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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 n2 101/00, estamos apresentando a Vossa Excelência, o
Relatório de Controle Interno do Município, relativo ao exercício1 de 2015, 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 auditorias realizadas pela equipe de trabalho do órgão de
Controle Interno.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TC M/B A, 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 2015, houve uma familiarização com o
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA, já neste exercício de 2014, acreditando que
com todas as dificuldades, já se encontra todo normalizado as informações conforme determina
o decreto de criação do Grupo de trabalho para os levantamentos do SIGA. , •
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 1
envio ao TCM/BA, o Relatório anual do Controle Interno do Exercício de 2015, 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 n2 930 e1 931 de 2004, do T,CM, do
exercício em tela, além da execução orçamentaria e financeira, como também, outros
acompanhamentos.
O Controle constitui um dos princípios basilares da Administração, de tal forma 1 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, de igual forma como o sucesso repousa fundamentalmente na sua eficiência.1
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É born administrador aquele que sabe tirar proveito do controle, pois através deie obtém
informações sobre o plano organizacional, quanto à sua dinâmica e eficácia; sobre >a execução
dos projetos e atividades, se esta de conformidade, ou não, corn o planejamento; ; sobre o
comportamento dos agentes e promotores da execução deprojetos e de atividades, e, do seu
grau de adesão às políticas da Administração; sobre o comportamento da a'ção executiva e do
nível de consecução das rnetas estabelecidas e sobre os resultados obtidos, em confronto corn
as metas planejadas.
••
.
O exercício de 2014 foi marcado péla execução total do SIGA, e agora erri 2015 diferente dos
exercícios anteriores, onde aprendemos muito corn 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
acompanhamento dos limites constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal, como também,
urn check list demonstrativo de verificação do cumprimento das normas de controle interno,
atinente ao exercício de 2015.
• •
.
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.
. . ' . ' '
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.

JOSENILTONSSILEIRO FERNANDES
Controlador Geral do Município
• J^
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l - DA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
O Tribuna! 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 atividádes do setor.
O relatório que ora apresentamos foi elaborado em obediência à legislação vigente e, tem em
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 de sua própria atividade. Sabendo-se que
suas funções convivem na Administração com todas as demais fun'ções, resulta que se encontra
presente em 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 com 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:
- 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 atividádes,
sua rnensuração e comparação contra os parâmetros pré-estabelecidos. 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 corn o risco envolvido"}, que funcione constante conforme o planejado
(cumprimento cuidadoso por todos os funcionários, mesmo quando da ausência'de pessoa
chave ou demasiada carga de trabalho), e que obedeça à relação custò-benefícío {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 mais um servidor, para auxiliar nos abrangentes,
serviços que foram desenvolvidos pelo setor.
.
,
•
A V A L I A Ç Ã O 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 desde jan/2013, está sendo
acumulado por um só secretário ocupando as duas Secretarias, no ano de 2013 mudamos o
Secretário. No entanto, no que concerne à totalidade das receitas, inclusive as de transferências
constitucionais e demais transferências voluntárias (FNDE, FUNDEB, F N AS, FIES e outros) são
lançadas pela contabilidade geral do município.
'
,
. .
Execução da Despesa do Município
A despesa pública é processada ern quatro etapas; fixação (LerOrçarrientária Anual), empenho,
liquidação e pagamento, dessas etapas a contabilidade processa o empenho, a liquidação'e o
pagamento contabH. A execução da despesa, por ser um volume muito grande diariamente não
passava antecipadamente pelo crivo desta Controladoria, desde o ano de 2011, começou a ser
passada pelo nosso crivo, onde são analisados também antes do pagamento e chamado a
atenção quanto a detecção de erros, quando houve no exercício, criamos 02 carimbos um pelo
setor de compras e outra por esta controladoria, conforme se vê no processo.
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
acompanhado pela Controíadoria nos meses de setembro a dezembro do exercício em tela,
nestes meses houve maior atenção quanto ao final do exercício.

Prestação de Contas Mensal ao Controle Externo (TCM).
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 ~ TCM. Nesta prestação de contas são
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encaminhados os balancetes (contábii, despesa e receita orçamentaria}/ relação de bens
móveis, relação de processos de despesas orçamentários e extras, discriminados os processos
realizados com recursos próprios dos vinculados. Toda a documentação de receita; ou seja, o$'
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 D A RECEITA

.

.

.

A Controladoria Gera! 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;
II - 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° 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 peio
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

ACOMPANHAMENTO

DOS

LIMITES

CONSTITUCIONAIS

E

DA

LEI

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

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, 1
educação, FUNDEB/60%1 e despesas de pessoal, sempre observando, as glosas efetuadas peia
inspetoria regional do TCM.
' . ' • ' ;.•'
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

A Administração realiza transferências de recursos próprios d o . Município • (Ímpostos>
transferências constitucionais, multas, juros e divida atívã de impostos), para a conta
movimento de recursos próprios da Secretaria de Saúde, e, através desta, a secretaria realiza
diversas despesas em açoes 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, com
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
epiderniológica dentre outros.
O Controle Interno do Município passará a 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 dê 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 212. De acordo este artigo, os
municípios são obrigados a aplicar o mínimo de 25% dos 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 Ministério1 da Educação,,
a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Dinheiro Díreto 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 Controladoriá
considera como satisfatório o resultado alcançado, tendo em vista, a obediência 1 ao limite
exigido no artigo 212 da Constituição Federal de 1988.
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 2013, 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.

