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l INTRODUÇÃO 

RELATÓRIO E PARECER DA CONTROLAOORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, 
REFERENTE A PRESTAÇÃO OE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO- COMPETtNCIA MAIO/ 2019 

Cumprindo o que determina a Const1tu1ção Federal em seu artigo 74, de acordo 
também com o que determina o art 17, da Rewluçao TCM n• 1120/05, combinado com o art 
75 da Le, Federal n li 101/00, e especialmente a lei Municipal de Controle Interno, estamos 
encaminhando p.,ra vossa apree<aç3o, o Relatório e Parecer referente a competênc,a de Ma•o 
de 2019 da (limara Mun,c,pal de s.errinha BA 

Este PodN cm total consonânc,a com os preceitos lega,s e, prlrmpalmente, com as 

legislações referentes à implantação do Sistema de Controle interno Municipal vem aprerentar 
o presente relatóroo, que resume a continuidade admtnistratlva pautada pela atual gestão 
durante o cencco analisado, elevando� as prioridades e metas que busquem a ef,clência no 
controle efenvo dos recursos púbhcos sob acompanhamento padron,zado e permanente da 
administração, sempre respaldando a transparência e m;mtendo a base té<n1ca como missão 
oroentadora, elevando as recomendações lega,s pela correção dos proced,mentos basrcos 
ei1g1dos da administração pública 

Após este preâmbulo descreveremos e relataremos a seguir as ações realizadas para o pleno 
exemc,o da competênc,a exer oda por esta Câmara de Vereadores, bem como as suas 
atividades de controle 

2 A DOCUMENTAÇÃO 

Conforme nossa análise robre a documentação relat,va a prestação de contas Mens.il, a 
ser enviada'"ª e lCM 

a] A documentação nos lo, entregue no eraac: 
b) Nos foram encaminhados todos os documentos exigidos pel,1 Resolução TCM n� 

1060/05 
e) A documentação se encontra em condição de ser examinada pela Inspetoria; 
d) A documentação, na forma do artigo 4!!, da Resolução TCM n 1.060/05 foi apresentada 

devidamente ordenada 

3 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3 l LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL- LOA 2019 

A lei murn,,pal qu<! aprovou o ORÇAMENTO para o exercício de 2019, faou a D€SPESA 
deste Poder Legoslat1vo cm R$ 4.600 000,00 (quatro m,lhões setscemos mil reais) 

3 2 TRANSFER�NCIA DE OUOD(CIMO E SALDO DISPONÍVH 
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Conforme Constituição Federal em seu artigo 29·A. parágrafo 3, Inciso li, consl<tui 
crime de Responsabilidade do Prele,to nao efetuar o repass.. até o d,a 20 de ceda mls 

De acordo com levantamento realuado por esta controlador1a o Poder Execut,vo 
transferiu a esta C�mara, no mês em referênc,a, o repasse de duodé<:,mo no valor total de 
R$ 406 420,80 (quatrocento< e'"" m1I, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos]. em 
ma,o de 201'1, conforme e•trato, portanto dentro do prazo estabelecrdo pela CF/88. 

3 3 DESPESA 

Com relação as despesas anahsad3s, constatamos o seguinte· 

• Os processos de pagamentos foram lnstru,dos com documentos fiscais nas vras em 
oflg,nal comprovando a veracidade de tais documentos. 

Nota-se que a principal despesa do Poder Legislativo no perlodo analisado foi com 
Pessoal e encargos, correspondendo 69,73 % do valor pago e as demais despesas de 
manutenç3o corresponderam 17%, e no presente mês não houve despesas de cap,tal. 

3 3 1 OOS BENS PERMANENTES 

Conforme levantamento ,ealitado. n)o houve aqu1s1çllo de bens permanentes no 

penedo analisado 

3 3 2 DAS FASES DA DESPESA 

Constatamos que nao exlst,u nenhuma irregularidade na fase do empenho; 

Constatamos que não e,ist,u nenhuma irregularidade na fase da üqumação: 

Constatamos que não existiu nenhuma nregulandaõe na fase do pagamento 

3 3 l - DOS PAGAMENTOS MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, ORDEM BÁNCARIA OU 
TRANSFER(NCIA ElETRÃNICA 

Ao anal,sarrnos os processos de pagamentos, percebemos que todos foram ,eahtados 
rnedi�nte cheques nominativos. ordem bancária ou transferência eletrõn,ca. 

3 3 4 - DESPESAS COM DIÁRIAS 

Com relação aos pagamentos de doarias, recomendamos que seJa adotado por 
esta C�mara, documento para requistçao de diária, sempre que poss,vel com antecedêncoa do 
dia do deslocamento, apresentando o motivo do mesmo e o mteresse do Leg1slat,vo Após a 
viagem. serem apresentados documentos que comprovem o deslocamimto e o cumprimento do ob1et1vo da vragem, tais como declarações, cert1f1cados etc 
3 4 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA• DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Conforme exposto nos demonstrativos conuoers, acamara ainda não pagou /r�lheu 
todas as retenções feitas até o presente mês. 

