjunto com outras informações,
poderá indicar a ocorrência de fraudes contra o certame."
Verificar também se junto aoTCM e CGU, listas de empresas
ínidôneas, proibidas de contratar junto ao setor público.

Quanto aos preços cotados e ou praticados no certame se
está de acordo preço de mercado;

Secretaria de Adminstração
Licitações e Contratos

Secretaria de Administração
Licitações e Contratos

Controladoria Geral do Município em 21 de junho de 2017

JOSENILTON BRASILEIRO FERNANDES
Controladpr íeral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. n9.
Ilm2 Sr.:

024/2017
SECREETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C/C

SCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Da:
Data:
Ref.:

Controladoria Geral do Município
25/07/2017
Notas Fiscais da Sol Dourado

Prezados Senhores
Com o costumeiro respeito e o dever de zelar pelo bom funcionamento da Administração
Pública, venho por meio deste informar que as Notas Fiscais relacionadas a Sol Dourado,
deverá ser acostado ao processo documentos de veículos pendentes e em dias com o seu
pagamento e, verificar junto ao setor de Licitações e Contratos se consta no contrato o
responsável pela execução contratual.

Riacho de Santana, 25de julho de 2017.

CONTWQlADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça Monsenhor To bias, 321

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Uiiíí;Sr.:
M.D
Oa:
Data:
Ref.:

THÍAGO SILVA RAMOS/GUSTAVO OLIVEIRA MAGALHÃES/ISAURA
FRANCISCO DE OLIVEIRA
Sec. Mui. de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Controladoria Geral do Município
01/08/2017
Boletins de medição de obras

Senhor Secretário,
Com o costumeiro respeito venho através do presente encaminhar, conforme já discutido
anteriormente recomendações das Notas Fiscais e Medições a serem encaminhadas ao
setor Financeiro desta Prefeitura.
As recomendações se fazem necessárias para qualquer Nota Fiscal de Prestação de Serviços
de Obras e Engenharia, encaminhadas por esta Secretaria e poderão ser inclusos mais
exigências se julgarem necessárias.
Em tempo, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Controladori4$&ral do Município
CSM

Prefeitura Municipal de Riacho deSantana
Praça Monsenhor fobias, 321

^Jt^'^J

ENTRADA DE NOTAS FISCAIS - OBRAS E ENGENHARIA
CREDOR

NF.N2

ÍTENS
0 Contrato foi assinado inclusive corn o carimbo de
1
CNPJ da empresa, enviado a sua cópia para a SEINFRA?
Se for recursos de convénio com outros órgãos
2
governamentais, passou pelo crivo do Gestor de
Convénios?
0 contrato ou aditivo está dentro do prazo de
3
validade da execução e data da Nota Fiscal?
4
Foi dado a ordem de serviço para a execução da obra?
A execução dos serviços se deu. logo após a ordem de
5
serviço, se houve atraso foi devidamente justificado?
0 credor está acompanhando o prazo de validade do
6
seu contrato? Vencimento? e se já está perto do seu
aditivo?
A Nota Fiscal está/ com carimbo da Prefeitura da sede
7
da empresa e com o seu canhoto devidamente
devolvido à empresa?
8
0 histórico da Nota Fiscal está de acordo ao contrato?
A Nota Fiscal de Prestação de Serviços está com seu
9
Histórico com clareza, de acordo o contrato?
10
A Nota Fiscal está dentro do seu prazo de validade?
11
Foi apresentado ART de fiscalização da obra?
12
Foi apresentado ART de execução da obra?
A medição apresenta assinaturas do engenheiro e
13
responsável pela execução contratual?
Foi verificado na medição, quais parcelas, e execução
14
com datas de medições sequenciais?
A medição apresenta assinatura do Secretário de
15
Infraestrutura e Serviços Urbanos?
A medição apresenta assinatura do responsável pela
16
empresa, formalmente apresentado e indicado pela
empresa executora dos serviços?
17
Foi apresentado a certidão de Débitos Trabalhistas?
18
Foi apresentada a certidão do INSS?
19
Foi apresentada a certidão do FGTS?
Observações:

SIM

NÃO

l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO D A BAHIA

Of. n2
Umas.:
M.D
Da:
Data:
Ref.:

027/2017
Lucas Alves
Secretário de Governo
Controladoria Geral do Município
01/08/2017
Recomendações

Ilmfl Sr.
Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, venho
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreções técnicas não aconteçam e sejam
sanadas em tempo hábil.

Controladorjlrael^al do Município

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça Monsenhor Tobtas. 321

ANEXO AO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
-S
LJJ

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Governo

Nomeação da Comissão de Verificação do Património do
Município, com todos os atos como baixa e adequação ao livro
o tombo, conforme exigência da Comissão de Transmissão de
Governo;

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Administração

Verificar Links de responsabilidade deste setor, junto ao portal da
transparência neste município, alimentando-o constantemente,
pois os mesmos estão em aberto;

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Administração

Os projetos de Lei e os enviados para sancionar ou veto, deverão
passar pelo crivo da assessoria jurídica;
m
o

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Administração

As nomeações dos agentes públicos deverão apresentar no ato
ro CND municipal e a declaração de bens do nomeado;
o

Secretaria de
Governo

Recursos Humanos

As publicações deverão respeitar os prazos previstos e publicação
no Diário Oficial do Município na internet;

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Governo

RECOMENDAÇÃO
Os ofícios, Decretos, Leis e outros atos, deverão conter numeração

m sequencial e organizar em pasta com a sua publicação junto ao ato
rJ
O

assinado;

t-n
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. r&
•lima Sra.:
M.D
Da:
Data:
Ref.:

028/2017
ZENAIDE ALVES PEREIRA
Chefe Recursos Humanos
Controladoria Geral do Município
18/08/2017
Indícios de acumulação de Cargos

Prezada Senhora,

Com o costumeiro respeito e conforme preceitua a resolução n- 1120/2005, venho por meio
deste, comunicar ern anexo, indícios de acumulação irregular de cargos, entre os servidores
municipais, realizadas pelo TCM/BAHIA.
Em Edital publicado pelo TCM/BA., requer prazo para adequação e correção dos mesmos no
SIGA.

Atenciosamente,

Município

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça MonsenhorToblas, 321

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana - Bahia

A

HAKÍA

Rodrigues Soares.
Processo n" 38541-16 - Termo do Ocorrência lavrado na Câmara
Municipal de ITACARÉ. Gestor/Responsável: Sr. Edson Arante Santos
Mendes.
Processo n" 00951 -1 8 - Prestação de Contas de Recursos Repassados
pela Prefeitura Municipal dê ALAGOINHAS à Associação Beneficente
Eiohim, exercício de 2012. Gestor/Responsável: Sr. Paulo César
Simões Silva. Dirigente/Entidade: Sr. José Raimundo Dias de Uma.
Er.9.S.5.SSo._jC!"...Ç.?.43.P.e.l7. - Contas do Instituto de Previdência dos
Servidores - IPCM de CORAÇÃO DE MARIA, exercício de 201 G. Gestor/
Responsável: Sr. Ailtcn Queiroz.
Processo n" 07860-16 - Pedido de Reconsideração referente ao
processo n° 03617-1 2, da Prestação de Contas de Recursos Repassados
pela Prefeitura Municipal de CAMAÇARI ao Sport Clube Camacariense,
exercício de 2011. Interessado: Sr. Luiz Carlos Caetanos.
Relator - Gons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS
Processo n" .03.5!M_e_V7_ - Contas do Consórcio Intermunicipal de Infra
Estrutura do Exírerno Sul - CONSTRUIR de ITANHÊM. exercício de
2016. Gesíor/Responsáve!: Sr. Milton Ferreira Guimarães,
Pedido dó Reconsideração referente ã Denúncia
.
.. Q-4.58&JI-.
n° 41427-16, relativa à Câmara Municipal de ITAMBÉ. Interessada: Sra.
Maria José Freitas de Almeida Moreira.
Riil8tor.Cons..RAlMUNDO MOREIRA
Processo n" 0381 8-1 7 - Termo de Ocorrência lavrado na Prefeitura
Municipal de AMÉRICA DOURADA. Gestor/Responsável: Sr. Joetson
Cardoso do Rosário.
Pr_9gggso__n_°._4414-1.-17 - Tenno de Ocorrência lavrado na Prefeitura
Municipal de NOVA IBIÁ. Gestor/Responsável: Sr. Fábio Moura Caíres.
°...Q.3A09^1Z - Contas da Superintendência Especial de
Políticas para as Mulheres - SPM de SALVADOR, exercício de 2016.
Gestora/Responsável: Sra. Mônica Mareia Kaíile Passos.

4. No escopo dessa iniciativa, este Tribunal de Contas optou por dar
ciência prévia ao gestor municipal responsável, para que este, corn
fulcro no inc. XXIV, do art. 1° da Lei Complementar n° 006/91, combinado
com o inc. XXIV do art. 4° 9 o §1" do mesmo artiao do Regimento Interno
desta Corte de Contas (Resolução TCM n° 627/02). uma vez cientificado,
possa:
Proceder a devida apuração de cada indicio;
Adatsr ;js providências corretivos cabíveis, no
âmbito da administração municipal;
Informar a este Tribunal ds Contas sobre
3 situação e providências adotadas para cada indício e anexar a
correspondente documentação comprobatõría. Neste caso, a situação
e providências adotadas para cada indicio deverão ser informadas por
intermédio da marcação do uma. e apenas uma, entre cinco opções prédefinidas, a saber:
0 - Irregularidade procede e a situação foi regularizada.
Somente marcar a opção 'O' caso a irregularidade já tenha sido
efetivarmnte regularizada (por sxemplo, em um caso de acumulação
itegal de cargos públicos, se o servidor já houver optado por um dos
cargos).
1 - Irregularidade procede e foram adotadas medidas para regularizar
a situação.
Se marcar a opção 1, a coluna OBSERVAÇÕES ADICIONAIS d&ve ser
preenchida, informsndo as medidas ddotadas. Por exemplo, em um
caso c/e acumulação ilegal de cargos públicos no qual foi instaurado
processo 'administrativo, deve-se, na referida coluna, relatar esse falo,
informando no mínimo o número do processo administrativo.
2 - Irregularidade procede, mas não foram adoiadas medidas para
regularizar a situação.