O art. 60, parágrafo 52, 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 ensino,
fundamental em efetivo exercício no magistério.
DESPESAS C O M PESSOAL

,

. . . . " ,

Visando ilustrar a nossa análise do controle das despesas com pessoal no exercício de 2012,
transcreveremos a seguir, o artigo 18 da Lei 101/00, sendo que, ao considerarmos corno um dos
artigos mais importantes da LRF, pois, nele estão estabelecido quais as despesas de pessoal .que
devem entrar no cálculo dos limites estabelecidos para o comprometimento da RCL co'm 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 total com pessoal; o
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos 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 encargo.s
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência." '
. '
•
§ 1D. 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".
§ 2°. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no rnês ern 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 pessoal
no exercício de 2015 possui os seus dados em 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, como por exemplo:
Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquertítulo;
Criação de cargo, emprego ou função;
Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pesso.al a qualquertítulo;
Contratação de hora extra.

OUTROS ACOMPANHAMENTOS
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 conforme
determina a Resolução n.2 1120/05 e mais precisamente pela Resolução n.9 1121/05, ambas do
Tribunal de Contas dos Municípios.
•
Após a nossa verificação, constatamos que no município, os repasses a entidades sociais,,
através de subvenções concedidas, no exercício em comento 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

,
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O abastecimento dos veículos da frota municipal é feito em posto cohtratado 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 prontamente atendido, principalmente pela exigência com o SIGA.
A Controladoria exerce fiscalização e acompanhamento destes abastecimentos, sendo <que, a
partir do exercício de 2010, passamos a realizá-los.
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.
NOS BENS PATRIMONIAIS

Constatamos que esta Administração realizou o inventário físico dós bens patrimoniais,, sua
conclusão durante o exercício financeiro de 2009, 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 bens
patrimoniais do município, com o consequente tombamento destes bens, .depois de uma
conturbada transição de governo, principalmente no quetange ao património público.'
Realizamos também, depois de avaliados uma série de bens patrimoniais em desuso a venda
através de leilão público, sugiro ao prefeito municipal neste ano de 2015 o descarte de outros
bens que no decorrer do exercício está prestes a ocorrer em desuso.
NOS BENS EM ALMOXARIFADO

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

Esta Controladoria realizou o acompanhamento pari passo da realização dos processos
lícitatórios, ern função da sua implantação ter ocorrida logo após a instalação dos trabalhos no
início do mandato.
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Abolimos quase na sua totalidade a modalidade carta-convite nas licitações, pois entende esta
controladoria que as demais modalidades requer maior competitividade.
Neste ano de 2015, passamos a realizar o acompanhamento de todos os registros >e atas das
ações da comissão de licitação, como também, realizar o devido e legal acompanhamento dós
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 licitatóriós é feita
uma verificação no mercado regional dos preços compatíveis a serem observados, durante os
referidos processos.
.
.

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.
NAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

,

,

Não foi realizada no município, no exercício ern tela, nenhuma operação de crédito, no ano em
comento, mas, existe em vigor, uma operação de crédito junto ao DESENBAHIA.
NA DÍVIDA ATIVA

Todas as decisões administrativas irreformáveis ou das decisões judiciais.passadas em julgado,
tiveram seus créditos tributários devidamente inscritos em 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.
'
. .
Depois de enviados amigavelmente, foi notificado junto ao Fórum Local, para ajuizamento 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. •
. ,
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 para
regularização d o fato.
.
• . • ' • • .

Constatamos que durante o exercício de 2015, a Administração obedeceu ao cumprimento das
metas previstas no plano plurianual, como também, a atenção aos • prògramas/projetos
previstos no próprio PPA, que constam na LOA e da LDO.
, '
Quanto à questão da análise sob o aspecto da econornici.dade, o nível de execução das metas, p
alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento,. corno também, a avaliação da
vossa gestão como administrador, visando à comprovação da legalidade e legitimidade e1 seus
resultados quanto à eficiência e eficácia dos prògramas/projetos executados ou em. execução,
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este setor de Controle Interno, atesta o correio e adequado cumprimento das atividades nos
documentos legais acima descritos.
A T E N D I M E N T O ÀS

NOTIFICAÇÕES

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 irregularidades.
No exercício de 2015, a Controladoria Geral do Município acompanhou e elaborou junto com o
Gestor nas respostas às notificações mensais do período, inclusive esta Controladoria é a
primeira a tomar conhecimento das notificações para chamar a atenção do órgão específico.
Esta Controladoria exerceu vistas nas notificações, constatando que, os itens mais notificados
em 2011 e 2012, foram referentes a demora-na conclusão dos processos licitatórios, sendo que
no exercício de 2015, sanada a pendência, sobre notas fiscais originais, notas fiscais eletrônicas,
ausência de ações de cobrança de dívida ativa, 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 no exercício de 2010 e 2011, houve algumas ausências-de Notas Fiscais e.
Despesas não comprobatórias, nota-se que no ano de 2012, 2013 .E 2014, 2015, através de
cobranças do Controle Interno, esta Administração regularizou e não, mais acometeu tal erro.
REALIZAÇÃO

