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Municipio: Gaviao — Bahia
Prefeito: Laurindo Nazario da Silva
Fonte: Departamento de Contabilidade
Periodo Examinado: de 01/02/2021 a 26/02/2021
Controlador Intemo: Paulo Emerson Oliveira da Silva
O Controle Inferno o Munic/pio de Gaviao - Bahia, criada por Lei Municipal,
em cumprimento o que preceituam os artigos 31°, 70° a 74° inciso I a IV da
Constituicao Federal, artigo 75° a 80° da Lei n° 4320/64. Artigo 73° 74° 81° e 90,
Inciso I e IV da Constituicao Estadual, artigo 54° a 59° da Lei Complementar LRF N°
101/2000, combinados corn os artigos 11°, 12° a 17° da Resolucao no 1.120/2005 do
TCM - Tribunal de Contas dos Municlpios do Estado da Bahia.

Vem submeter

a

• Constituicao Federal — Artigo 31°, 70° (caput) a 74°;
• Lei Federal n. ° 4.320/64 - Artigo 75° a 80°;
• Constituicao Estadual - Artigo 73°, 74°, 81° a 90 °;
• Lei Complementar n. °101 de 04/05/2000 - Artigo 54° a 59°;
• Lei Organica do Municipio - Artigo 53°
• Resolugao no. 1120/05 — Artigo 11°, 12° a 17°.
apreciagao de Vossa Excelencia o RELATORIO DO

CONTROLE INTERNO referente ao mes de fevereiro do exercicio financeiro de
2021.
Este RELATORIO tern como objetivo fundamental levar ao conhecimento
das autoridades competentes, controle externo a da sociedade, informacoes
adicionais a de forma simplificada da arao governamental programadas.
Fundamentada na execugao dos orramentos a da avaliagao da gestao
administrative, nos seas aspectos contabil, financeiro, orgamentario, operacional e
patrimonial.
O relatorio demonstra a execugao orgamentaria, creditos orgamentarios e
adicionais, financeiro, despesas, receitas, gastos corn pessoal, aplicagao em saude e
educagao conforme legislacao pertinente, bens patrimoniais, veiculos, almoxarifado,
licitacoes, contratos a convenios, obras a reformas, operagoes de creditos,
suprimentos a transferencias a ainda controle de doagoes, subvenci es, auxilios e
contribuiroes concedidas.

Av. Lomanto Junior S/N, Centro, Gaviao — Bahia — CEP. 44.650-000
CNPJ. 13.233.036/0001-67
Fone: 75 3682-2151

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE GAVIAO
CONTROLE INTERNO
..I

A unidade do Controle lnterno do Poder Executivo Municipal da Prefeitura de
Gaviao foi criada por Lei Municipal, sancionada pelo Executivo em conformidade corn
as Legislagoes pertinentes, e, sua atuacao independente vem contribuir para que o
executivo aicance as mandamentos constitucionais fxados no caput do art/go 37° da
Constituicao Federal do Brasil: Moralidade, Impessoalidade, Legalidade Publicidade
e Eficiencia. Este ultima mandamento — EFICIENCIA — Vem recebendo uma atencao
especial, no tocante a avaliacao dos resultados de gestao.
A eficiencia pode ser definida coma "criterio de desempenho: e a otimizacao
dos recursos disponiveis, atraves da utilizacao de metodos, tecnico a normas,
visando o menor esforgo a ao menor custo na execugao das tarefas".
❖

CONTROLE DE VERIFICACOES:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

DA DOCUMENTAcAO;
DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO;
DA EXECUC~AO ORcAMENTARIA;
DAS OBRIGAC,OES CONSTITUCIONAIS;
DAS EXIGENCIAS DA LEI RESPONSABILIDADE FISCAL;
DAS RESOLUC,OES DO TCM