Notificações Secretaria Gera!
EDITAL H° 291/2017

Se marcar a opção 2, a coluna OBSERVAÇÕES ADICIONAIS deve
ser preenchida, justificando a ausência de medida para regularizar a
situação.

COMUNICAÇÃO

3 - Irregularidade NÃO procade, o ssn/idor não se encontra nessa
situação.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DA BAHiA, nos uso de suas atribuições
legais, pelo presente Edital. COMUNICA ao(s) gestor(es)
3 responsáveis pelo controle intflmo do(s)ÓRGÃO(S} ou
ENTÍDADE(S) abaixo re!acionacio(s) que, em decorrência de
acordo de cooperação celebrado entre o Tribunal da Contas da
União -TCU, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil - ATRICON, o Instituto Rui Barbosa - IRB e as demais
Tribunais de Conias do Brasil, na forma do Inc. VII, do art. 1°, da
Lei Complementar n° 06/31; o Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado cia Bahia está realizando um trabalho de fiscalização
de propósito específico.

A opção 3 deve ser marcada quando se concluir qus houve perda
de objeco (por exemplo, o servidor já foi exon&rado) ou £/ue o indicio
de irregularidade decorre ds erro ;IE? base de dados utilizada (falso
positivo). Um exemplo dessa segunda hipótese seria, no caso ds indicio
n'e pagamento acima cio teto constitucional, a constatação de que os
valores constantes do contracheque do servidor são diferentes dos
valores constantes da planilha. Síí marcar n opção 3, devo-se especificar
a ocorrência na coluna OBSERVAÇÕES ADICIONAIS.
4 - Irregularidade NÃO procede, a situação do servidor está amparada
por outras normas e/ou decisões.

2. Os indícios foram identificados a partir do colRJamento entre ns dados
das folhas de pagamento das unidades jurisdiclonadas deste TCM-BA,
bem como, destes com os dados das folhas de pagamento dos demais
antes públicos brasileiros.

Caso marque a opção 4. preencher no mínimo uma das quatro
colunas subsequentes, de modo a especificar o dispositivo legal,
a decisão judicial, o Parecer Prévio, Deliberação ou Acórdão do
Tribuna! de Contas ô/ou a decisão administrativa qu& fundamsnts(m)
o posicionamento do órgão. Cumpre mencionar que: em caso de
decisão judicial, o servidor/pensionista deve figurar como parte ou
substituído no processo: em caso cfe Parecer Prévio. Deliberação ou
Acórdão t/o Tribunal de Contes, o servidor/pensionista deve ser parte
ou interessado.

3. Em anèiise preliminar dos produtos deste cotejamento de dados, foi
encontrada urna ou rnaís situações que, em íese, estão infringindo uma
ou mais normas legais.

5. Para este fim, este Tribunal de Contas está disponibílixando, por
intermédio do Sistema Integrado de Gestão Q Auditoria - SIGA,
Módulo Analisador ( no caminho "Jurisdiclonado" / "Acúmulo

1. Este trabalho tem por objeto a apuração de indícios de acumulação
II icíla ds cargo, empreyo ou função pública entre os servidores municipais
e o excedimento do teto remuneratório.

BAHSA

Vinculo" ), rio período de...6.Q_(sg5SgjAt_al^Ms,..c_9ntado a partir da
ptibiicac-ãp deste Editai, um conjunto de funclonaiidades destinado à
execução das seguintes etapas {as instruções para utilização destas
funcionalidrídfis encontram-se no SIGA, Módulo Analisador, no caminho
indicado acima, em um "link" que remele ao Anexo l deste Editai, sob a
denominação de INSTRUÇÕES PARA INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO E
PROVIDÊNCIAS):
Acesso
irregularidade identificado (s);

dados

aoi

do(s)

Indício(s)

de

Marcação da opção cê situação do indício; e,
Anexação

cios

respectivo:;

documentos

Alagolnrias

PEDRÃQ

Prefeitura Municipal de PEÓRÃÒ

Alagolnhas

POJUCA

Prefeitura Municipal de POJUCA

Alagoinhas

PCJUCA

Camará Municipal tia POJUCA

Alajjoiníias

RIO REAL

Prefeitura Municipal de RIO REAL

Alagotnhas

SÃO SEBASTIÃO DO
PASSE

Camará Municipal de SÃO
SEBASTIÃO DOPASSE

Alaaoinhas

SÁTIRO DIAS

Prefeitura Municipal de SÁTIRO
DIAS

Aiagoinhas

S ATI RO DIAS

Camará Municipal de SÁTiRO
DIAS

Aiagoinhas

TEODORO SAMPAIO

Prafeltura Municipal de TEODORO
SAMPAIO

Barreiras

ANGICAL

Câmara Municipal de ANGICAL

Barreiras

ANG1CAL

Pr eteilura Municipal de ANGICAL

Barreiras

BAlANÔPOLIS

Prefeitura Municipal de
BAlANÔPOLIS

Barreiras

BARREIRAS

Camará Municipal de BARREIRAS

Barreiras

BARREIRAS

Prefeitura Municipal de
BARREIRAS

Barreiras

CATOLÂNDIA

Camará Municipal de
CATOLÂNOIA

Barreiras

CATOLÂNDIA

Prefeitura Municipal da
CATOLANOIA

Barreiras

COTEGIPE

Cornara Munícipe! de COTEGIPE

Barreiras

COTÊGIPE

Prefeitura Municipal de
COTÊGIPE

Barreiras

CRISTOPOLIS -

Prefeitura Municipal do
CRISTOPOLIS

Barreiras

FORMOSA DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de FORMOSA
DO RIO PRETO

Barreiras

UJlS EDUARDO
MAGALHÃES

Pítífeilura Municipal (Js LUÍS
EDUARDO MAGALHÃES

Batreiras

LUlS EDUARDO
MAGALHÃES

Câmara Municipal de LUIS
EDUARDO MAGALHÃES

Barreiras

MANSIDÃO

Prefeitura Municipal de
MANSIDÃO

Barreiras

RlACHÃO DAS NEVES

Camará Municipal de RlACHÃO
DAS NEVES

comprobatófios.
6. Cientifico V. Ex. , por dever de ofício, que 3 obstrução ao livre
exercício das fiscalizações, bem como a sonegação de processo,
(iocumerilo ou informação, cumpridos os reguUires procedimentos
administrativos, poderá ensejar a aplicação de multa e a formulação
de representação ao Ministério Público Estadual, para apuração de
eventual ato de improbidade administrativa, nos termos do inc. XIII,
de: art. 4R, da Resolução N°, 627/02. que aprova o regimenlo interno
deala Coité de Conlas, combinado com o inc. XIX. do art. 1° e com
o inc. V, do ari. 71, da Lei Complementar N". 05/91, que dispõe
sobre a Lei Orgânica deste Tribunal, e com os termos da Lei N°
8.429/1992, que dispôs sobra as sanções aplicáveis aos agentes
públicos.
7. Por firn. este TCM-BA coloca à disposição de V. Ex. , a Direloria de
Controle de Atos de Pessoal e a, correspondente, Inspeíoria Regional
de Controle Externo - iRCE, para dirimir dúvidas, por meio do e-mai!
acumuiovinculo@tcm.ba.gav.br criado para osle firn específico.

1

IRCE

Município

Uniriaila Juriscíicionada

Barreiras

RIACHÂO DAS NEVES

Alasoinhas

ACAJUTIBA

ProfelturíJ Municipal da
ACAJUTI8A

Prefeitura Municipal de RIACHÂO
DAS NEVES

Barreiras

SANTA RITA DE CÁSSIA

Alayoinlias

ALAGOINHAS

Prr;fftiitira Municipal de
ALAGOINHAS

Serviço Autónomo de Agua s
Esgoto - SANTA RITA DE CÁSSIA

Barreiras

SANTA RITA DE CÁSSIA

AíagonthBE

ALAGOINHAS

Superintendência Municipal
úe Transporia e Transito de
Alagolnhas

Gamara Municipal de. SANTA RITA
DE CÁSSIA
!

Barreiras

S AMTA RITA DE= CÁSSIA

Prefeitura Mwtiiápa! ds SAMTA
RITA Dt: CÁSSIA

Alagoiniias

AU\GO!NHAS

Serviço Autor.amo de Agua e
Esfolo- ALAGOINHAS

Barreiras

SAODESIDÉRIO

Prefeitura Municipal de SÃO
DÊSIDERiO

AJagcinhas

ALAGOINHAS

Camará Municipal tja
ALAGOINHAS

Barreiras

SÃO DÊSIDÉRIO

Camará Munlcbal dá sAo
DÊSIDÉRIO

.'Jatjoi tílias

APORÁ

PiBÍeifura Municipal de APORÁ

Barreiras

WANDÊRLEY

AJagoinhas

APORÁ

Camará Municipal dft APORÁ

Prefeitura Míinitipsl de
WANP6R1.EY

Alasoinhras

ÁRÁÇAS

Prcfeilura Municipal de ARACAS

Caellle

BOTUPORÃ

/Oagoinhas

CARDEAL DA SILV/X

Prefolíura Municipal de CARDEAL
DA SILVA

Prefeitura Municipal de
BOTUPORA

Caefflé

B RUMADO

Alogoinhos

CATU

Prefeitura Municipal de CATU

Prefeitura Municipal ds
BRUMAOO

Alagcfnhas

CATU

Camará Municipal de CATU

Atagoinhas

CONDS;

Prefeitura Municipal de CONDE

AJflSOiniiaS

CONDE

Camará Municipal d« CONDE

A! a gol R hás

CRISÓPOLIS

Prefeitura Municipal de
CRISÓPOLIS
Frdeifufa Municipal de ENTRE
RIOS

Al a sói n ha s

1

ENTRE RIOS

Caelilé

BRUMADO

Caiiwa Municipal de BRUMADO

Cseltlé

CACUI.É

P.-efeitura Municipal tis CACULÉ

Caelité

CACULÉ

Camará Municipal de CACULÉ

Caetité

CAETITÊ

Prefeitura Municipal de CAETITE

Ca elite

CA&TITÉ

Camará Municipal ds CAETITÉ

Caetité

CANDIBA

Câmara Muniápat de CANDtBA

Cselitá

CANOIBA

Prefeitura Municipal da CANDIBA

Alagoinhas

ESPLANADA

Prefeitura Municipal de
ESPLANADA

Caetité

CARINHANHA

Camará Municipal ti&
CARINHANHA

Aiagclnhas

INHAMBUPE

Prefeitura Municipal de
INHAMBUPÊ

Caelitè

CARINHANHA

:ii'tifeíliíra Municipal dn
CARINHANÍ-IA

Alfigoinhas

ÍNHAWBUPE

Gamara Municipal de
INHAWBUPE

Caellté

Alagolnhas

[TAPICURU

| Câmara Municipal tis ITAPlCURU

AJagoinhas

JANDAlRA

| Prefeitura Municipal de JANDAlRA

Aiaonlnhas

OLINDINA

í Prefeitura Municipal de OLINDINA

Alagoinhas

OURÍCANGAS

! Prefeitura Municipal de
OURICANGAS

i

Caotltè
Caetité

i CATURAMA
DOM BASÍLIO

í
] ÉRICO CARDOSO
i

!

j

^íoleilura Muntdpal da
CATURAMA
Profoitura Municipal de DOM
BASÍLIO
Gamara Municipal de ÉRICO
CARDOSO

i
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CARDOSO hARÍAS
•
••-.--..••;:.....•...;•.
.- • •
- -943.066.215-53 - ANTÓNIO DOURADO DA
tílLVA
996.20a226.72- MARIA CARMEM DA S M
lEUBRA
•
.