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 cada
quadrimestre, conforme transcrevemos a seguir, in verbis:
"Art. 9°, §4". Até o -final dos meses de moio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência
pública na comissão referida no §1° do art. 166 da Constituição ou equivalente nos Casas
Legislativas estaduais e municipais."
A Controladoria é o órgão responsável pela elaboração dos relatórios da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da audiência pública. Em 2015 foram realizadas audiências públicas
na Câmara Municipal de Vereadores de RIACHO DE SANTANA, sendo que, esta audiência foi
apresentada em conjunto com o contador do município, apresentando os resultados da Gestão
Fiscal do 19, 22 e 3^ quadrimestre de 2015, evidenciando a abrangência e impacto total da
gestão municipal nos aspectos sociais, econômico-financeiros e patrimoniais.
.
,
Houve também a participação da sociedade nas audiências sobre o Plano Plurianual 20Í4/2017,
levando até à zona rural as audiências e tendo uma final na sede deste Município.
Nas audiências, além dos Parlamentares, estiveram presentes representantes de entidades
civis, entidades de classe (Sindicato dos Servidores, Associações Municipais, etc.), secretários
municipais, imprensa e o público em geral. Desenvolvemos demonstrativos de forma simples,
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clara e compreensível para facilitar a leitura das informações, tendo em vista, a diversidade'
cultura! e intelectual dos ouvintes que compareceram às apresentações. Percebemos que não
há participação efetíva da população, neste novo exercício, pretendemos elaborar um
certificado para os estudantes praticarem a sua cidadania na participação da referida audiência.
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

A Lei de Responsabilidade Fiscal, também, determina o acompanhamento da Programação
Financeira e o desdobramento das receitas, conforme transcrevemos a seguir, in verbis:
•. . '
"Art. 13. No prazo previsto no artigo 8°, as receitas previstas serão,desdobradas, pelo Poder
Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação/em separado, quando
cabível, das medidas de combate à evasão e ò sonegação, da quantidade e valores de ações
ajuizadas para cobrança da dívida atíva, bem como da evolução do montante dos 'créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa."
''
•
. '
• ,
Mais uma vez, o espírito da LRF é resgatar o instrumento de planejamento como grande valor
da elaboração orçamentaria. As metas de arrecadação devem ser estipuladas bimestralmente,
o que possibilita uma estimativa mais detalhada. O artigo estabelece a possibilidade de uma,
sintonia fina da previsão da receita, inclusive fazendo que as estimativas sejam acompanhadas
de:

.

.

Medidas de combate à evasão e sonegação;
Quantidades de valores e ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa/
Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa;
A Programação Financeira fora publicada, mas no ano em comento, não houve o
acompanhamento bimestral desta Controladoria através dos anexos resumidos da execução
orçamentaria.
.
.
,

A Lei Municipal dispôs sobre a remuneração dos Agentes Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários, para a legislatura d e 2013 a 2016.
'
'
.
.
'
•

SUBSÍDIOS E REVISÃO SALARIAL
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
2009

LEI N°97, DE 17.09.2008

2010

NÃO HOUVE REVISÃO

2011
2012

LEI N° 169, DE

14.06.2011
LEI N°193 DE 04.04.2012

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

2.700,00

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 1 '

2.835,00

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 2012 '

2.976,75
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PREFEITO
2009
2010
2011
2012
2012

2013

2015

LEI N°97, DE 17.09.2008
NÃO HOUVE REVISÃO
LÊ! N°169, DE
14.06.2011
LEI N° 193 DE
04.04.2012
LEI N° 196, DE 04 DE
ABRIL DE2012

FIXA OS SUBSÍDIOS PREF/ V.PREF/SECRETÁRIOS
P/2009 A 201 3
.
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL
•, •
.
REVISÃO ANUAL D O S SUBSÍDIOS PARA 201 1

10.500,00
10.500,00
11.025,00

' • '

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 2'

11.576,25

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 201 3

15.000,00

NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

15.000,00

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 201 3
.
. •' .
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL . •

NÃO HOUVE REVISÃO

VICE-PREFEITO
2009

2012

NÃO HOUVE REVISÃO
LEI N°169, DE
14.06.2011
LEI N° 193 DE
04.04.2012
LEI-N0 196, DE 04 DE
ABRIL DE 2012

2013

NÃO HOUVE REVISÃO

2010
2011
2012

2015

NÃO HOUVE REVISÃO

5.250,00
5.250,00
5.512,50 '

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 20Í1.
REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 2012'

5.788,12

. '

REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS PARA 2013'
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL
NÃO HOUVE REVISÃO SALARIAL

7.500,00
.