' 
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3 S CRtDITOS SUPLEMENTARES 

Conforme nosso levanrnmento, a C3mara não reamou abertura de Créditos 

Suplementare,; no m,!,s anal,sado 

3 6 AlTEAAÇÃO OE QDO 

Conforme nosso levantamento, a Cãmara não alterou seu QOD no referido mê,. 

4 DESPESA COM PESSOAL 

4 1 PLANO DE CARGOS E SALARIOS E LEI DE SUBSIOIOS 

4 2 SUBS(DIOS 

o subsídio dos Vereadores sera 1 •• ado pelas respecnvas Câmaras Munic1pa1s em cada 

legislatura para a subsequente, observado o que do,pÕ<l esta Const,tu,ção, observados os 

critérios estabelecidos na respectiva lei Organica e os segumtes hm,tes má.,mos. 

Conforme estal>el,mdo pela constitu,ção, a lei murnc,pal fixou os subs,dios dos 

vereadores para ;i leg,slatura 2017 - 2020 em RS 10 000,00 (dez m,I reais), portanto dentro do 

hm,te m.h,mo estabelecido para o munoc,p10 de SERRINHA, que é de 40% do subsidio dos 

Deputados Estaduais. 

Tendo em vista que os subs1dios foram estipulados dentro do percentual máximo 

permitido em relaçao ao dos subsld1os dos Deputados Estaduais Sendo a,s,m, em nosso 
entendimento. os pagamentos relativos aos Subsod,os dos Vereadores foram reah,ados ee 

forma legal 

4] LIMITES 

A realtzação de gastos com a folha de pagamento, até o mês analisado, � cieu em 

valores ,nfeoores a 70% )setenta por cento) dos recursos destinados pelo Poder hecut,vo ao 

Poder Leg,sla11vo municipal de Se1rlnh,1, em atenç3o ao quanto disposto no Art. 29-A, da 
Const,tu,çlo federal, haJa v,sta o d1spênd10 a este título lo• de RS 248 640,00 (duzentos e 
quarenta e oito mil serscemos e quarenta reais). correspondente a 61.18% do duodécimo 

recebido por este legislativo 

A despesa com pessoal da C;lmara de Serrinha, no c,c,dc,o cm e.ame, como já 

mencionado. frn no montante de R$ R$ 248.640,00 (duzentos e quarenta e 0110 mil seiscentos 
e quarenta reais), portanto .nfenor a 6% da RCL do Mun,c1p10. apurado no mês ee maio/2019, 
conforme limite definido no artigo 20, mc150 Ili, altnea a, da Lei Complementar 101/00- LRF. 

4.4 DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 
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Conforme levantamento realizado, a C�mara gastou até o pedodo anahsado, o valor 
de RS 34 763,11 (mota e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e onze centavos). 

5 SIGA 

Conforme levantamento venftcernos que a Câmara informou regularmente em todo o 
per iodo analisado as ,nlormações relativas ao SIGA, cumprindo desta forma o que determina a 
resolução,• 1 282/09, do TCM 

6 NOTA FISCAL ELETRÓNICA 

Conforme nosso levantamento, em consonância com o Decreto Estadual n• 9 265/04 e 
regulamento do l(MS do Estado da Sah,a e com a resolução 956/0S do TCM - BA ;i C�mar.i 
.,.,g,u, quando necessároo, de todos os fornecedores, nas aquisições de mercadorias, não 
somente a apresentação de Notas Fiscais modelos 1 ou l·A, de conformidade com a situação 
Que lhes deram origem, como tambtm a Nota F,scal emit,da por me,o eletrónico 

7 LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segundo a Constituiç!lo federal, ressalvadôs os esses espec1f,cados em leg,slação, as 
obras, s,,rv1ços, compr�s e ahenaç�es serão oontratados mediante processo de hcltação 
públ<ea, com a finalidade de assegurar a igualdade de condições a todos os hcltantes. 

De acordo com nossa anáhse todos os contratos, l•e>tações e/ou Dispensas real11adas 
no per,odo analisado. observaram os ditames da lei 8 666/93, por tanto, não detectamos 
qualquer irregulandade tanto nos processos l,cotatórios quanto nos contratos admm1strat1vos 
realizados Dté o mês em anáhse 

8 PRECATÓRIOS 
Conforme determina a CF/88. à exceção dos créditos de natureza ahmentic1a, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Murnclpal. em v,rtude de sentença judicial, faMe-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de ipresentação dos precatónos e il conta dos crédrtos 

rcspectrvos. protb,da a des,gnaç!io de casos ou de pessoas nas dôtações orçamentárias e nos 
créditos ad,c,onais abertos para este fim Contudo. conforme demons\rado r.os 
demonstrativos contáb{>1s a Câmara não possui Precatóroos 

9 GASTOS COM PUBLICIDADE 

Segundo os princ1p,os estabelecidos rio caput do art 37 da Constituicão da republica 
constnuem-se como fundamentos primordiais da aç�o admmistratrva, as de observanc•a 
obrigatória pelos adm,nlmadores públicos no Que concerne à publicidade dos aios, 
programas, ot>ras, serviços e campanhas dos órgãos publ1cos. 