JORNADAS TRAB ALHO

INCOMPATÍVEIS
~
JORNADAS TRAB ALHO,INC©MPATIVElS
"
• — ; . . - . - . . . - : - . ...... . . - -

~

014,887.855-2.6 - EDILSON PEREIRA DA

JORNADAS TRABALHO INCOMPATÍVEIS
"

orl
:;S-fr5;09 " CLE!DE MARCÍA °
i-ÍODKiGutò

~

JORNADAS —
TRABALHO ~INCOMPATÍVEIS

:iDE.MAHC!A:O. :

•• jòRNADAS^TRABALHOJNCOMPATlVEIS.

711.145.136-04 - CARMELITA LEÃO PEREIRA

JO RNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVÊIS

JORNADASJTRABALHOJNCOMPATIVEIS .
ATIVO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVEIS
.

ATIVO^EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVE!S;

m427.515-20-ARNALDINA CONCEIÇÃO

JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVElS

060.628.205-03 -HiGOR PEREIRA REGO'

-ATIVO^EM_CÀHGO'Sl;NAO_ACUMULAVEIS:

^Q^!g 0 ^ 9 " |VANIRCOUÍ!iVÍHOB

JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVEIS

893.697.425-49. -LEOMAR JOSÉ 'SILVA' ; ; . = . : - . JpRNADAS-TRABALHO_INCOMPATIVEÍS;:
J.a8o-o/ •- cDÍCLEUMA DE OLIVEIRA

JORNADASJTRABALHOJNCOMPATIVEIS
'INCOMPATÍVEIS

- FRANISCA DE UVEIRA
785;00&05&.53: ELZA FERREIRA OE

JoRNADAS_TRABALHOJNCOMPAT,VE,s

.

ATIV O_EM_CARGOS_NAO_ACU M ULAVE,S

040588.195.40 - VERÓNICA DE JESUS

A T,VO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVE,S

A SELMA DOS: ,,: •;JORNADAS TRABALHO 1NCOMPAT,VE,S .:
-

.

.

.

003.608.S55-27 - GENiSMAR PERBRA DA

.

• -

—

.

•—

' . .

.

JORNADAS.TRABALHOJNCOMPATIVEIS

389.776.135-15 - AlLTON FAGUNDES/ROCHA J.ORNÁpÀS_TRABALH.&I.Ne'Ò;MPATIVElS:: :"
004.48 1.1 05-55 - JO1LSON PEREIRA SRiTO
ATIVO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVEIS
523/;D3.805-GO.";iRANTDA SILVA BARROS/VAT!VÓ_EM^CARGPS_NAOMAGUMULAVE!S^
E

ATIVO_EM^ARGOS_NAO^CUMULAVEIS

7 2 3 4 'J CYHTHYA CARNEIRO T

JORNADAS_TRABALHOJNCOIvÍPATIVE]S

JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVE,S
.
.DrírtnJuAw

. LEDO ROCHA .;:: ,

. . - - . .

..

-.

JORNADÀS: TRABALHÒ:

. • . "• . •• .: : ' : : ".•• • '

939.497,585-34 -MÁRCIO FERREIRA DO
*'Arvu.(rMm
í^AoOiiVítlM t O

-: ' •.!" / . . . ' • . !

!

'

'

••.••••• .

^COMPATÍVEIS'

~; . • • . . : : • • • . ' •• . : . . .

JORNADAS ' TRABALHO

"

INCOMPATÍVEIS

™

: JQRNADA g TRABALHO .NCOMPATIVEIS

'."

! .

966.284.135-00 - CRíSTIANB SENA GOMES
•

;.

, ^ o r , A r , A o - T O A D A , L^ i^^nA-rM,™
JORNADAS~TRABALHO~INCOMPATÍVEIS

0 5 - MIQJEÍAS GOMES DOS''

j .,uw'"

; • • " ••'•

" "

"

' ".

•

!' •

-- • -

JORNADAS^TRABALHOJNCOMPATIVEIS

• • • , ' • • :

.

- '

-T"

~

•

~.

~

. -.

• •'

...'....'

•

JOR NADAS_TRABALHO_lNCOMPATIVEIS

JORNADAS_TRABALHOJNCOMPAT,VE1S
JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVEIS
:0^33^95-30-EL[SANGELA:SOU2ADOS:, JORNADAS ':T.RABÁLHO^ INCOMPATÍVEIS •
.b/-\iN l O c?1 .
.
-• . .
• • ' ' . . • • " . . . • : • • -' - • ' : : ' • ' '"•
'• • ' . ; . " • " " . .
: -'-.-.r^?l-°
PJGUEírí 4 "LUCÍUO DE BRITO

JORNADAS_TRABALHO JNCOMPAT1VE1S

°A ROCHA

ATIVO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVE!S

' .

JORNADAS^TRABALHOJNCOMPATIVEIS

'. . .

672.967.777-53 - PEDRO VIANA PEREIRA
^
'• •

'

•

•

SUSANE

,.

JORNADASjrRABALHOJNCOMPATiVÊIS
• ' . . . • . '

^ARTINS DA.
-

• '

:

' .. :

' ' '.

'

'-

JORNADAS TRABALHO INCOMPATÍVEIS
~~

.....-..•••.•

.. —

.—

~

. .

."•.-,....--••-•;.

JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVEIS

ALVES DE

:-

~ v

. • • • : " . . :

•

i N C OMPTIVEIS:

' .~

:':

:

•••;

... •

:

JORNADASMTRABALHO_INCOMPAT!VE!S

5"68

" HOEMlA DA SiLVA

3"4^

JORNADAS TRABALHO INCOMPATÍVEIS
"
~~

!EN£ DE MAGALHAES :

' ATIVOM_CARGO^NO_ACUMULAVEIS

MU
752^438.145-04 - ERLANIA DE SOUZA ,. • • •
PcREiRj".
.
.

JORNADAS.TRABALHOJNCOMPATIVEIS
AT|VO EM

—

.

CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS1
_ . . _ _

207.038,485-34 - ZELMA ALMEIDA DE JESUS 3_VINC M ATIVOS_CIVIS
SOUZA
917.141. 84S-S7 - SiLVANARí3SAD.G:: \-. >'::• . JOR:NÃDAS_TRABALHÒj_!NCOMPATIVEIS ;•

OLIVEIRA

:.,-. .. ...

.

:

'.

, ::: . : :;

530,437.315-49 - ELVIRA VíCENCA
JORNADAS_TRABALHO_1NCOMPATIVEIS
RODRIGUES
820.871765-04-yPBlSCiLA FERNANDES" "
JORNADAS_TRABALHO_ÍNCOMPATIVEÍS
BARBOSA DOS SANTOS . . . "
• . • ' • ' ' • •
108.689.425-68 - ANTÓNIO FERNANDES
ATIVO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVEIS
GUEDES

983,208.665-53 -• MARIA VERA ARAÚJO DOS
SANTOS •••".''••'. • • . . • : . ' . .:•- . ' ' ' . . • ' •
711.021.325-00 - EDUARDO FERREIRA DA S
NASCIMENTO
G8S.612.00D-34.-N1LSÒN.OLÍVEÍRA SILVA =
001.789.205-84 -• LUCIENE ROSA COSTA

ATIVp_EM_CARGOS_NAO_ACyMULAVE!S'
JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVEIS
.JORNADAS_TRABALHO_INCOMPATIVEÍS.

AT1VO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVEIS
FERREIRA
059.363. 595-7-3 - IARA PR ATES PEREIRA ' JORNADAS_TRABALHOJ,INCD'MPATIVEI.S :'
027.467.705-98 - EUVANiA OLIVEIRA REGO ATIVO_EMuCARGOS_NAO_ACUMULAVEIS
456.978.335-04 --NADÍ.R FERREIRA ALVES . . -J:ORNADAS_TRABALHOJNCOMPAT1VE]S.
002,559.975-58 - EDVAN DA SILVA PEREIRA JORNADAS TRABALHO INCOMPATÍVEIS
006.683.405-S4--GÈISÍÒ D^QU^EÍRÁ; ' ' :'::v- •
JORNADAS^TRABALHOIINCOMPATIVEIS
PEREIRA .
: . ' - - . .
"
: : V'"..
015.233.865-32 - GENÍVALDO BRAZ DE
JORNADAS_TRABALHOJNCOMPAT1VEIS
JESUS SILVA
891.326:105-72 .-.CARLOS' DOUGLAS SILVA'
JORNADASMTRABALHQ_INCOMPATIVEIS
' '' : '
MATOS
•'
.
:
523.726.695-91 •• ívlARJAZBJA LEDO DA
CARGOS_NAO_ACUMLJLAVEIS_SEM_AMPARO_NA_EC20
SíLVA
37^966.425-20- MARÍVALDA FERNANDES : .
DE SOUZA -•• ,::"•.;,
•' • •-,: - y : . / ; '•.^•\;.-\1 - JU8GEL! DE SOUZA
........
DUARTE
•Q39.270.465-07 - DIANA CÁSSIA PEREIRA '
•DOS SANTOS ;. ; • ' . , ; . . • ' ' , " • "005.405.565-21 - JANNE NEiRE FERNANDES
916.536.575-53 - DORíVALDO JOSÉ SOARES
623,299.015-34 - MARIA LEIDE ROCHA
FERNANDES