'

10.500,00
10.500,00

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 Municípios1 conforme' 1 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 2015 pela Secretaria Municipal de.
Educação, sintetiza, objetivos e metas alcançadas durante o ano letívo de 2015, promovidos
pela Secretaria no âmbito municipal, sempre visando melhorar a qualidade do ensino e a
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universalização do atendimento em classes de Educação Infantil, séries iniciais e finais em nosso
município.
.
. ' i . •
Dados mais detalhados estão no relatório desta Secretaria, enviado junto, com o desta
Controladoria.
DAS AÇÕES REALIZADAS EM SAÚDE

'

'

,

Da análise do Relatório de Ações Desenvolvidas no Município de RIACHO DE SANTANA, no
exercício de 2014, 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 2015, constatamos as informações constantes no Relatorio.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 do
Governo Federal, superando a meta prevista do Ministério do Desenvolvimento Social ~.MDS.
Dando continuidade as ações de interesse social, 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.
Dados mais detalhados estão no relatório desta Secretaria, enviado junto com o desta
Controladoria.
,
,
'
C H E K - L I S T D E A T O S N O A N O D E 2013
1. PLANEJAMENTO
1.1. PLANO PLURIANUAL
Legenda: S - Sim; N ~ Não; e MA = Não se aplica
N°
01

02

03
04

05
06

07
08
09

S

DESCRIÇÃO

Sim

O PPA foi elaborado e encaminhado à Câmara no prazo legal.
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 d.e presentes e a. ata da audiência pública foram registradas em iivro.
O PPA apresenta orçamento da receita e est é compatível com a capacidade de
arrecadação.
O processo legislativo se processou de forma regular.
0 PPA foi publicado no órgão oficial do Município e em meios eietrôniços.
O PPA foi encaminhado aoTCM no prazo legal.
Há relatórios de avaliação do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no

N

NA/OBS.

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

Sim
Sim

•

Sim
1

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim '
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,'

PPA e tomada de decisão para correção de eventuais desvios.
1

'
.'

i

1. PLANEJAMENTO
1.2. LEI DE DIRETR1ZES ORÇAMENTARIAS
N"

01
02
03
04
05
OS
07
08
09
10
11
12

DESCRIÇÃO

A LDO foi elaborada e encaminhada à Câmara no prazo legal.
•
A definição das prioridades e metas está compatível com o PPA.
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.
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.
0 texto da lei dispõe sobre as questões indicadas na LRF conforme descritas nas
1
normas de, controle interno.
•
O processo legislativo s e processou deforma regular.
>•
,
A LDO foi publicada no órgão oficial do 'Município e em meios eletrônicos.
A LDO foi encaminhada ao TCM no prazo legal.
Há relatórios de avaliação do cumprimento das prioridades e metas estabelecidas na,
LDO, e tomada de decisão para correção de eventuais desvios.

N

S

NA/Obs

Sim

Sim
Sim •

Sim
•

Sim
Sim

Sim

."

Sirn
Sim
. Sim
Sim
Sim

1. PLANEJAMENTO
1.3. LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
N
01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

DESCRIÇÃO
•'s
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 disponíbilizadas ao Poder Legislativo no prazo legal.
O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e 1
s
foi elaborada em obediência ao princípio da exclusividade.
A mensagem de encaminhamento da LOA foi elaborada conforme estabelecido
S ,
na LDO.
s
O processo legislativo se processou de forma regular.
s
A LOA foi publicada no órgão oficial do Município e em meios eletrônicos.
•
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.
Foram elaborados a programação financeira e o cronograma de execução
. s
mensal de desembolso no prazo legal, aprovadas por decreto, publicadas e

N

NA

,

j'

'
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15
16

17

2.

encaminhadas ao TCM no prazo legal.
As metas fiscais anuais foram desdobradas em metas quadrimestrais.
Há relatórios de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na LOA e
tomada de decisão para correção de eventuais desvios.
A LOA contempla recursos para atendimento dos gastos mínimos com saúde e
ensino.

S
S
S

RECEITA

2.1. RECEITA ORÇAMENTARIA
N°
01
02
03
04
05

DESCRIÇÃO

2.1.1. Lançamento de Tributos
0 lançamento das receitas ocorreu de forma regular e tempestiva.
As receitas lançadas estão registradas de forma confiável e segura e permitem
o registro das baixas e apuração dos créditos para inscrição em dívida ativa.
Foi expedido aviso de lançamento das receitas aos contribuintes.
Os encargos moratórios incidentes sobre receitas cobradas com atraso, foram
calculados corretamente.
As baixas das receitas arrecadadas foram processadas de forma tempestiva.

S

•' N

•

.

NA

,S

' S
S

s
s

2.1.2. Alienação de Ativos
06
07
08
09

10
11
12

13
14

16

17
18

19
20

21
22
23

24

Houve alienação de ativos.
Foi elaborada justificativa quanto ao interesse público na alienação e laudo de
avaliação.
A alienação foi aprovada por lei municipal e realizada através de processo
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.
2,1.3. Arrecadação das Receitas
Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e
estão arquivados em boa ordem.
A arrecadação realizada pela tesouraria se caracteriza como situações
excepcionais.
A tesouraria se informa diariamente sobre as receitas arrecadadas pelos
agentes autorizados e realiza sua conferência com o valor devido.
As disponibilidades de caixa estão sendo aplicadas no mercado financeiro
com observância à vinctilacão.
As entidades municipais foram notificadas no prazo legal sobre o recebimento
de recursos de convénios firmado com o Governo Federal.
2.1.4. Aplicações Financeiras das Disponibilidades de Caixa
As disponibilidades de caixa apuradas em cada fonte de recursos têm sido
aplicadas de forma regular.
Os rendimentos obtidos com a aplicação das disponibilidades de caixa têm
sido conCabilizados de forma a preservar a sua vinculação.
.
As aplicações financeiras têm sido realizadas de forma a obter as melhores
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
Prefeita.
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 fornia regular logo
após a efetiva arrecadação.
2.1.7. Restituições de Receitas