DA DOCUMENTACAO: Verificamos nos documentos mensais o cumprimento
quanta aos encaminhamentos dos documentos comprobatorios determinados pela
Resolucao n° 1.060/2005:
As Documentagoes foram entregues dentro dos Prazos?
Sim r Nao
Foram encaminhados todos os documentos exigidos pela Resolucao
TCM N°. 1.060/05? Documentos Encaminhados:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
politico;
➢
➢

Piano de contas analftico;
Demonstrativo analitico da receita a despesa;
Demonstrativos mensais da conta da razao;
Copias de convenios firmados;
Originais dos processos de pagamento;
Processos Licitatorios;
Processo de pagamento relativo as foihas de pagamento de agente
Relarao dos processos de pagamentos;
Relagao dos processos Licitatorios;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

COpia de Decreto de Suplementacao do Mes de Fevereiro;
Relara"o de contas bancarias;
Extratos bancarios;
Conciliarao bancaria;
Quadro demonstrativo de aplicarao financeira;
Original do repasse do Duodecimo da Camara;
Relacao de Empenhos a pagar;
Demonstrativo dos Bens MOveis a lmOveis;

governamental

DE

INSTRUMENTOS
a

DOS

PLANEJAMENTO:

O

planejamento

de responsabilidade institucionai da Prefeitura Municipal a tern

como objetivo principal controlar os programas a projetos, em consonancia corn as
diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orramentarias (LDO) a Lei
Orgamentaria Anual (LOA), bem como, corn acompanhamento da execucao
orcamentaria, financeiro a patrimonial.
Do Plano Plurianual: Consta nos arquivos da Prefeitura Municipal de Gaviao
a Lei Municipal N° 373/2017 de 17 de outubro de 2017 — Plano Plurianual para o
Quanto

a

quadrienio de 2018-2021, contemplando as disposicoes da LC LRF N°. 101/2000.
publicidade foi realizada nos atrios dos Orgaos Municipais, Jomal a no site:

www.indap.orq/gaviao.ba/ a www.gaviao.ba.gov.br, cumprindo assim o artigo 48° da
Lei Complementar n°. 101/00 — LRF.
Da Lei de Diretrizes Orcamentaria: A LD0 — Lei de Diretrizes Orgamentaria
disposicoes contidas na LC N°. 101/00 — LRF, quanto

a

conforme Lei Municipal n°. 393/2020 de 12 de agosto de 2020 contemplam as
publicidade, foram realizados

atrios dos Orgaos Municipais, Jornal, Diario Oficial dos Municipis a nos sites:
www.indap.orq/gaviao.ba/ a www.gaviao.ba.gov.br cumprindo assim o prescrito no
artigo 48° da Lei Complementar no. 101100 — LRF.
Da Lei Orgamentaria Anual: Conforme demonstram a Lei Orcamentaria
Municipal n°. 360/2019 de 30 de dezembro de 2020. Todas as diretrizes
dos

Orgaos

Municipais,

Jornal

a

publicacees foram reaiizadas no atrio

as

estabeiecidas foram observadas, quanto

no

site:

www.indap.org/qaviao.ba/

e

www.gaviao.ba.gov.br, cumprindo assim o prescrito no artigo 48° da Lei
Complementar n°. 101/00 — LRF.
Da Programagao Flnanceira Anual: — Conforme demonstram o Decreto
foram observadas, quanto

as

Municipal N° 011/2021 de 18 de janeiro de 2021. Todas as diretrizes estabeiecidas
pubiicacoes foram realizadas no atrio dos Orgaos

Municipais, Jornal a no site: www.indap.orq/gaviao.ba/ a www.gaviao.ba.gov.br
cumprindo assim o prescrito no artigo 48° da Lei Complementar n°. 101/00 — LRF.
Av. Lomanto Junior SIN, Centro, Gaviao — Bahia — CEP. 44.650-000
CNPJ. 13.233.036/0001-67
Fone: 75 3682-2151

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE GAVIAO
CONTROLE INTERNO
Da

Aprovagao Quadro Detalhamento

— Conforme

de Despesa:

2020. Aprova o Quadro de Detalhamento de QDD, quanto
realizadas

no

atrio

dos

Orgaos

Municipais,

as

demonstram o Publicada juntamente corn a Lei 360-2020 de 30 de Dezembro de
publicacies foram

Jomal

a

no

site:

www.indap.org/gaviao.ba/ a www.gaviao.ba.gov.br, cumprindo assim o prescrito no
artigo 48° da Lei Complementar no. 101/00 - LRF.

verificou qua, a Lei Orcamentaria Anual

no.