JORNADASJTRABALHOJNCOMPAT1VEIS
JORNADAS_TRABALHQ_INCOMPATIVE1S
JORNADAS_TRABALHOJNCOMPAT!VEIS
JORNADAS_TRABALHO_INCOMPATIVEIS
JORNADAS_TRABALHOJNCOMPATIVEIS

JORNADAS-tRABALHOjNCOMPATIVEIS
TEIXEIRA. DE.CASTRO, V. " : : , v ";• ;• •'
398.G00.27Õ-87 - DARCI DE SOUZA
ATIVO_EM_CARGOS_NAO_ACUMULAVEIS
CARVALHO
B92.910.005-.82 - VALDIR MARQUES DA : .
:3_VINC_ATIVOS_CÍVIS ' : '
• . . " ' ;• '
SíLVA . •
.
•. .•
:
\1 - NADIA
A REGO SENTO SE
CORDEIRO
019. 129.795-00' -DAI AN A MH.BNaLESSA. '
ATA!DE:CORRE=A- .; ; : ', ', .. . :.,.;-..;;:: . . - . . ; . . . ;
296.467.825-15 -NELSON RODNEY
FERNANDES GONDIM
487.530.S45-04 -.ViLMA SiúVA DH OLIVEIRA ROCHA" '
.....
'
• " f / . - •' •= :

JORNADAS_TRABALHO_INCOMPATIVE!S
•JQR.[slApAS_TRABALHpjNCOMPATlV^IS ',
JORNADAS_TRABALHOJNCOMPAT1VE!S
JORNADAS.iTRABALHO 'INCOMPATÍVEIS '

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Ofins.
029/2017
Ilm2 Sr,": . : . Setor Se Licitações e Contratos

Da:

• Contrpladoria Geral do Município

Data:

23/08/2017

Ref.:

Encaminha mídia de documentos scaneados

Prezadas,
Com o costumeiro respeito, venho através do presente, encaminhar a este setor os
poucos documentos escaneados presentes no Gabinete do Prefeito e antessala, que
por esforço desta Controladoria solicitou aos setores responsáveis à época para
acompanhamento do mesmo, não obtendo êxito;
Vale ressaltar que esses documentos são os originais retirados do TCM, não retirando
a segunda-via deste setor.
A segunda-via sob a guarda de cada setor deverá ser providenciada também o
scaneamento, conforme recomendações anteriores.
Atenciosamente

JOSENILTO^TB-RASILEIRO FERNANDES-

./ V,
A /£

Prelelt"ra

Municipal de Riacho de Sanfan

pra Ç a MonsenhDrTobIas,321

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana
- Bahia -

rtK>'.JX'*fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

0£ n9
Ilmã'sr.:
Da-

030/2017
Paulo Sérgio Zetóle de Souza / Contabilidade
Controladoria Geral'do Município-, .

Daia:

23/08/2017

Ref.:

Encaminha mídia de documentos scaneados

Prezado,
Com o costumeiro respeito, venho através do presente, encaminhar a este setor os
£"— escaneados presentes no Gabinete do Prefeito e antessa te.que por
esforço desta Controladoria solicitou a« setores responsave.s a época para
acompanhamento do mesmo, não obtendo êxito;
Valeressaltar que esses documentos são os originais retirados do TCM, não retirando
a segunda-via deste setor.
A segunda-via sob a guarda de cada setor deverá ser providenciada também o
scaneamento, conforme recomendações anteriores.

Atenciosamente

JOSENILTO

SILEIRO FERNANDES
CGM

Prefeitura Municipal de Riacho de Sanfana
Praça Monsenhor Tobias, 321
PROTOCOLO It

Santana

ft»\ ">
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i^â ; »L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. na.
Enviado:

034/2017
.SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO/PROCURADORIA MUNICIPAL

Da:

Controladoria Geral do Município

Data:

25/09/2017

Ref.:

Envio de Notificação Mensal

Prezados,
Com o costumeiro respeito e o dever de zelar pelo bom funcionamento da
Administração Pública, venho por meio deste, encaminhar para conhecimento,
Notificação Mensal do mês de MARÇO/2017.

JOSENILTON BRASILEIRO FERNANDES
'GM

Prcfeta Municipal de Riacho cie Santerw
CASIKETE DO PREFEITO
/

Praça Monsenhor Tornas, 321 - CNPJ: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana

- Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of, na.
Enviado:
Da:
Data:
Ref.:

034/2017
,- SECRET&pSÍML^
Controladoria Geral do Município
25/09/2017
Envio de Notificação Mensal

Prezados,
Com o costumeiro respeito e o dever de zelar pelo bom funcionamento da
Administração Pública, venho por meio deste, encaminhar para conhecimento,
Notificação Mensal do mês de MARÇO/2017.

JOSENILTON

ÍLEiRO FERNANDES

Prefeitura Munícipe! tfe Riacho de Ssntsnt.
GABINETE DO PREFEITO

RECEBIDO E^.:A^
ASSyd

0

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CMPJ: 14,105.191/0001-60 - Riacho de Santana
- Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. n*

Ilm^s.:
M.D
Da:

Data:
Ref.:

037/2017
-THTAGO-SILVARAM'0'S ; , ; • - •
.. . .
Secretário de Governo
Controladoria Geral do Município/Gabinete do Prefeito
28/09/2017
Recomendações

Ilma Sr.
Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, vimos
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Vale observar que as atribuições desta secretaria e os setores envolvidos
estão elencados na Estrutura Administrativa, Lei nô 224, de 30 de dezembro de
2013.
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreções técnicas não aconteçam e sejam
sanadas em tempo hábil.

AN ANTÓNIO VIEIRA
refeito Municipal

JOSENIL^OÍ^nSRASÊLEIRO FERNANDES
, . ',
QGM

• '\

vPreleltUra Municipal de Riacho de Santana
Praça MonsenhorTobias, 321
PROTOCOLO H'

11805
-m

-J

" "

RECOMENDAÇÃO '

',

As obras e os serviços de reforma, deverão conter nos arquivos da
Secretaria, fotos do antes, durante e depois da execução dos serviços,
inclusive todos os documentos e planilhas comprobatórios da
execucação dos serviços;

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

Secretaria de
Infraestrutra

•"• '.SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de
Infraestrtir.il rã

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. n^
IIm2 s.:"
M.D
Da:
Data:
Ref.:

033/2017
DANILO ALVES SILVA/ÍTALO MAGALHÃES •

Procuradores do Município
Controladoria Geral do Município/Gabinete do Prefeito
28/09/2017
Recomendações

Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, vimos
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Vale observar que as atribuições desta secretaria e os setores envolvidos
estão elencados na Estrutura Administrativa, Lei n- 224, de 30 de dezembro de
2013.
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreçoes técnicas não aconteçam e sejam
sanadas em tempo hábil.

At^ANTONIO VIEIRA
refeito Municipal

JOSENP;

&W3'K'A«ILEIRO FERNANDES
'CGM

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça Monsenhor Toblas, 321

J

RECOMENDAÇÃO

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Verificar, ao dar parecer e encaminhamento à homologação, junto
aos sistemas Sícaf, Siasg,' CNPJ e CPF, estes dois últimos
administrados pela Receita Federal, o quadro societário e o endereço
dos lícitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, Assessoria jurídica Procuradoria Jurídica
endereços idênticos ou relações de parentesco, fato que, analisado
em conjunto com outras informações, poderá Indicar a ocorrência de
fraudes contra o certame.
Verificar, ao dar parecer e encaminhamento à homologação junto ao
TCM e CGU, listas de empresas inidôneas, proibidas de contratar
junto ao setor público.

Assessoría Jurídica

Procuradoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. na.
ílm fi s.:
M.D
Da:
Data:
Ref.:

039/2017

.

n

JOSÉLÍÀ DE OLIVEIRA ALVES
Secretária de Administração
Contoíadoria Geral do Município/Gabinete do Prefe:to
28/09/2017^
Recomendações

Ilma Sr.

r

este
setor
os setorss envolvidos
seiam

sanadas em tempo hábil.

FERNANDES

p

VIEIRA
éreito Municipal

Piefelfura Municipal de Riacho de Santana
Praça MonsenhorTobias, 321
PROTOCOLO n°

5

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de
Administração

Recursos Humanos

Secretaria de
Administração

Contabilidade

Secretaria de
Administração

Licitações e Contrato;

Secretaria de
Administração

Licitações e Contratos

Qualquer setor envolvido na sede da Prefeitura, ao detectar
íncorreções, não dar proseguimento no seu setor com o processo e
ou/pagamento, responsabilidade final de quem dar prosseguimento
em algo sem corrigi-lo;

Secretaria de
Administração

Setor de Compras

Lei 131 da transparência Municipal, os lançamentos contábeis tem
que ser diários;

Secretaria de
Administração

Contabilidade

Secretaria de
Administração

Licitações e Contratos

Verificar na elaboração do contrato: Valor mensal de R$, sem
especificar de até, tanto, de acordo medição, prazo de execução,
ontrato 095/2016, CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato
vigerá até a data do total cumprimento pelas partes do seu
objeto

Secretaria de
Administração

ácitaçoes e Contratos

Os veículos locados e própios deverão apresentar documentação do
veículo e sintonia com o cadastramento do gasto com combustível no
mês;

Secretaria de
Administração

Secretaria de
Infraestrutura

Secretaria de
Administração

.icitações e Contratos

Secretaria de
Administração

.icltações e Contratos

RECOMENDAÇÃO
O Setor de Recursos Humanos, deverá ter um funcionário
responsável nomeado para responder pelo setor, nomeá-lo, ídem a
todos os setores que não constam de nomeação na estrutur
administrativa;
Scanear documentação da contabilidade, organizar em arquivo de
forma facilitada para busca futura, vamos precisar futuramente,
responsabilidade de cada setor;
Scanear documentação do setor de Licitações e Contratos,
organizar em arquivo de forma facilitada para busca futura, vamos
precisar futuramente, responsabilidade de cada setor;
Aditivo de preço e prazo das empresas deverá passar pelo crivo com
parecer do jurídico e sendo de interesse da Administração;

"Verificar, ao realizar licitações, junto aos sistemas Sicafj Siasg, CNP]
e CPF, estes dois últimos administrados pela Receita Federal, o
quadro societário e o endereço dos licitantes corn vistas a verificar a
existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relações de
parentesco, fato que, analisado em conjunto com outras informações,
poderá indicar a ocorrência de fraudes contra o certame." Verificar
também se junto ao TCM e CGU, listas de empresas inidôneas,
proibidas de contratar junto ao setor público.