s
s
s

Não houve
Não houve

' S

s

Não houve
•

s
s
s
s
s
s
s
NA

NA
NA
•

NA

s
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25
26

27
28
29
30

31
32
33

• 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 Ativa
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 ncv
, 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 para
providências administrativas ou judiciais quando o contribuinte notificado
S1 '•'
não se manifesta no prazo legal.
Existem créditos da fazenda pública sem providências efetívas de cobrança.
.
A baixa dos créditos da fazenda pública municipal tem sido realizada de forma
s
regular.
Os encargos moratórios incidentes sobre os créditos da fazenda pública
s
municipal têm sido calculados de forma legal.

N

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
orçamenta rio- financeiro 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
sendo realizadas de forma legal, quando acontecem.

34
35
36
37
38

N , •
N''
N ' ,

,N

N ,

2. RECEITA
2.2. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO

N°
01
02
03
04
05

06
07

08

S

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 de
competência de outros entes da Federação.
As entidades municipais foram informadas do convénio firmado com o
Governo Federal no prazo legal através de ofício 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 e
mantidos em contas bancárias específicas.
Os recursos de convénios e de garantias contratuais foram aplicados no
mercado financeiro ou em cadernetas de poupança.
2.2.2. Restituição de Receita Extra- Orçamentaria
As restituições de receitas extra- orçamentarias foram processadas de forma
regular e com base em requerimento do interessado.

.

NA

N

S

s
s
N •'

'. . •
s,

.. NA

',

• ' ' .•

s'
s

3. DESPESA
3.1. DESPESA ORÇAMENTARIA
N°

01

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.

,S

N

NA •

S
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02

03
04

05
06
07
08
09

10
11
12

13

15
16
17
18
19

20
21

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 autorização
. .
em lei municipal.
Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas
efetivamente existiam.
Os créditos adicionais foram abertos com obediência às fontes de
recursos.
A abertura de créditos extraordinários se baseou em situações urgentes
e imprevistas comprovadas e com conhecimento imediato ao Poder
Legislativo.
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.
A ação-objeto de crédito especial está contemplada na LDO.
.
3.1.7. Autorização da Autoridade Competente
As contratações de obras e fornecimento de bens e serviços foram
autorizadas pela autoridade competente.
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•

3.1.8. Procedimentos Administrativos para Geração de Despesas
22

23

24
25
26

A geração de despesas, caracterizadas como criação, expansão ou
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
prévia para licitação e empenho da despesa.
3.1.9. Licitação
As licitações foram realizadas com base em requisições e autorizadas
pela autoridade competente.
Quando cabível, o processo de estimativa de impacto orçamentáriofinanceiro integra o processo licitatório.
A comissão de licitação foi renovada para o exercício.

s
•

s

' ' ,

s
s

s
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27

28
29
30
31
32
33
34

.

35
36
37

Foi publicado chamamento público anual para atualização do registro
cadastral e ingresso de novos interessados em fornecer a Prefeitura.

S

38

Os processos licitatórios foram enviados ao TCM via ACP no prazo legal.

S

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

'

As licitações foram realizadas através da abertura , de processos,
S
numerados, registrados em livro, autorizadas pela autoridade
competente e publicadas de forma regular.
Constam do Edital de licitação, quando cabível, projeto básico, e/ou
S'. '
executivo, orçamento estimado e minuta do contrato.
Consta do processo licitatório parecer prévio da Assessoria Jurídica
S
aprovando a minuta Edital e do Contrato.
As propostas foram recebidas pela comissão de licitação e protocoladas
em livro próprio.
As deliberações da comissão de licitação em cada processo foram
S
registradas em atas.
Os documentos de habilitação e proposta em cada processo foram
S •
rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes.
0 resultado de cada processo de licitação foi homologado e adjudicado
S
pela autoridade competente.
A habilitação dos licitantes ou as propostas atenderam ao Edital de
S, '
convocação ou convite.
Constam dos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação as
justificativas cabíveis, parecer da Assessoria Jurídica, comunicação a . S
autoridade competente e publicação no prazo legal.
Há cadastro atualizado de fornecedores.
S

49
50
51
52
53
54

55
56

Licitação com valor enquadrável na modalidade concorrência foi
S
enviada ao TCM no prazo legal.
3.1.10. Empenho
Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia.
. S
Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de
S
empenho.
0 empenho da despesa observa a fonte de financiamento.
S
A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na
S
norma de controle interno.
0 arquivamento das notas de empenhos se encontra em boa ordem.
S
A despesa empenhada está classificada de forma adequada.
S
As notas de empenhos estão assinadas pela autoridade competente e
S
pelos responsáveis pela sua emissão.
3.1.11. Reinscrição de Restos a Pagar
Ocorreu reinscrição de restos a pagar prescritos ou cancelados.
A reinscrição 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

.'
Alertei ao
setor

•N

i

-

'