DA EXECUCAO ORCAMENTARIA: Assim demonstrado, conforme legislacao
360-2020 de 30 de dezembro de 2020,

onde estima receita a fixa a despesa no montante de R$ 20.574.210,67, compativel
corn a as Leis de Planejamento (PPA e LDO).
•

Receita Publica.

Na definirao tern-se como Recursos auferidos na administracao, a serem
computados na apuracao do resultado do exercicio, desdobrados nas categorias
economicas de correntes a de capital. Sendo que Receita Corrente sao receitas que
apenas aumentam o patrimonio nao duradouro do Municipio, isto e, que se esgotam
dentro do periodo anual. Sao as casos, por exemplo, das receitas dos impostos que,
por se extinguirem no decurso da execucao orcamentaria, tern, por isso, de ser
elaboradas todos os anos. Compreendem as receitas tributarias, patrimoniais,
industriais a outras de natureza semeihante, bem como as provenientes de
transferencias correntes. Quanto as receitas de capital sao aquelas que alteram o
patrimonio duradouro do municipio, como, por exemplo, aquelas provenientes da
observancia de um periodo ou do produto de um emprestimo contraido pelo ente a
longo prazo. Compreendem, assim, a constituicao de dividas, a conversao em
especie de bens a direitos, reservas, bem como a transferencia de capital. Porem
colocamos abaixo o valor orcado como o arrecadado no mes a ate o mes:

Consideramos a receita redutora do FUNDEB, 20% de recebimentos e
tributaria. Para compor o FUNDEB,

a

transferencias que os municipios recebem que tern como base, a arrecadacao
retirado das transferencias 20% das

transferencias tributarias que irao compor o fundo de desenvolvimento do ensino
basico.
•

Despesas Publicas:
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Despesas sao gastos que nao se identificam corn o processo de
transformacao ou producao dos bens a produtos, que na administracao publica ter
por objetivo comum na realizacao do bem-estar social da populacao. Para meihor
compreensao do processo orcamentario, pode-se classificar a despesa orcamentaria
em tres etapas: planejamento, execucao a controle a avaliacao. No planejamento
creditos, na programacao orcamentaria a financeira e o processo de licitacao

para

baseia-se na fixacao da despesa orcamentaria, a descentralizacao/movimentacao de
sua efetivagao. Na execucao de acordo coma lei 4320/1964 esta compreendida em
tres estagios da despesa orcamentaria publica sao: empenho, liquidacao e
No empenho artigo 58 da Lei n° 4.320/1964,

e

pagamento.
o ato emanado de autoridade

competente que cria para o Estado obrigacao de pagamento pendente ou nao de
implemento de condicao. Consiste na reserva de dotacao orcamentaria para um fim
especifico. Já a liquidacao dispoe no artigo 63 da Lei n° 4.320/1964, a liquidacao
consiste na verificacao do direito adquirido pelo credor tendo por base as titulos e
documentos comprobatorios do respectivo credito, e o direito liquido a certo por tare
do poder publico, onde a despesa foi efetivada realmente, onde sera agregada no
patrimonio tendo a destinacao correta, a para o fornecedor o direito de receber pelo
fornecimento do bem ou servico. E 0 pagamento consiste na entrega de numerario
ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamentos ou credito em
pode ser efetuado apos a regular liquidacao da despesa. A Lei n°