Os Editais de Licitação deverão ser observados com maior clareza,
listóricos/objetos, quanto aos prazos, exigências e produtos/ou
serviços. Maior atenção quanto as exigências do Edital e específicos
aos produtos e ou serviços que pretendem licitar;
Apresentação da planilha de medição dos insumos nos contratos que
xigem, ORPAM, Empresas de Consultoria, entre outras;

fV

Apresentação da planilha de medição dos ínsumos nos contratos que
exigem, ORPAM, Empresas de Consultoria, entre outras;

Secretaria de
Administração

Liei cações e Contra co

Secretaria de
Administração

Licitações e Contratos

Secretaria de
Administração

Recursos Humanos

Secretaria de
Administração

Secretaria de
Administração

Secretaria de
Administração

Setor de Património

Secretaria de
Administração

^icitações e Contratos

Secretaria de
Administração

Setor de Compras

Secretaria de
Administração

.ícitações c; Contratos

Secretaria de
Administração

Recursos Humanos

Secretaria de
Administração

Recursos Humanos

Todos os preços licitados deverão previamente serem cotados e
passar pelo crivo de pessoa responsável para que sejam realizados
não acima do pr_eçp_de mercado;

Secretaria de
Administração

Setor de Compras

Veículo Sprinter em Vitória da Conquista-BA., em pátio de oficina;

Secretaria de
Administração

Setor de Património

Os Bens móveis que foram adquiridos com recursos do PDDE
deverão incorporar o património deste município e, também os que
: oram
leiloados, foi recomendado também Comissão para
"egularizacão de valores e baixa quando houver.

Secretaria de
Administração

Setor de Património'
"

Verificar mensalmente se o Fiscal do contrato já desligou do
Município ou durante os aditivos se terá que haver mudança, pois os
Fiscais deverão ser avisados sobre seu papel na execução do contrato
e passar pelo crivo os serviços de sua responsabilidade;
Acompanhar consignados em folha, com a planilha de Débito e
empréstimos junto ao pagamento por parte desta Prefeitura e
planilha detalhada do banco com total do empréstimo e parcelas a
serem deduzidas. Também deverá ser verificado a validade dos atos
que legalizam tais empréstimos [convénios, ajuste] e o valor d
margem consignável;
Nomear comissão para conhecimento real e acompanhamento de
situação dos veículos deste Município, junto ao DETRAN e
pagamento de documentação anual, seguro, emplacamento, etc.
Os Bens móveis que foram adquiridos com recursos do PDDE
deverão incorporar o património deste município e, também os que
foram leiloados, foi recomendado também Comissão para
regularização de valores e baixa quando houver;
Os contratos e seus aditivos deverá ser enviado para o setor
competente, contabilidade, com todos os seus ritos conclusos para
ser cadastrado no sistema, pois os mesmos só poderão ser liquidados
após o envio do mesmo já finalizado;
Toda Nota Fiscal ou Serviços deverá passar pelo crivo do Fiscal de
Contrato e assinatura das planilhas junto com o Secretário da Pasta;
Deverá o fiscal do contrato assinar no referido contrato, para que o
mesmo tome conhecimento da sua responsabilidade na execução;
Ao ingressar na folha de pagamento funcionário nomeado, deverão
apresentar o ato que o designou, CND municipal e a declaração de
3ens do nomeado dos agentes políticos;

As folhas de pagamento, ou comprovação de presença, deverá
oassar pelo crivo do secretário da pasta, para conhecimento de
'uncionários sob coordenação de sua secrearia;

Todos os aditivos, motivados pela empresa ou Administração, deverá
passar pelo crivo da Procuradoria jurídica do Município com o seu
parecer;

Secretaria de
Administração

Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. n*

040/2017
.MARGARETH'FERNAI\DES.CARDOSO DE CASTRO -•

M.D
Da:

Secretária de Ação Social
Controladoria Geral do Município/Gabinete do Prefeito
28/09/2017
Recomendações

Ref»

Ilrn2 Sr.
Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, vimos
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Vale observar que as atribuições desta secretaria e os setores envolvidos
estão elencados na Estrutura Administrativa, Lei ns 224, de 30 de dezembro de
2013,
•
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreções técnicas não aconteçam e sejarn
sanadas em tempo hábil.

'ONIO VIEIRA
'refeito Municipal

JOSENILT^fe^MiLEIRO FERNANDES

KCGM

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça MonsenhorTobias, 321

' . ' - ' •..;':-; •:•-;;•:/ ;'

:

.RECOMENDAÇÃO; ; ' ' , ; . • . . - . . " -; ' '-' - ...

0 Tratamento Fora do Domicílio e outros auxílios deverá ser
formalizado o processo conforme determina a RESOLUÇÃO N e
039/CNAS 09/12/2010;

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de Acão
Social

Secretaria de Acão
Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. ns.

MD
Da:
Data:
Ref.:

041/2017
.PÉDRÔ DE OLIVEIRA ALVES" '
'. :
Secretário de Finanças
Controladoria Geral do Município/Gabinete do Prefeito
28/09/2017
Recomendações

Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, vimos
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Vale observar que as atribuições desta secretaria e os setores envolvidos
estão elencados na Estrutura Administrativa, Lei n2 224, de 30 de dezembro de
2013.
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreções técnicas não aconteçam e sejam
sanadas em tempo hábil.

AN^NTONIO VIEIRA
""refeito Municipal

RAS1LEIRO FERNANDES
(ZGM

Prefeitura Municipal de Riacho deSaniana
Praça Monsenhor Toblas, 321
PROTOCOLO N

11802&
J

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de
Finanças

Contabilidade

Secretaria de
Finanças

Contabilidade

Secretaria de
Finanças

Tesouraria

Dívida Ativa devera ser ajuizada mensalmente, comprovação da não
omissão da cobrança;

Secretaria de
Finanças

Tributos

Débitos em conta privilegiam determinados credores e não
encontram amparo na legislação de regência, se houver, rever;

Secretaria de
Finanças

Tesouraria

Secretaria de
Finanças

Contabilidade

Verificar se empresas com contrato com esta Prefeitura está com
portas abertas e, com alvará, verificar ao conceder alvará com
inspeção in-loco, e na execução do contrato corn esta Prefeitura
principalmente;

Secretaria de
Finanças

Tributos

Desconto retido de até 50% serviços nas NF e desconto de 1,5%
IRRF;

Secretaria de
Finanças

Contabilidade

Repassar até o dia 20 de cada mês o valor integral do repasse do
duodécimo da Câmara Municipal [R$: 185.098,35 - ano 2017} [art.
29-A da Constituição Federal);

Secretaria de
Finanças

Tesouraria

Apresentar Link no Portal da Transparência com dados da Nota
Fiscal eletrônica deste Município;

Secretaria de
Finanças

Tributos

Os contratos e seus aditivos deverá ser enviado para o setor
competente com todos os seus ritos conclusos para ser
cadastrado no sistema, pois os mesmos só poderão ser
iquidados após o envio do mesmo já finalizado;

Secretaria de
Finanças

Contabilidade

RECOMENDAÇÃO
Multas e ressarcimentos impostos pelo TCM deverá ser encaminhada
de acordo recomendação da"Inspetoria Regional, conforme ofício de
recomendação do TCM, não sendo enviado, poderá cobrar em datas
futuras o mesmo valor;
Toda conta bancária aberta deverá comunicar ao setor responsável,
mesmo sem movimentação, pois a mesma deverá ser cadastrada na
Contabilidade;
Abolir todos os cheques, recomendação dos órgãos de fiscalização;

Verificar valores de Contratos de fornecimento de materiais sendo
liquidados com atenção ao saldo suficiente no total empenhado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. na

•ílm2 s.:M.D
Da:
Data:

Ref.:

042/2017
LUCAS ALVES SILVA
..." -• ; . /
Secretário de Governo
Controladoria Geral do Município/Gabinete do Prefeito
28/09/2017
Recomendações

Ilms Sr.
Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, vimos
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Vale observar que as atribuições desta secretaria e os setores envolvidos
estão elencados na Estrutura Administrativa, Lei n- 224, de 30 de dezembro de
2013.
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreções técnicas não aconteçam e sejam
sanadas em tempo hábil.

AGONIO VIEIRA
Prefeito Municipal

JOSENIL

rMASILÈIRO FERNANDES
l CGM

. ,
í»y*.' .*.-!£,

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça MonsenhorTobias, 321

J

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Administração

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Administração

Os projetos de Lei e os enviados para sancionar ou veto, deverão
passar pelo crivo da assessoria jurídica;

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Administração

As nomeações dos agentes públicos deverão apresentar no ato CND
municipal e a declaração de bens do nomeado;

Secretaria de
Governo

Recursos Humanos

As publicações deverão respeitar os prazos previstos e publicação no
Diário Oficial do Município na internet;

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Governo

Deverá nomear/designar funcionário para o protocolo, idem a todos
os cargos de chefia de posto ocupado por efetvos;

Secretaria de
Governo

Secretaria de
Governo

RECOMENDAÇÃO

'

.

Os ofícios, Decretos, Leis e outros atos, deverão conter numeração
sequencial e organizar em pasta com a sua publicação junto ao ato
assinado;
Nomeação da Comissão de Verificação do Património do Município,
com todos os atos corno baixa e adequação ao livro tombo, conforme
exigência da Comissão de Transmissão de Governo;
Verificar Links de responsabilidade deste setor, junto ao portal da
transparência neste município, alimentando-o constantemente;

.

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

043/2017
tílATAANDERSONALVES

Ilm'2-s'.:.
M.D
Da:
Data:
Ref:

:

.,

Secretário de Saúde
Controladoria Geral do Município/Gabinete do Prefeito
28/09/2017
Recomendações

Ilmfi Sr,
Conforme relatório mensal do Controle Interno, órgãos de controle externo e
evitar notificações por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, vimos
através do presente encaminhar recomendações em anexo a este setor.
Vale observar que as atribuições desta secretaria e os setores envolvidos
estão elencados na Estrutura Administrativa; Lei n~ 224, de 30 de dezembro de
2013.
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste
departamento com a coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se
fazem necessárias para que as incorreções técnicas não aconteçam e sejam
sanadas em tempo hábil.