'

Neste ano o Cl
solicitou ao setor
que diminuísse a
CC
•
Todos foram
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, •

• : •' '
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57
58
59
60
61

62

63
64

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74

75
76
77

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
S.
com as normas legais e recebeu parecer da Assessoria Jurídica.
0 resumo dos contratos e seus aditivos foram publicados
S '
tempestivamente.
Os contratos foram registrados na Nota de Empenho e enviados ao TCM
S
no prazo legal.
Os contratos foram registrados em livro próprio e arquivados em
s
ordem cronológica juntamente com seus aditivos.
A execução dos contratos de obras e seus aditivos foram ou estão sendo
s
acompanhados e fiscalizados por profissional habilitado.
3.1.14. Autorização de Fornecimento, Execução de Obras ou
Serviços.
As contratações foram realizadas mediante autorizações expedidas
s
pela autoridade competente com destinação adequada das vias.
3.1.15. Anulação de Empenho
As anulações de empenhos estão fundamentadas pelo servidor
s
responsável e autorizadas pela autoridade competente.
As notas de anulações de empenho contem as informações básicas
s
exigidas na norma de controle interno.
3.1.16. Liquidação da Despesa
0 estágio da liquidação da despesa está sendo observado.
s •
A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais previstos na
s
norma de controle interno.
0 atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal
s •.
correspondente pelo servidor responsável.
A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma
s
tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas
correspondentes.
Os bens de uso especial ou dominial tem registro contábil em conta
s
específica e individualizada.
Em caso de obras a Administração está emitindo termo de recebimento
s
provisório e definitivo.
Quando não aceita como liquidada a despesa, medidas administrativas
s
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 contabílmente
s
no Ativo Permanente.
s
A especificação dos bens é completa.
Os bens estão numerados, com placas afixadas e com identificação do
s
responsável pela carga.
3.1.1.18. Registro de Entrada do Material no Almoxarifado
Os materiais sem previsão de consumo imediato estão registrados . S '
contabilmente no Almoxarifado.
S '
Há controle físico da entrada e saída dos materiais do Almoxarifado.
As saídas do Almoxarifado são registradas com base em requisições
s
expedidas pelas Unidades Administrativas e informadas à
contabilidade para registro de baixa.

Engenheiro
responsável

3.1.19. Pagamento da Despesa
78
79

80
81

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.

s
s.
N
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s
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82

83
84
85
86
87
88

As despesas com valores dentro do limite de dispensa de licitação de
que trata o item II do artigo 24 da Lei 8.666/93 foram pagas no, prazo
de até cinco dias úteis contados da apresentação da fatura.
3.1.20. Retenções de INSS, ISS, IRRF, Caução, Contribuições
Previdenciárias, etc.
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 orcamentário e extra- orçamenta ri o 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.

S
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3.1.22. Inscrição em Restos a Pagar

89
90
91

92
93
94
95

0 registro contábil da inscrição de despesas em restos a pagar, está
especificado por exercício, por credor, processado ou não 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-orçanientário.

S
N

,

N '

': s

s

s •
s

3. DESPESA
3.2. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO

N°

S

N

NA

3.2.1. Requisição
01

02

03
04
05
06

07

As despesas extra-orçamentárias 'foram realizadas mediante requisição
S
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
' 's.
competente.
3.2.3. Pagamento
Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancária ou cheque
s
nominal pelo seu valor líquido.
Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada
s
pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma
tempestiva.
Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas • , S'
exigibilidades em cada fonte de recursos.
Eventuais descumprimentos da ordem cronológica basearam-se em razões
de interesse público previamente justificado, homologado pela autoridade
s
competente e publicado no órgão oficial do Município. •
3.2.4. Suprimento à Câmara
Os suprimentos mensais à Câmara Municipal foram efetuados no prazo 1 s, •
legal.
. .
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08
09
10
11

12

13

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.
0 cancelamento de restos a pagar atendeu as normas do Decreto Municipal
e foi contabilizado no fluxo extra-orçamentário.
• "

S .

, •

•s
. s .

1

s
s
S'

4. PATRIMÓNIO
4.1. BENS IMÓVEIS
DESCRIÇÃO

ND
01
02

03

04

05
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.
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 atualização por lançamento contábil no ativo permanente.
0 controle contábil e cadastral dos bens imóveis é satisfatório.
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4. PATRIMÓNIO
4.2. BENS MÓVEIS

N° de
Ordem
01
02

03
04

DESCRIÇÃO

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 contábeis dos bens móveis conferem com 'os registros
cadastrais.
•
:
Há registro de inventário anual dos bens móveis.
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 insensibilidade, perda ou extravio, furto ou

S

'

N

NA

S

s
s.
•'s
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05

06

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:
a) Número do registro cadastral;
b) Requisitante do bem;
c) Nomenclatura e descrição do bem;
d] Dados do fornecedor;
'
,
,
'
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
Departamento específico.