so

conta, a

4.320/1964, em seu artigo 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho
exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja
paga.
E quanto ao controle a avaliarao essa fase compreende a fiscalizacao
realizada pelos orgaos de controle a pela sociedade.
Todavia no salientamos que o nosso municipio ainda nao possui instrucoes
Normativas realizada para normatizar o fluxo de informacoes dentro da
administracao, no decorrer da dinamica administrative iremos junto corn os
secretarios a assessores instituir a moldar o fluxo de informacoes para a execucao
da despesa.
Mesmo assim dentro da realidade administrativa que possuimos, para
atender a demanda da dinamica administrativa tivemos assim a despesa orcada:
DESPESA
ORCAMENTARfA
DESPESA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL

R$
1.734.808.72
18.219,20
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1,753.027,92

TOTAL

Quanta a despesa empenhada, liquidada a paga no mes a ate o mes temos:
NO MES

DESCRJCAO
EMPENHADA
UQUIDADA
PAGA

I

434.613,99
1.184.114,97
1.753.829,21

ATOMS
5.844.178,60
2.098.900,02
2.052.752,94

OBSERVACAO
•

Creditos Adicionais.

A Lei n° 3602/2020, de 30 de dezembro 2020, que "Estima a Receita a fixa a
Despesa do Orcamento-Programa do Municipio de Sao Domingos, para o exercicio
de 2021. Decreto 016-2021 Suplementarao no valor de R$ 152.000,00.
•

Credito Especial.

Nao se constatou a abertura de Credito especial.
Verificamos que no mes nao tivemos a obrigatoriedade para publicagao do
RREO E RGF, afirmamos que na ocasiao nos manifestaremos.
SETOR PESSOAL.
Verificamos a existencia de registros/fichas funcionais a financeiras
individualizadas dos servidores em sistema informatizado a pastas impressas
arquivadas no departamento de Recursos Humanos; Como a existencia de registros
informatizados a fichas impressas contendo os dados pessoais dos servidores corn
datas de admissoes, cargos ocupados ou fungoes exercidas, lotacoes e
remuneracoes. Nao identificamos registros de programas de capacitacao continuada
de servidores, se limita a participagao de cursos individuais a esporadicos, ja os
registros de controles de frequencias sao aplicados apenas em alguns setores.
OBSERVACAO
Sugerimos que o Municipio trace calendario anual para capacitarao de
servidores, ou desenvolva aches para uma formagao continuada, orientamos que a
ficha de cadastro seja digitalizada afim de dar melhor acessibilidade a capacidade de
organizagao as fichas dos servidores.
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As nomeacoes foram baseadas na Lei da Estrutura Administrativa n°
333/2010, ao passo que a contratarao se trata de servicos essenciais a preservacao
ao bem-estar social e a programas do Govemo Federal. Pedimos que seja realizado
um levantamento do numero de servidores publicos pars elaboracao de um processo
seletivo, pars suprir a demanda dos setores da prefeitura de forma a adequar a
realidade das vagas necessarias a estabelecida dentro da Lei de Estrutura
Administrativa.

O controle dos Bens Patrimoniais da Prefeitura

e,

SETOR DE PATRIMONIO.
sem duvida, tarefa das mais

importantes e, como tat, deve merecer atengao especial do Prefeito a do Orgao de
Para isso,

a

Controle Interno, pois muitas irregularidades costumam acontecer.
de fundamental importancia que os inventarios de bens

patrimoniais estejam em ordem a atualizados a que haja um acompanhamento
constante. Por isso, que recomendamos a contratacao de uma empresa de
consultoria para fazer uma avaliarao, identificacao a atualizadoo nos procedimentos
e rotinas da gestao. A administracao atendeu esta solicitarao a esta concluindo o
processo de revisao dos bens patrimoniais desta Prefeitura Municipal de Sao
Domingos.

SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.
Alertamos que o controle atualmente realizado nao atende as normas
vigentes, a percebemos a necessidade de instituir controles na implantacao de
arquivos a registros informatizados contendo data de entrada a saida do material,
especificando, quantidade, custo, destino a padronizacao de documento para a
requisicao de material. Isso para criarmos as responsabilidades dentro do processo
existente. Pois as materiais de consumo nao sao comprados para estoque, sao
adquiridos apenas quando ha necessidade de use a na quantidade da sua utilizagao.
SETOR DE FROTAS.
Sendo um dos principais gastos do Municipio de Sao Domingos, verificamos
que nao temos um controle efetivo sobre a frota, nos gastos de combustiveis e
pecas. Contudo estamos soticitando implantacao do sistema de pianiiha de controle
de consumo a gastos corn combustivel, para termos uma posicao real sobre os
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gastos realizados. Pois, o abastecimento dos veiculos vem sendo realizado atraves
r

de autoriza+ao pelo Secretario de Finanras a AdministraGao devidamente assinada e
enderecada ao fornecedor cadastrado no sistema financeiro a contabil.
Visando manter o controle da frota a consumo de veiculos, a controladoria
vem acompanhando as atividades visando verificar a obediencia aos Principios da
Responsabilidade Economicidade. Acompanhando o setor responsavel a para onde
esta sendo destinado o veiculo, que compoe a frota do municipio:
FROTH DO MUNICIPIO
Kern