LARANTONIO VIEIRA
Prefeito Municipal

JOSENILTÔ'N BPA^ILEIRO FERNANDES
:GM

<VT.*7C0 jS&utfy.

:• '.'V' . •"•• !.. ' v :-:/-. 5-:-HECQMÈNbAÇÃpt;;-;';-;''";

;:

•;•••'. . - • '

0 Tratamento Fora do Domicílio e outros auxílios deverá ser
formalizado o processo conforme determina a RESOLUÇÃO N Q
039/CNAS 09/12/2010;
Todos os profissionais que trabalham nesta Prefeiutra, Junto a esta
Secretaria, através de empreas e Cooperativas, a Secretaria deverá
ter cadastro atualizado dos mesmos com todos os dados pessoais e
documentais do contratado;

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

SETORES
RESPONSÁVEIS

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde

V l l

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

O£ n»
Ilm2 Sr.: '
C/C
Da:
Data:
Ref.:

044/2017
PEDRO DE OLIVEIRA'ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Controladoria Geral do Município
28/09/2017
Novo Código Tributário

Prezado,
Veja notícia relacionada ao incremento de receita no município e, adequação ao nosso CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
Para receber ISS a partir de l- de janeiro, Município deve estar com lei aprovada.
Atenção. Os Municípios devem aprovar a atualização do Código Tributário Municipal [CTM]
até o dia 2 de outubro para receber os recursos do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza [ISS) incidente sobre os serviços de administração de cartões, leasing e planos de
saúde a partir de 1Q de janeiro de 2018. Aqueles que estiverem com a lei em vigor até essa
data receberão os recursos a partir do primeiro dia do próximo ano
Por ser um importante incremento nas finanças da Prefeitura, a Confederação Nacional de
Municípios [CNM] insiste em alertar os gestores locais para que enviem a proposta de lei à
Câmara de Vereadores o quanto antes, e que solicitem agilidade em sua aprovação. A
entidade lembra que foram mais de cinco anos de luta para garantir a descentralização
desses recursos.
A mudança na redação da Lei representa uma conquista de mais de R$ 6 bilhões a serem
partilhados entre governos locais. No entanto, a verba será repassada aos cofres municipais
90 dias após da sanção da lei de atualização do código tributário pelo chefe do Executivo
municipal. Assim, quem finalizar o processo de aprovação após o dia 2 de outubro receberá
os recursos depois da chamada noventena.
Para auxiliar os gestores, a CNM publicou nota técnica com detalhes sobre o processo.
Dentre outros aspectos, o documento alerta que a adequação da lei não será apenas para
recepcionar as novas atividades e as novas regras de local de recolhimento do imposto,
mas também para se adequar a uma mudança importante que trata da alíquota mínima de
2%.

Com o costumeiro respeito e Admiração,
Atenciosamente,
CONTROLAD

MUNICÍPIO

Praça Monsenhor Tobias, 521 - Riacho de Santana - Bahia - CEP: 46.470-000
CNPJ: U.105.191/0001-60 - Tel: (77} 3457-2121
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Ríarh W
deSantana
:GO\fERf<ÍO'f/IUMClPM.

URBANOS

N°272/2017-PMRS/SEINFRA
Para: Carlos Alberto Rodrigues das Neves
M.D: Setor de Tributos
Para: Pedro António de Oliveira Alves
M. D: Secretário de Finanças
Para: Josenilton Brasileiro Fernandes
M.D: Controlador Geral do Município
Data: 06/10/2017
Ref: Justificativa da Empresa sobre Taxa Tributária

. ,..--;: ú-i San^a

Prezados,

Conforme solicitado por esta prefeitura, por meio da Controladoria Geral Municipal, a
Empresa

Engelima Construções e Serviços LTDA - EPP, tendo como seu representante

legal o Diretor Sócio Marcos Allan M. de A Lima, encaminhou para esta secretaria, com
cópia para a Secretaria de Finanças os ofícios de n° 88 e 89(anexos), assim descritos:
Ofício n° 88- Justificativa da tributação Cobrança Tributária da Nota Fiscal 000651
referente da 3a medição dos serviços de construção de uma Praça Pública com objetivo de dar
suporte a Academia

da Saúde construída nas imediações do Mercado Municipal na Sede do

Município de Riacho de Santana;
Ofício n° 89 - Justificativa da Cobrança Tributária da Nota Fiscal 000650 - referente
da 3a medição dos serviços de construção Serviço do Centro de Referencia -CREAS.
Considerando que os dois ofícios estão acompanhados do Laudo Técnico assinado
pelo-Sr. José Oliveira Silva - Engenheiro Civil CREA-A l 109SD 17° Região, Visto BA 5

622;
Considerando, que a justificativa atendo disposto a Lei n° 26 de 30 de dezembro de
2002 que disciplina o Código Tributário de Rendas do Município de Riacho de Santana, em
seu Art.llS-A, inciso III, § 1°.

C£No

caso do serviço tratar-se de construção civil, fica

autorizado o substituto tributário a considerar um abatimento de até 40% (quarenta por cento)
do valor da Nota Fiscal, em substituição da.aplicação da dedução prevista no §2. do art. 114
desta Lei.
Praça Monsenhor Tobías, 321 - Centro - CEP 46470-000 - Riacho de Santana - Bahia.
CGC: 14.105.191/0001-60
Tel. (77) 3457-2121

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 1NFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
aÕy£KNO'.ÍaiíN[CfPAL.

URBANOS

Considerando que a supracitada Lei permite ainda em no § 2° - que "as empresas de
que trata o inciso deste artigo poderão solicitar à Secretaria de Finanças do Município,
autorização prévia e por escrito de um abatimento de material superior a 40% (quarenta por
cento)", desde que comprove utilização efetiva de material superior a este percentual.
Encaminhamos a estas secretarias nosso parecer favorável ao pleito.
Sem mais no momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos,
caso seja necessário.
Em tempo, aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e consideração.

>ilvá Ramos
Secretário de^ituYaestrutura e Serviços Urbanos
Decreto Mun. N°07 de 02 de Janeiro de 2017.

Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro - CEP 45470-000 - Riacho de Santana - Bahia,
CGC: 14.105.191/0001-60
Tel. (77)3457-2121

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
S* *

PRAÇA MONSENHOR TOBIA S/N
CENTRO
RIACHO DE SANTANA
Bahia

^fl^F^fi^^
N° Processo: 11846/2017
Data de Abertura: 05/10/2017
Assunto: JUSTIFICATIVA DE EMPRESA SOBRE TAXA TRIBUTÁRIA

ti
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Of. nfi
Ilms Sr.: ..

035/2017
THIAGO SILVA RAMOS/GUSTAVO OLIVEIRA MAGALHÃES

MD
Da:
Data:
Ref.:

Sec. Mui. de Infra estrutura e Serviços Urbanos
Controladoria Geral do Município
28/09/2017
Boletins de medição de obras

Senhor Secretário,
Com o costumeiro respeito, venho através do presente recomendar em Nota Fiscal
encaminhada a esta Prefeitura:
CREDOR: ENGELIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBRA:
Construção de uma praça Pública com o objetivo de dar
suporte para a academia da saúde que será construída nas
imediações do mercado municipal na sede do município de
Riacho de Santana. Cont. 080/2016.

RECOMENDAÇÃO:

> Deverá constar ern toda Nota Fiscal quando se tratar de última "última medição";
> Se esta for a última, não fecha o saldo do contrato, favor conferir;
> Quando o valor dos serviços for menor do que recomendado pelo setor de tributos,
deverá apresentar justificativa do Secretário da pasta, acompanhado junto à Nota
Fiscal;
As recomendações se fazem necessárias para qualquer Nota Fiscal de Prestação de Serviços
de Obras e Engenharia; encaminhadas por esta Secretaria e poderão ser inclusos mais
exigências se julgarem necessárias.
Em tempo, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Control

Prefeitura Municipal de Riacíio de Santana
Praça Monsenhor To bias, 321
PROTOCOLO ff

Com o costumeiro respeito e, conforme enviado processo Licitatório à esta
Controladoria para análise na preocupação em repassar recursos do
FNDE/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR à ABEPARS tenho a recomendar que:
>

Os valores e normas específicas do convénio (data, valor a ser repassado,
número de alunos, período etc.)/ devem ser verificados pelo GESTOR DE
CONVÉNIOS para que repassem às exigências do FNDE e verifiquem no
andamento do convénio e, ao final repassar à sec. de Finanças para
liquidação;

>

Quanto a prestação de contas em exigência do TCM/BA. será acompanhada
por este controlador;

>

De antemão estou comunicando ao Setor Jurídico na preocupação das
exigências de documentos ckek/Iist, que foi encaminhado para requisição na
celebração do convénio que deverá se anexado a este Processo, antes da
liquidação.

Na prestação de contas anuais deve ser repassado ao CAE, conf. RESOLUÇÃO N°
26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 - FNDE
Art. 5° Participam do PNAE:
III - o Conselho de Alimentação Escolar - CAE: órgão colegiado de caráter
fiscaiízador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

È o relatório;
Riacho de Santana, em 31 de outubro de 2017.

Controf^gQWpêfa! do Município

^
•OJ'J .