A interpretaçao dos ctspcsuwos constitucionaos citados le�a-nos � constataç�o de 11ue a P"";'"ade, '"'"''' pelo """· elo pode "' "''''"'' P'" promoção oesscar ou Pjl"º 
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dos agentes públicos, valendo-se do eserccc de cargo publico, sob pena de se caractemar 
ennquec,mento 1lk1to, tip,f,cado na lei 8 429/92, consoante fana Jurisprudêrn:,a dos T ribuna,s 
do Pa,s 

e certo que a adm,n,straç3o publica impõe-se ot>e<:J1ênc,o ao prmcop10 da publ1rniade, 

devendo, contudo, dita publ,c,dade revestir-se do caráter ut •• tamente educa11110, Informativo 
ou de orientação soc,al. 

Diante do exposto, ve1amos o que determina o Parecer 11/2005 do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado da B;,hia, com o propósito de uniformilar, e normah,ar o 
entendimento da uuestâo. 

A publicidade dos atos. programas. 
obras, serviços e campanhas dos órg�o publ1cos 
rnumc-pan, inclusive quando veiculada em Diários 
Oficiais de Mumc,pios. ou em órgao considerado 
of,c,al, deve ter caráter '1Xclusivamente edvcat,vo, 
1nformat1vo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, apelidos, sombolos, Imagens, logotopos, 

slogans ou recursos aud,t,vo, e visuais outro, que 

cara'1emam promoç�o pessoal de autorodades ou 

servidores pubhcos 

li - As' srereauras, Câmaras Mun1c,pa1s 

e entidades da administração indireta municipal 
encaminhado a este TCM, sob pena de 

rcsponsab,lidade, no mês seguinte a cada mmestre, 

por meio ererrõntcc disponibilizado no site 
www tem ba gob br, as despesas com publicidade nele 
reah,adas, qualquer que tenha sido o veeorc de 
comun,caçao, independentemente de rnmes<a men<al 

dos correspondentes processos hcuatõncs e contratos 

à mspetona Regional respecnva 

Conforme determina a Resoluç3o do TCM, a amara Municipal de Serrinha, mformou 
os gastos relat,vos a publicidade Junto ao SIGA regularmente 

10 DOS VEÍCULOS 

Com relação aos vercutcs a d,spos,ção deste leg1slat1vo, percebemos que esta casa não 

possui veicules próprios, de modo que procedeu a abertura de regular proced,mento 
hcrtatóroo para realizar locaç�o dos mesmos 
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11 RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 

A Le1 de Responsabilidade F11,1:al determina que ao final de ceda quadrimewe o chefe 

do Poder leg,slat,vo, em,ta Relatcnc de Gestão Fiscal 

Com relaç�o �os Rclatónos de gestão fiscal deste Poder Leg,slat,vo, da atual gestão, o 
primeoro só sed pubhcado "° mês de maio, de modo que estaremos atentos para que a 

publicaç�o sera realizada dentre do praio estabelecido pela leg1slaçllo 

12 CONCLUSÃO 

Ao concluirmos o Presente Relatório Mensal de Controle interno observamos, 

prmcipalmente. que dentro da hrmtação finwceira, houve o cumprimento das metas previstas. 

Ao aval,armos os resultados, quanto a elicác,a a efic,ênc,a da gestão or�amentár,a, 

hnanceira e patr1mon1al da câmara de Vereadores de Semnha, bem como da aphcaçllo de 
recur.;os pubhcos, notamos que o gestor buscou aplicar, da melhor maneora, os recuroos 

públicos 

O controle Interno desta cada de leis buscou apoiar o controle externo no axemcro de 

sua missão 1nstituc1onal, e, ao tomar conh�,mento de qualquer orregularidade ou ilegalidade, 

dar c,ênc1a ao Tribunal de Contas dos Munidp1os 

Pr,xuramos cumprir todos os mandamentos no,mat,vos, e princop.,lmente, o art 90 da 

Coml,tu,ç3o Federal, art 74 da Const,w1ç�o Federal e a Resolu�o TCM 1.120/05. 

13 PARECER 

Observados os atos do Lcg>Slat,vo, no pedodo de fevere1ro, sob o aspecto do Controle 
Interno, que visa à prevenção de eventua« irregularidades, ou falhas contábe1s, tendo por 

pr1oridade o enfoque sobre as Gestões Orçamentária, Financeira e Patromonial, concluimos 
que a ccstêc encontra-se cm equ1hbr10 compat1bih1ando os Ingressos Reais aos Dispêndios 

h1denc,ando desta fo,ma, o esforço concentrado do Exmo, Sr Jean C:irlos Cardoso 
Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Semnha, no sentodo de sempre 
adequar a máquina admi1111trat,va a realidade econômic;, do Mun1cip10, com ruise nas normas 
constotudonai1., SENDO ASSIM SOU OE PAR[CER fAVORAVEl AO PER IODO ANALISAPO. 



Cordialment 

J 

Pr sldent 