trgao

Mary

Veiculo

Ano

Placa

Patrim8nio

Combustivel
Diesel S10

1

Administragao

Camioneta/ Ranger

Ford

201312013

Municipio

OUJ 1293

2

Administragao

Corolla XEI20 Flex

Toyota

2019/2019

Municipio

PLP OC79

Gasolina

3

Administragao

Caminhao Compactador

Agrale 14000

2013/2013

Municipio

ODU 9653

Diesel S10

4

Administragao

Caminhao Pipa

Mbenz 2729

2013/2013

Municipio

ODU 4796

Diesel S10

5

Administragao

Caminhao Pipa

Mbenz 1718

2011/2011

Municipio

NZC 5769

Diesel S500

6

Administragao

Cacamba

Mbenz 1214

1990/1990

Municipio

HZK 2594

Diesel S500

7

Administragao

Pa Carregadeira

Hvundai

Municipio

3

Diesel S500
Diesel S10

8

Administragao

Moba Niveladora

New Holland

Municiplo

1

9

Administragao

Retroescavadeira

JCB

Municipio

2

10

Administragao

Cagamba

Woksvagem 26280

2013/2014

Municipio

11

Administragao

Spin

Gm Chevrolet

2015/2016

12

Administragao

Spin

Gm Chevrolet

2016/2017

13

Administragao

Peugeot 207

Peugeot

14

Saude

Siena EL 1.4 Flex

Fiat

Diesel S10

OV8 0486

Diesel S10

Locado PM

PJW 3734

Gasolina

Locado PC

PKE 1512

Gasoline

2012/2013

GM

OKV 0194

Gasolina

2015/2015

Municipio

PJQ 2279

Gasolina

15

Saude

Uno Mille Wav

Fiat

2010/1011

Municipio

NTV 7395

Gasolina

16

Saude

Polo

Woksvaaem

2007/2008

Municipio

JRE 5812

Gasolina

17

Saude

Doblo Essence 7L E

Fiat

2019/1020

Municlpio

PLP 2185

Gasolina

18

Saude

Ford KA Se 1.5 HA C KHC

Ford

2018/2018

Municipio

PLL 4179

Gasolina

19

Saude

Ford KA Se 1.5 HA C KHC

Ford

2018/2018

Municipio

PLL 5898

Gasolina

20

Saude

GM Montana

2017/2018

Municipio

PKW 4853

Gasolina

21

Saude

GM Montana

2017/2018

Municlpio

PQW 1810

Gasolina

22

Saude

GM Montana Marimar
AMB
GM Montana Marimar
AMB
Courier Rontan Amb2

Ford

2009/2009

Municipio

JLS 0226

Gasolina

23

Saude

Motocicleta CG Carao

Honda

1998/1999

Municipio

JLZ 9714

Gasolina

24

Saude

Master Minibus executive

Renault

2017/2018

Municipio

PKR 5915

Diesel S10

25

Saude

MMC-L200 Triton SPT GL

Mitsubishi L200

2018/2019

Municipio

PLV 2E36

Diesel S10

26

Educacao

Onibus

Volare V8

2006/2007

Municipio

JQP 3331

Diesel S500

27

Educagao

Onibus

VW/15.190

2012/2012

Municipio

O1(O 5566

Diesel S10

28

Educacao

Onibus

VW/15.190

2012/2013

Municipio

OKU 9212

Diesel S10

2010/2011

Municipio

NYQ 1081

Diesel 510
Diesel S10

29

Educacao

Onibus

VW/15.190

30

Educagao

Onibus

M benz

2013/2014

Municlpio

OUT 6764

31

Educacao

Corsa Wind

Gm Chevrolet

2000/2000

Municlpio

JKZ 7828

Gasolina

32

Educagao

Motocicleta 125 Fan

Honda

2011/2011

Municipio

NZI9592

Gasolina

33

Acao Social

Uno Mille Way

Fiat

2012/2013

Municlpio

O1(1<3168

Gasolina

34

Agao Social

Yamaha YBR 125 Factor

Yamaha

2017/2018

Municipio

PKV 5032

Gasolina

35

Ag90 Social

ChevroleUOnix 1.0 Mt Lt

Chevrolet

2019/2019

Municipio

QTU 1A54

Gasolina
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SETOR CONTRATOS E LICITAcOES.
A Controladoria acompanha os processos licitatorios, analisando os
documentos, acompanhando os pregoes presenciais a verificando se os processos
estao em conformidade corn a Lei 8.666/93, art. 37, inciso XXI, da Constituicao
federal, que institui normas pars licitacao a contratos da administrarao Publics, pars
aquisicao de bens a servicos comuns e o Parecer Normativo do tribunal de Contas
dos Municipios da Bahia.
Verificamos os tipos da modalidade de licitacao, se os precos eram
compativeis aos do mercado a que todos os processos estao devidamente
registrados em ata a informados no SIGA.
P.A

MODALIDADE N°

50/2021

PP-002/2021

EXAMES LABORATORIAIS

26 DE FEV.

54/2021

DL-008/2021

LOCAcAO DE IMOVEL - MARIA RONIVON

01 DE FEV.

55/2021

DL-009/2021

ASSESSORIA DE COMUNICAQAO - PAULO MARCOS

03 DE FEV.

57/2021

DL-010/2021

JORNADA PEDAGOGICA

05 DE FEY.

59/2021

DL-011/2021

SEGURO DE VEICULOS

12 DE FEY.

60/2021

DL-012/2021

SERVI~O DE BORRACHARIA

15 DE FEV.

61/2021

DL-013/2021

AQUISIcAO DE MATERIAL ESPORTIVO

15 DE FEV.

RESUMO DO OBJETO

DATA

SETOR DE OBRAS PUBLICAS.
A Controladoria vem acompanhando atraves da Secretaria de Obras e
Servicos todas obras que estao sendo realizadas pela Administrarao Municipal:

• ESCOLA DE 4 SALAS MODELO FNDE
• IMPLANTAcAO DE MELHORIAS SANITARIOS DOMICILIARIAS-MSD
DEMAIS PONTOS PARA ANALISES.
a.

Adiantamentos.

Ratificamos que nao ha lei que autorize a realizagao de Adiantamentos
alem disse nao temos a pratica do adiantamento.
b.

Subvencoes a Contribuigoes.