D-'

ABEPARS
Associação Beneficente Promocional Agrícola de Riacho cie Santana
Entidade Mantenedora da Escola família Agrícola de Riacho de Santana - EFA de Meio Ambiente. CNPJ:14.396.360/0001-69.
Utilidade Pública Municipal n° 07/78 de 06/11/78; Utilidade Pública Estadual n° 11.653 de 09/03/10."End: Rua António de Castro
Filho, s/n°3 Bairro Alto da Boa Vista, CEP: 46.47Q-QQO; Fone: (77) 3457-2731; e-mail: efanaçhog)hotmail.com

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAR CONVÉNIO COM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
1 - DADOS CADASTRAIS:

1.1 Coordenador do Convénio
Edison Dias Moreira
1.2 Entidade
Associação Beneficente Promocional Agrícola de Riacho de Santana- ABEPARS"
1 .3-. N° do convénio ";:_.•""
11/2017
' ••
1.4 Conveneníe
Associação Beneficente Prornocionai Agrícola de Riacho de Santana -ABEPARS
1.5 Concedente
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana -Bahia
2 - DISCRIMINAÇÃO DO CONVÉNIO

2.1 Título do Convénio

2.2 Período de Execução
Termo de Convénio de Repasse do Recurso do
2.2.1 Início
2.2.2 Término
iMEC/FNDE/PNAE
06/03/2017
29/12/2017
2.3_jD_bJe.tó .do Convénio.:
Repasse dos Recursos Financeiros do Programa de Alimentação Escolar - PNAE, por
intermédio do Minisíéffo..;dá. Educação - MEC e do Fundo Nacional...do. Desenvolvimento da
Educação- FNDE.
Objetivo:
Fornecer e jmpjemeníar a alimentação escolar para cfs;ed_ucandos da Escola Família-Agrícola
de Riacho d.e Santana, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem
e a formação; de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da .alimentação escolar e
de ações de educação alimentar e nutricional.
2.4 Justificativa:
Em-1948, com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outras
•aquisições, consolidou-se o direito de viver livre da fome e da desnutrição. Com o"acordo dos
direitos da criança,.,em 1989, reafirmou-se, no Brasil, esse direito, intensificando a
preocupação com a.alimentação apropriada servida nas escolas oficiais. O Programa da
Alimentação. Escolar foi criado em 1954 pelo MEC conforme Artigos 205 e 208, inciso VII da
Constituição Federal de 1988, (AMÉLIA HAMZE).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Á FORMALIZAÇÃO DE
CONVÉNIOS
DESCRIÇÃO
1

Proposição ou formulação do pedido endereçado ao Prefeito
Municipal acompanhada do Projeto e Plano de Trabalho, dado
entrada no protôcoio da Prefeitura

2. Cópia Do CNPJ do Ministério da Fazenda
3

SIM

OBS

'f
>

Cópia do documento de abertura de cc-nía corrente específica
para o Convénio ou o extraio bancário zerado, sem pagar tarifas
nas conta

4. Cópia da' Identidade e CPF do Presidente

-f

5

Cópia da Identidade e CPF do Tesoureiro

Y-

6

Alvará.de Funcionamento pela Prefeitura

y-

7

Certidão Negativa de Débitos da Prefeitura - No setor de tnbuíos
desta Prefeitura

8. Lei de Utilidade Pública — Municipal/Estadual - Se não tem,
procure a Câmara Municipal de Vereadores
9

NÃO

Estatuto da Associação

10 Ata da última eleição

*
>
J£_
l
IS

11. Comprovante de Endereço da instituição -conta de energia, água

f

12 Ata de fundação com registro no cartório

>

OB'S: NÃO ENTREGAR PARTE DA DOCUMENTAÇÃO, ENTREGAR COMPLETA!

DOCUMENTOS APÓS A ASSINATURA DO CONVÉNIO - PELA PREFEITURA

13 Cópia do Convénio (Pela prefeitura no final)
14 Comprovação de publicação do convénio
15 Ofício de encaminhamento da prestação de contas
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s.:
M.D
Da:
Data:
Ref.:

48/2017
Luiz Carlos Lourenço/Dênis cie Souza Santana
Fiscal Transporte Escolar e Comissão de Credenciamento
Controladoria Geral do Município
22/11/2017
Recomendação

Prezado Senhor,
<*s. F«n.: ^-^^^Õav^

Com o costumeiro respeito, conforme preceitua legislação e exigências dos órgãos de
controle, e já alertado verbalmente, venho através do presente fazer recomendação abaixo
a este setor:
Conforme determina a CLAUSULA 2- de todos os contratos de Credenciamento do
transporte escolar, "O valor mensal estimado do presente contrato é de R$ (valor
específico], podendo ser diminuído a depender da quantidade de dias letivos durante o
mês.
Obs: os valores apresentados por esta comissão deverão ser relativos aos dias corridos
mensal, podendo haver diferença para menos na planilha, conforme determina cláusula
contratual;
DO REGIME DA EXECUÇÃO CLÁUSULA 3a. - Os Contratados ficarão sujeitos as seguintes
condições:

2 - Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida
pelo DETRAN ou CIRETRAN, em função de vistoria periódica, oferecendo perfeitas
condições de uso e conservação. Deverão conter todos os equipamentos de segurança e
especificações do CONTRAN, e estar com documentação regular.
3 - Os veículos deverão receber por parte da contratada identificação visual em sua parte
externa (sob orientação da contratante], caracterizando que os mesmos estão a serviço do
TRANSPORTE DE ESCOLARES
Obs: foi verificado veículos sem a identificação visual, fica esta comissão responsável por
sanar tal pendência;
E ainda, deverão ser conduzidos por motoristas profissionais, devidamente habilitados e
qualificados para exercer tal função, nos termos da Resolução no 168, de 14/12/2004 CONTRAN.
1 9 - 0 contratado, conforme o caso deverá manter em dia o registro do seu motorista a
serviço da contratante, em livro próprio ou em fichas, devidamente rubricados e

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

legalizados pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Deverá,
ainda, atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada
empregado e exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou documento equivalente, sempre
que solicitado pela contratante.
Obs: Apresentar conforme determina a cláusula contratual;
23 - Manter o veículo com todos os acessórios e equipamentos de segurança e emergência,
exigidas pelo CONTRAN;
26 - Apresentar o dístico "ESCOLAR" [CTB art 136, III], [pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 40 cm de altura, a meia altura do veiculo, em toda sua extensão das partes
laterais e traseira da carroceria, com o dístico "ESCOLAR", em preto, sendo que, em caso de
veiculo com carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;
Obs: Foi identificado veículos sem esta pintura, favor regularizar;
28 - Apresentar certificado de licenciamento do veiculo [CRLV) em dia;
Obs: Constatei veículos com CRLV em ano anterior, sem apresentar seus documentos em
dias;
CLÁUSULA 5-. - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das planilhas dos
serviços prestados enviadas pela Secretaria Municipal de Educação, até o dia dez do mês
subsequente ao da prestação dos serviços, observando:
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste departamento com a
coisa público. As recomendações aqui apresentadas se fazem necessárias para que as
incorreções técnicas não aconteçam e sejam sanadas em tempo hábil.

fQ&A

Controlado
Joseai

Gefal do Município

Secretaria Mui de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Gf.rA .
Unia s.:

49/2017
DINIMVALDO BARBOSA

M.D
Da:
Data:
Ref.:

Secretário Municipal de Educação
Controladoria Geral do Município
22/11/2017
Recomendação

Prezado Senhor,
Com o costumeiro respeito, conforme preceitua legislação e exigências dos órgãos de
controle, e já alertado verbalmente, venho através do presente fazer recomendação abaixo
a este setor:
Conforme determina a CLÁUSULA 2- de todos os contratos de credenciamento do
transporte escolar, "O valor mensal estimado do presente contrato é de R$ (valor
específico), podendo ser diminuído a depender da quantidade de dias letivos durante o
mês.
Obs: os valores apresentados por esta comissão deverão ser relativos aos dias corridos
mensal, podendo haver diferença para menos na planilha, conforme determina cláusula
contratual;
DO REGIME DA EXECUÇÃO CLÁUSULA 3^. - Os Contratados ficarão sujeitos as seguintes
condições:
2 - Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida
pelo DETRAN ou CIRETRAN, em função de vistoria periódica, oferecendo perfeitas
condições de uso e conservação. Deverão conter todos os equipamentos de segurança e
especificações do CONTRAN, e estar com documentação regular.
3 - Os veículos deverão receber por parte da contratada identificação visual em sua parte
externa (sob orientação da contratante), caracterizando que os mesmos estão a serviço do
TRANSPORTE DE ESCOLARES
Obs: foi verificado veículos sem a identificação visual, fica esta comissão responsável por
sanar tal pendência;
E ainda, deverão ser conduzidos por motoristas profissionais, devidamente habilitados e
qualificados para exercer tal função, nos termos da Resolução no 168, de 14/12/2004^CONTRAN.
1 9 - 0 contratado, conforme o caso deverá manter em dia o registro do seu motorista a
serviço da contratante, em livro próprio ou em fichas, devidamente rubricados e
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legalizados pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Deverá,
ainda, atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada
empregado e exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou documento equivalente, sempre
que solicitado pela contratante.
Obs: Apresentar conforme determina a cláusula contratual;
23 - Manter o veículo com todos os acessórios e equipamentos de segurança e emergência,
exigidas pelo CONTRAN;
26 - Apresentar o dístico "ESCOLAR" (CTB art 136, III), [pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 40 cm de altura, a meia altura do veiculo, em toda sua extensão das partes
laterais e traseira da carroceria, com o dístico "ESCOLAR", em preto, sendo que, em caso de
veiculo com carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;
Obs: Foi identificado veículos sem esta pintura, favor regularizar;
28 - Apresentar certificado de licenciamento do veiculo (CRLV) em dia;
Obs: Constatei veículos com CRLV em ano anterior, sem apresentar seus documentos em
dias;
CLAUSULA 5-. - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das planilhas dos
serviços prestados enviadas pela Secretaria Municipal de Educação, até o dia dez do mês
subsequente ao da prestação dos serviços, observando:
Esclarecemos ainda que sabemos da confiabilidade e cuidado deste departamento com a
coisa pública. As recomendações aqui apresentadas se fazem necessárias para que as
incorrecões técnicas não aconteçam e sejam sanadas em tempo hábil.
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49/2017
: THIAGO SILVÁRAMOS -.'•:.-: . . - - ; ';VSec. Mui. de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Controladoria Geral do Município
22/11/2017
Taxa Iluminação Pública

Senhor Secretário,
Com o costumeiro respeito, venho através do presente informar a esta Secretaria que
deverá ser informado mensalmente à COELBA alterações na Iluminação Pública, quando
houver;
As alterações são as novas ligações e lâmpadas apagadas para que haja desconto na taxa de
iluminação pública enviada anualmente para esta Prefeitura.
Em anexo, apresentamos a Fatura Anual 2017.
Em tempo, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Controladoria Geral ió Mmnicípio
CGM

COMPANHIA &£ ELETRlClDADE
Dt> ESTADQ BA BAHIA
AV.SDGARD SANTOS. 300,

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, da 26104102
COELBA0300 071 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: OSOQ 281 0142
Ouvidoria 0800 071 7676 /SMS Falta de Energia; 27306

coelha

CABULA VI. SALVADOR. BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO

Grupo Meoetriergia

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

www.eoelba.eom.br

DADOS DO CLIENTE

DATA DA EMISSÃO DA JJOTA FISCAL
16/10/2017

DATA DE VENCIMENTO

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
IP PREF MUN RIACHO DÊ SANTANA
CNPJ: 14,105.191/0001-60

18/12/2017

CONTA CONTRATO

0012383665
N°DO CLIENTE
1001825087

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/11/2017

TOTAL A PAGAR (R$)

9.261,75

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PC DA BANDEIRA 25

N° DA INSTALAÇÃO
3988227

NÚMERO DA NOTA FISCAL

253376504

CLASSIFICAÇÃO
B4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Monofásico

GENTRO-RIACHO DE SANTANA/RIACHO DE SANTANA
46470-000 RIACHO DE SANTANA BA

RESERVADO AO FISCO
FAC8.6327.E92F.QEC2.72FF,ACC9.1994.47FA

DESCRIÇÃO DA:NOTA FISCAL
3 2.512,53000 D Q

Consumo Ativo(kWh)

B.S2'I,69
652,33

Acréscimo Bandeira AMARELA
Acréscimc Bandaífa VERMELHA

84,53

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

Para este tipo de faturamemo n3o
aulste hislórlca de consumo.