5. ATOS DE PESSOAL
5.1. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
N° de
DESCRIÇÃO

Ordem
01
02
03
04
05

06
07

08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

'•
.S

S

S

. N

5.1.1. Provimento Efetivo
A nomeação de servidores para cargos de provimento efetivo se -deu
S '
através de aprovação em concurso público e com previsão na LDO.
0 concurso público fez reserva de vagas para pessoas portadoras de
s
deficiência.
As vagas abertas em concurso possuíam autorização em lei.
s •
A nomeação obedeceu a ordem de classificação dos aprovados no
1 'S
concurso público.
A posse se deu mediante apresentação da documentação exigida nas
normas de controle interno e edital. Portaria de Nomeação e assinatura
s
do termo de posse.
Os servidores em estágio probatório estão sendo avaliados na forma da
s.
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
s
seletivo.
No processo de admissão há comprovação de que a necessidade é
• 'S
efetivamente temporária e de excepcional interesse público.
A admissão foi autorizada pela autoridade competente.
, .
s
A convocação dos selecionados se deu em obediência a ordem de
s
classificação.
A documentação apresentada pelos contratados atendeu as exigências
s
das normas de controle interno e do edital.
0 contrato está devidamente assinado pelas partes.
.s
5.1.3. Provimento em Comissão
A nomeação para cargos em comissão atendeu o limite de vagas fixada . s .
em lei.
0 trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características
s
com atribuições de chefia, direção e assessoramento. •
A documentação apresentada pelos nomeados atende as exigências das
s'
normas de controle interno.
' S'
A Portaria de nomeação foi publicada no órgão oficial do Município. .
. s
0 termo de posse foi assinado e registrado em livro próprio.
5.1.5. Provimento dos Cargos Eletivos
s
Os vereadores empossados apresentaram o diploma fornecido pela

Relatório anual de 2015 do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

'•

.

NA

1

NA

',

'"

Página 23

Justiça Eleitoral, declaração de bens e documentos pessoais.
20
21

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.

22

0 termo de posse foi assinado em livro próprio pelo Prefeito e VicePrefeito.
Os membros do Conselho Tutelar, eleitos por eleição direta na forma do
Estatuto foram nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

23
24

A contratação de estudantes estagiários se realizou através de processo
seletivo.

26

Os estagiários contratados desempenham funções exclusivas de apoio às
atividades próprias dos servidores.
Há controle da matrícula e frequência às aulas pelos estagiários.
Os estagiários estão amparados por apólice de seguro de acidente de
trabalho.
A contratação de estagiários está regulada por lei Municipal.

29

S
1

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

25

27
28

S

S
S
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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

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

S
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16
17

•

Há controle quanto à conquista do direito à promoção funcional.
• S
As promoções concedidas no período estão em conformidade com a norma
S
legal e atribuídas através de Portarias editadas pela autoridade competente.

'

5.2.8. Gfip

18

19

20

21

22
23

24
25

26

,

A Gfip 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,
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 Rais está sendo preenchida e encaminhada à CEF no prazo legal.
5.2.14. Declaração Anual d os Rendimentos Pagos ou Creditados
A declaração anual dos rendimentos pagos ou creditados aos servidores nó
exercício anterior foi elaborada e entregue no prazo legal para efeito de 1
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
DESCRIÇÃO

N° de
Ordem

S

N

NA

5.3.1. Cargos Efetivos

01

07
W í.

03

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 j 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;
o] Encaminhamento do processo ao TCM para homologação.
Os direitos funcionais foram calculados e pagos de forma regular.

N

, . •

NA

S
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04

05

06

6.
N°

01

02

03

04
05

06

07

08

Há servidores com mais de 70 anos no exercício do cargo.
5.3.2. Cargos em Comissão
Dos processos constam no que couber em cada caso, conforme
normas de controle interno:
a) Carta com pedido de exoneração;
b) Ordem da autoridade competente;
c) Declaração de bens;
d) Cálculo dos saldos remuneratórios;
e j 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 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 demissional;
h] Portaria editada pela autoridade competente;
i) Publicação no órgão oficial do Município.

S

Está no .
processo de .
Aposentadoria
pelo Regime
' Geral ,

'

S
•

S

OUTROS CONTROLES OPERACIONAIS
DESCRIÇÃO

6.1. Acompanhamento do Cumprimento da Metas Bimestrais de
Arrecadação
Foram elaborados e publicados demonstrativos do cumprimento das metas
bimestrais de arrecadação de cada fonte de recursos para 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
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
publicado nos prazos legais conforme Agenda de Obrigações.
0 RREO foi encaminhado no prazo legal:
, a) Ao Tribunal de Contas dos Municípios;
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:

•
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09

10

11

13
14
15
16
17

18
19
20
21

•

22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32
33

34

a] Poder Executivo;
••
.
b] Poder Legislativo.
.
•'
0 RGF foi encaminhado no prazo legal:
a} Ao Tribunal de Contas dos municípios;
b) Ao Poder Legislativo; e
c) , À Caixa Económica Federal.
0 Relatório de Gestão Fiscal está assinado pelas autoridades competentes
conforme normas de controle' interno.
6.5. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Quadrimestre em
Au diência Pública.
A avaliação do cumprimento das Metas Fiscais de cada Quadrimestre foi
avaliada em Audiência Pública realizada na Comissão de Orçamento e
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 relatório
na forma do Anexo V constante das normas de controle interno.
0 relatório mensal foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação e
ao Secretário Municipal.
0 relatório mensal foi publicado no órgão oficial do Município.
Os gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino correspondem a
pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos.
•
Os gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
correspondem a pelo menos 15% das receitas resultantes de impostos.
Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério em efetivo
exercício correspondem a pelo menos 60% das receitas do FUNDEF.
Os recursos do FUNDEF são destinados integralmente à 'manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental.
l_Há despesas classificadas impropriamente em programas de ensino.
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 ao
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 prudencial1
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
A execução orçamentaria está sendo controlada de forma regular através
dos procedimentos administrativos constante das normas de controle
interno:
a] Lançamento de tributos;
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.