Verificamos que houve a celebracao do termo de rateio corn a entidade
CONSISAL. Solicitamos que a liberacao das parcelas so seja efetuada apos
prestarao de contas da parceia anterior.
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LIMITES CONSTITUCIONAIS.
APLICACAO EM SAUDE.

e

De acordo corn a Lei Complementar 141/2012 e a E.C. 29/2000, o municipio
obrigado a aplicar 15% dos recursos corn origem tributaria em awes de saude
já

publica,

que tivemos um mes corn poucos pagamentos nao vamos calcular o mes

em analise, pois nao sera real.
APLICACAO EM EDUCACAO.
Conforme o que determine o Art. 212 da Constituigao Federal o Municipio

a

20%

ja

devera aplicar 25% dos seus recursos de origem tributaria, em educacao sendo que
retido das transferencias constitucionais, enviado ao um fundo fomiando o

Fundo de Ensino Basico — FUNDEB, restando 5% esse ficando por conta do ente
Federativo.
FUNDEB
A Emenda Constitutional n° 53 de 19/12/2006, instituiu o Fundo de
ManutenCao a Desenvolvimento da Educagao Basica — FUNDEB a ser aplicado na
forma do disposto na Lei Federal n° 11.494/07.
O Municipio deve aplicar o percentual minimo de 60% na remuneragao dos
profissionais do magisterio em efetivo exercicio na Rede Publica.
DESPESA DE PESSOAL.
A promulgarao da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 2000, tornou
imperativo o acompanhamento sistematico da despesa corn pessoal realizada no
Municipio, todo quadrimestre o municipio deve registrar esse tipo de despesa,
juntamente corn outros elementos de receitas a despesas, compondo o Relatdrio de
Gestao Fiscal. Os gestores publicos estao cientes de que existem determinados
limites legais para essas despesas a que tais limites podem impedir ou dificultar a
expansao da forga de trabalho do setor publico. Contudo, poucos sao os que tern
conhecimento da proporgao exata assumida pela despesa corn pessoal no ente
federativo em que atuam e, menos ainda, sabem acerca da sua posirao
relativamente aos municipios. Isto acontece a despeito da ampla divulgacao dos
indicadores requerida pela LRF.
corn pessoal do Executivo

a

De acordo A Lei de Responsabilidade Fiscal o limite prudential para gastos
51,3% a legal 54%.
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DUODECIMOS.
A base de calculo para os repasses do Duodecimo sao as receitas tributarias
e transferencias de impostos do exercfcio anterior, conforme Artigo 29-A da
Constituigao Federal. Foram transferidos relativo ao duodecimo o valor de R$
71.900,21 no dia 18 de fevereiro de 2021.
TRANSPARENCIA
A polrtica de transparencia da gestao deu um grande Salto de qualidade, corn
a disponibilizacao nos site www.indap.orq/qaviao.ba/ a www.gaviao.ba.gov.br, que
busca reunir na intemet, informagoes sobre a gestao como: portal de transparencia
publica, diario oficial, nota fiscal eletronica, beneficiarios de bolsa famflia, ouvidoria e
A area tambem possui temas hgados a polfticas publicas de enfrentamento

a

demais informacoes sobre os servigos oferecidos pela gestao municipal.
COVID-19 a informacoes essenciais para acompanhamento a controle social. Estas
agoes sao importantes ferramentas para garantir aos cidadaos o controle social das
atividades de enfrentamento da situacao de emergencia, possibilitando o
DAS PUBLICIDADES: Quanto

as

acompanhamento das medidas implementadas pesos entes pubHcos municipals.
publicagoes dos relatorios da Lei