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA

9.261,75

IN FORMAÇÕES" DE TRIBUTOS
VALOR DO
IMPOSTO
27,00

BASE DE
. CA1.CULQ_

1,28

3,261,75

VALOR DO
IMPOSTO
118,55

BASE DE
CALCULO

_ÇQF1NS_
VALOR DO
IMPOSTO

Geração de Energia
Transmissão
Distribuição (Coeiba)
Perdas da Energia
Encargos Salariais
Tributos
Total

N°
AJUAL _
DATA"l LEITURA ÍIAS CONSTANTE

RS

448,75

-1,85%

RS 2.934,93 31.69%
RE 667.74 7,43%
RS 965.42 10,42%
RI E64.99 7.18%
RS 9.2G1.75

1DO%

"DURAÇÃO Ê FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES'

DEMOtJSTRATlVQ-DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL.
UMERÕ~PO|TlPO"QA[
ANTERJOR
j
MEDIDOR
FUNÇÃO ~T3ATA [LEITURA

RE 3.559.92 38.43%

AJUSTE

CONSUMO
(hVVil)

CONOUIOO

DIC-N" da horas sem Eri
FlC-N' a e vezes satn Em

Uri/2017
0.0000

O.DO

D.PO

O.QOCXJ

0.00

0,1)0

0.0000

0.00

0.00

EUSOValoi Co Encarço oo uso só thlmia co OislriBuiíSc « flí 1.0G3.30
n *T*aniiy»f a>£. f te. Dvic o

NiVSS DE TENSÃO
Já daía da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais Informações em www.nneel.gDV.br.

) ciíenls è compensado quando tia violação tia conllnuiclacla individual ou do nível de lensão cie íornecínienlq.

>a0ío. em atraso gera mulia 2%(Res4i4/ANEEL). Juros l%a.m(Lel 10.43S'Q2) e atualizacão moneiárla no próx mês
íerjuçâii da Base de Cálculo cio ICMS Gm 100"A conforme Art, 80,111^ da RICMS-Ba.
J Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

•sta Nota Fiscal faz parle da Doe. Pgirj. n" 610047118211 da Conta Conlrato Coletiva n° 659109001Q.

AUTENTICAÇÃO MECArflCA

ÍIESTAQUEAOUI
:OHTA CONTRATO

MÉSÍANO

0012383665

10/2017

TOTAt. A PAGAR|R$)

3.261,75

838800000925 617500300006 012383G65101 04991930G333

VErJ Cl MENTO

18/12/2017

TALÃO DEPAGAP^EHTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Carta ND 4402185773/001
Ao Sr.(a) MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Instalação: 0003988227
Endereço: PC DA BANDEIRA.25
Cidade: RIACHO DE SANTANA
Bairro: CENTRO- RIACHO DE SANTANA
Prezado Cliente:
Visando assegurar as condições dos equipamentos e das instalações destinadas ao
recebimento e medição da energia elétrica para que atendam aos requisitos da legislação no
que diz respeito aos aspectos de segurança e correção dos valores medidos, realizamos
inspeção n° 004402185773, em 27.09.2017 no medidor / instalação desta unidade
consumidora de sua responsabilidade.
Para calcular os valores de energia elétrica não faturada, em conformidade com o estabelecido
nos artigos 129, 132 e 116 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, identificamos os valores médios de consumo mensal, o período de faíurarnento
incorreto e utilizamos como critério de cálculo: carga desviada, conforme memória de cálculo
em anexo.
Assim, faturamos a diferença de energia não cobrada, no valor total de R$ 9.261,75, sendo: R$
7.912,88 correspondentes aos insumos calculados, R$ 664,99 a título de impostos, R$ 683,88
a título de acréscimo de bandeiras.
Caso haja discordância em relação aos valores apresentados, VSa. deverá apresentar recurso
junto à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, no prazo de 30 (trinta) dias
após recebimento desta carta, comparecendo a uma agência ou credenciado mais próximo. Ao
seu documento de contestação devem ser anexadas todas as provas documentais disponíveis.
Da decisão da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, caberá recurso à
ANEEL-Agência Nacional de Energia Elétrica, através do telefone 167.
Atenciosamente,

AGENCIA NEGOCIAÇÃO GUANAMBI
Endereço: AV CASTELO BRANCO,524
Cidade: GUANAMBI
Bairro: CENTRO-GUANAMB! CEP: 46430-000
Telefone(s) Fax
www.coelba.com.br-0800 071 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala - 0800 281 0142
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0£ ns.
Uma Sr.:
M.D
Da:
Data:
Ref.:

50/2017
THIAGO.SILVAlRAMOS
Sec. Mui. de Infra estrutura e Serviços Urbanos
Controladoria Geral do Município/Contabilidade
28/11/2017
Planilha Combustível

Senhor Secretário,
Com o costumeiro respeito, recomendo que as planilhas enviadas a esta
Prefeitura deverá constar a quilometragem dos veículos, exigência esta do
Tribunal de Contas dos Municípios para registro no SIGA - Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria, conforme documentos em anexo.
Em tempo, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Controlaa$JH|i Geral do Município
iCGM

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Praça Monsenhor Tobias, 321

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA-Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 31/10/2017 08:25

Unidade: Prefeitura Municipal de RIACHO DE SANTANA

Ano: 2016

11—H—r~n*r*f*r~j-

Athadbs 6'OGorrêhGiãs1
05

760O

AUTO POSTO DR
LTDA

R$ 9.528,35

838-Ausência de
planilha com
detalhamento das
quilometragens e
quantidades de
combustíveis por
veículos abastecidos

05

763 O

AUTO POSTO DR
LTDA

R$ 4.634,38

838-Ausência de
planilha com
detalhamento das
quilometragens e
quantidades de
combustíveis por
veículos abastecidos

05

766O

AUTO POSTO DR
LTDA

R$ 14.730,47

838 -Ausência de
planilha com
detalhamento das
quilometragens e
quantidades de
combustíveis por
veículos abastecidos

05

769O

AUTO POSTO DR
LTDA

R$11.400,00

838 - Ausência de
planilha com
detalhamento das
quilometragens e
quantidades de
combustíveis por
veículos abastecidos

05

776O

AUTO POSTO DR
LTDA

R$ 17.080,00

838-Ausência de
planilha com
detalhamento das
quilometragens e
quantidades de
combustíveis por
veículos abastecidos

Página: 11 de 102

Em resposta, o
Gestor encaminha
uma planilha
gerada pelo SIGA,
na qual não vem
especificando as
quilometragens
percorridas pelos
veículos, conforme
foi notificado. Dest;
forma, continua
pendente.
Em resposta, o
Gestor encaminha
uma planilha
gerada pelo SIGA,
na qual não vem
especificando as
quilometragens
percorridas pelos
veículos, conforme
foi notificado. Dest
forma, continua
pendente.
Em resposta, o
Gestor-encaminha
uma planilha
gerada pelo SIGA,
na qual, não vem
especificando as
quilometragens
percorridas pelos
veículos, conforme
foi notificado. Dest
forma, continua
pendente.
Em resposta, o
Gesíor encaminha
uma planilha
gerada pelo SIGA,
na qualTião vem
especificando as
quilometragens
percorridas pelos
veículos, conforme
foi notificado. Dês!
forma,'í continua
pendente.
Em resposta, o
Gesto r-íe n ca mi n ha
uma planilha
gerada pelo SIGA.
na qual não vem
especificando as
quilorneíragens
percorridas pelos
veículos, conforrm
foi notificado. Desl
forma, continua
pendente.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
aOVERtiC MUNICIPAL

E SERVIÇOS

URBANOS

N°331/2017-PMRS/SECRETAR1A
URBANOS
DATA: 16/11/2017
Para: SETOR CONTABILIDADE
M. D: Prefeito Municipal
Para: ALMiR JÚNIOR
Ref: Pagamento de combustível

DE

INFRAESTRUTURA

E

SERVIÇOS

Prezado (a) Senhor (a)
Vimos por meio deste encaminhar a V. Senhoria, o controle do consumo
de combustíveis (Gasolina, Diesel S500, Etanol, e S10), referente ao mês de
Outubro, respaldados no contrato 001/2017, 013/2017 e 042/2017.
Segue anexo planilha detalhando as despesas das secretarias de Administração,
Saúde, Infraestrutura, Assistência Social e Educação.

ThíagGrSilva Ramos

Secretário de lAfráestrutura e Serviços Urbanos
Decreto Mun. N°/7 de 02 de Janeiro de 2017.

Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro - CEP 46470-000 - Riacho de Santana - Bahia,
CGC: 14.105.191/0001-60
Tei. (77) 3457-2121
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Of. n*.
Hm** Sr.:
C/C

051/2017
SECREETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Da:

Controladoria Geral do Município

Data:

05/12/2017

Ref.:

Controle de combustível

Senhora Secretária,

Com o costumeiro respeito encaminho as Notas Fiscais de consumo de combustível do mês
de outubro/2017 do AUTO POSTO DR LTDA, vale observar que esta controladoria já
sugeriu ao setor responsável para que encaminhe as planilhas com o controle de
quilometragem do mesmo, não obtendo êxito.
Tal exigência foi questionada durante as notificações do TCM/BAHIA, inclusive nas contas
anuais, conforme documentação em anexo.
Em tempo, renovamos nossos votos de estima e consideração,

Atenciosamente,

CONTROLADORÈTÊlEflAU DO M U N I C Í P I O
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