b]
c]
d)
e)
fj
g)
h)
i]
j]

35

36
37

38

39

40
41
42
43

44
45

46

47

Arrecadação;
Baixa
Inscrição de créditos em Dívida Ativa;
Execução Fiscal;
.,
Empenho;
Liquidação;
Pagamento;
Abertura de créditos adicionais;
Acompanhamento do cumprimento das metas bimestrais de
arrecadação;
k) Limitação de empenhes;
1J Elaboração e publicação do RREO e RGF;
m) Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas em audiência
pública;
nj 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 está 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;
•' S
c] Arrecadação;
d] Aplicações financeiras;
e] Pagamentos;
,
f) 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
individual para cada veículo conforme as normas de controle interno.
Os custos de manutenção dos veículos e equipamentos estão sendo
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
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
manutenção de cada veículo, custo do Km rodado, ou hora trabalhada,
s
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
.s
homologados pelo serviço de assistência social do Município.
As pessoas ou famílias carentes assistidas no período com recursos públicos , s
estão devidamente cadastradas pelo serviço de assistência social.
As pessoas ou famílias cadastradas e homologadas como carentes atendem
s
ao disposto na Lei Municipal que disciplina a matéria.
A assistência a pessoas ou famílias carentes é realizada através de processo
'• S '
montado pelo serviço de assistência social.
6.13. Controle de Custos
A LOA do exercício apresenta demonstrativo das acões com especificação
, s.
das metas físicas, financeiras e seus respectivos custos orçados.
A realização física das açoes pelas diversas unidades administrativas é
s
informada regularmente à unidade responsável pela apuração de seus
custos.
0 Balanço Geral do exercício imediatamente anterior ' apresenta
demonstrativo das ações com especificação das metas físicas, financeiras e • s
seus respectivos custos realizados.
s
A apuração dos custos tem orientado estudos e medidas relacionadas ao
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48
49

50
51
52
53
54

55

56
57

58

59

60

atendimento aos princípios constitucionais da eficiência . e , da
economicidade.
•' ' '
6.14. Controle da Prestação de Serviços Particulares
Há controle dos serviços prestados a particulares com veículos e
equipamentos rodoviários.
Os serviços são realizados mediante requerimento da parte interessada e de
acordo com a ordem cronológica de solicitação por comunidade.
A cobrança dos serviços é realizada por estimativa no momento do
requerimento e de acordo com os valores definidos em lei.
0 acerto de contas entre o valor pago e o efetivamente devido é feito dentro
do prazo legal.
Os devedores foram notificados e o valor inscrito em dívida ativa.
S
, .
Na prestação de serviços particulares o interesse público é preservado.
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
Websíte do TCM.
'
• •
e) Sistema de cadastramento e acompanhamento de obras,
f) RREO e RGF.
S
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,
S ,
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
-. s •
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 .s
sociedade.
Os pedidos de informação formulados pelo Poder . Legislativo foram
s
atendidos no prazo legal.
6-19. Informações à Secretaria de Estado da Fazenda
Cópia do Balanço Geral Consolidado foi encaminhado à Secretaria de Estado
s
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.

CONSIDERAÇÕES
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Sabemos que a matéria Controle Interno não é nova, a Lei Federal n^ 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 Federa! 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 oficiai 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 1
mais relegar a implantação do Controle interno na Administração Pública. .Poucos gestores
municipais o implantaram, seja pelas dificuldades enfrentadas para sua implementação e,
manutenção de um sistema 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, bem 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 grandedesafio 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.
.
•
A Controladoria Geral do Município, corn 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.
Forarn abordados neste relatório, em anexo, a Receita Corrente Líquida, as 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 CIDE e as despesas por órgão e por função, além do
acompanhamento 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
Complementar 101/00, conforme atribuições desta Controladoria como preceituam 'Resolução
1120/05 emanado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado ,dà Bahia.
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Destacamos o empenho do Gestor, apesar das dificuldades financeiras, para a estruturação dos
setores de Controle Interno, Compras, Licitações e Contratos, visando sanar assim os. erros
notificados durante o exercício de 2013.
Por fim, destacamos que, este Controle Interno vem, desde a sua implantação, agind.o de forma
pró-ativa, na realização do acompanhamento das atividades e ações da administração
Municipal, analisando e acompanhando os resultados alcançados pela ótica da> eficiência e
eficácia, em conformidade com os preceitos legais.
••
•
. . •
É o relatório, ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia à Câmara Municipal de Vereadores e ao
Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
' •

SMJ

RIACHO DE SANTANA, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

f
JOSENILTOMBRASfLEIRO FERNANDES
Controla'doj£>Geral do Município
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