Complementar n°. 101100, a exemplo dos Relatorios Resumidos de Execugao
Orgamentaria a Relatorio de Gestao Fiscal, verificamos que foram realizadas as
publicagoes, Diario Oficial dos Municrpios conforme site: www.indap.orq/gaviao.ba/,
www.gaviao.ba.gov.br a transparanciaoficiaiorg.br/ gaviao e o atrio da prefeitura e
outros orgaos a departamentos publicos.
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Das InserCoes de dados em Sistemas:
SISTEMA SIGA: verificamos junto aos setores responsaveis por transmitir os
arquivos ao cumprimento legal, constatamos que as informacoes estao sendo
inseridas ao sistema.
SISTEMA e-TCM/BA: verificamos junto aos setores responsaveis por
transmitir os arquivos ao cumprimento legal, constatamos que as informacoes estao
sendo inseridas ao sistema.
Multas a ressarcimentos: Corn referenda a inadimplencia do recoihimento
de multas imputadas a gestores a ordenadores de despesa no ambito municipal,
notificamos ao gestor para as devidas providencias.
Faso neste momento recomendacoes referentes as multas a ressarcimentos
que NAO cumpriram os prazos de pagamento, sejam registrados as valores na divida
ativa, notificados a cobradas judicialmente as valores devidos.
SUGESTOES/PROVIDENCIA A ADOTAR:
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Buscamos trabaihar corn os setores vinculados a Prefeitura Municipal, para
confeccionar o relatorio mensal dando enfase a aspectos que julgamos mais
relevantes, o qual se volta mais as informacoes contidas nas demonstracoes
orramentarias a contabeis, as procedimentos operacionais efetuados nas atividades
fins, porem, destacamos que as responsabilidades no controle de cads brgao a/ou
Setor seguem hierarquicamente a cada chefia e e solidaria ao auxilio do controle
intemo a ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou funcao no
municipio, nos termos do que dispoe a Constituicao da Republica, artigos 31 a 74, §
1 0.

observancia dos principios constitucionais, o inter-relacionamento entre os

beneficio a quanta

a

controles que compoem o sistema, a analise do controle quanta

a

a

O Controle lntemo reside em coordenar tecnicas auxiliares, no que se refere
relacao custo-

verificacao dos controles já constituidos.

Contudo, a considerados as dados extraidos dos demonstrativos contabeis do
municipio, venho recomendar que fossem tomadas algumas medidas referentes aos
topicos referidos para que sejam adaptadas as legislacoes pertinentes, corn as
infomiacoes transcritas acima supra, sugerimos aplicar as medidas para que possa
melhor controlar as gastos publicos do municipio, obedecendo aos principios da
economicidade, moralidade a eficiencia na administracao publica.
CONCLUSAO:

atenderem as normas pertinentes

a

A controladoria procurou dentro das limitacoes tecnica administrativa,
fiscalizacao contabil, financeira, orcamentaria,

patrimonial a operacional do TCM — Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da
Bahia a CFB — Constituicao Federativa do Brasil, bem como, atendem as disposicoes
contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O presente relatorio vem demonstrar que no decorre do presente exercicio,
deve observa-se orientaroes contidas no artigo 48° da Lei Federal n°. 4.320/64 no
sentido de que deve ser buscado o equilibrio entre a receita arrecadada e a
despesas realizadas, a as normas de condutas confirmadas pela Lei Complementar
no. 101/2000.
Neste relatorio podemos observar algumas questoes irregulares, em consequencia
de ausencia de monitoramento de informacoes, que tern por finalidade resguardar a
entidade pubiica. Desse modo o controle intemo, tern a dever de proporcionar
subsidios para assegurar o born gerenciamento dos negocios publicos, pals sabe-se
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que Para a viabilizacao das receitas municipais, de modo que nao tragam problemas
futuros para o gestor, a fundamental importancia o desempenho da controladoria do
municipio.
Diante disso, estamos cientes, que o monitoramento preventivo resguarda a entidade
de eventuais irregularidades como tambem previne a garante a regularidade na
aplicacao de recursos publicos.
E o que nos Parecer,
Salvo meihores entendimentos!
Gaviao — Bahia, 26 de margo de 2021.

Paul
Coorde

n Oliveira da Silva
ontrole Intemo

Atesto o recebimento,
26/03/2021.

Pe • tussrsv iO Iivein Silva

em,

"Pelo qual estou ciente dos
fatos nele narrados que a de mina
inteira responsabilidade como
gestgr 'çnunicipio."

laterrr►

undo Nazafib da Silva
Prefeito Municipal
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