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INTRODUÇÃO;. 

O dever de controlar o patrimônio público houve com o passar do tempo mudanças e 

inovações no planejamento e no controle da gestão governamental, sendo algumas de ordem 
constitucional e outras por força da necessidade natural das coisas. 

Introduziram-se, no que tange ao planejamento, instrumentos como o Plano Plurianual (PPA) 
e as Diretrizes Orçamentárias (LDO), dando uma nova roupagem ao Orçamento Anual 

(LOA). Este último passou a receber um trato de organização tridimensional, ou seja, 
expandiu-se para orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de 
investimentos nas empresas. 

A Constituição, no que concerne a controle, se destaca em primeiro lugar por determinar que 
cada Poder organize e mantenha o seu sistema de controle interno, introduzindo o conceito de 
controle interno integrado (CF, arts. 31, caput, e 74). 

A Constituição do Estado da Bahia coaduna com a Federal quando em seu art. 90 trata do 
controle interno integrado entre os poderes. 

A Lei Complementar n° 101/2000 (LRF), introduziu novidades no que tange ao controle 
interno governamental, tratando especificamente da gestão fiscal, e de controle especialmente 
no seu Capítulo IX (Da transparência, controle e fiscalização), integrado pelos arts. 48 a 59). 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM BA) deu uma ênfase ao 
controle interno, publicando a Resolução TCM BA n° 1.120, em 21 de dezembro de 2005, que 
dispõe sobre a criação, a implementação e a manutenção de Sistemas de Controle Interno nos 
Poderes Executivo e Legislativo municipais. A partir daí puderam os Municípios da Bahia 
seguir uma só ordem sistemática para a criação implantação e manutenção de seus controles 
internos, facilitando assim o direcionamento do trabalho para a obtenção do resultado 
desejado. 

Em cumprimento ao Artigo 17 da Resolução 1120/05 deste Egrégio Tribunal de Contas, 
Estamos encaminhando a V. Exa., documentação da Prefeitura Municipal de Ichu, Estado da 
Bahia, relativa ao fechamento do mês de NOVEMBRO de 2021. 

O objetivo deste relatório é descrever os procedimentos acompanhados pelo Sistema de 
Controle Interno Executivo Municipal, levando em consideração os regramentos legais e 
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Neste sentido, o mesmo foi dividido em tópicos, onde tentamos dar ciência ao Gestor sobre os 
aspectos mais importantes apontando as fragilidades, bem como os avanços da 
Administração, tendo suas informações sido originadas dos relatórios Contábeis, além do 
acompanhamento diário dos setores e atividades da Controladoria, na forma proposta pela 
mencionada Resolução 1.120/05 do TCM/BA, e demais Leis e resoluções que regem os 
Princípios da Administração Pública, buscando sempre o bem coletivo e a impessoalidade. 

Assim, o Art. 11 da Resolução 1120/05 do TCM traz que serão objeto de acompanhamentos e 
controles específicos por parte do órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno 
Municipal os seguintes: 

o Execução Orçamentária e Financeira; 

• Sistema de Pessoal; 

• Bens Patrimoniais; 

• Bens em Almoxarifado; 

• Veículos e Combustíveis; 

• As licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajustes; 

• Obras Públicas e Reformas; 

• Operações de Crédito; 

• Limites de endividamento; 

Adiantamentos; 

• Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições; 

• Dívida Ativa; 

• Despesa pública; 

• Receita; 

• Observância dos Limites Constitucionais; 

• Gestão Governamental; 

IScALIZAÇAOEAPURAÇÀODt IRREGULARIDADES . 

As atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno consistem num conjunto de 
ações que permitem aferir a regularidade dos procedimentos e atos administrativos quando os 
mesmos acontecem. O controle, portanto, é exercido de modo concomitante, permitindo 
correções e/ou anulações de atos e/ou procedimentos eivados de vícios e nulidades antes deles 

produzirem algum efeito jurídico. 

Da análise dos processos por amostragem no mês de NOVEMBRO, foram identificadas em 
alguns casos irregularidades, sendo prontamente regularizada pelos órgãos e entidades 
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envolvidos, como listados a seguir: 

GULARID :...:.PROV1DÊNCIÀS.I 
Processo 	Administrativo 	sem 	assinaturas Devolução ao setor de contratos para sanear. 
das autoridades competentes.  

Ausência da análise e o despacho do núcleo Encaminhamento ao setor responsável para 
de planejamento (viabilidade orçamentária); anexar documento. 

SD e Anexo de SD sem assinatura das Devolução à UR e setor de contratos para 
autoridades competentes; sanear 

Contrato sem assinaturas de Testemunhas Devolução à setor de Contratos para sanear 

Ausência 	de 	termo 	de 	referência 
Devolução a unidade requisitante devidamente assinado 
Orientação técnica com todos os envolvidos 
na elaboração de Solicitação de Despesa, 
Fluxo 	de 	Despesa, 	demonstrando 	a 

Fonte de recurso incompatível com o tipo de capacidade orçamentária e financeira. Foi  
despesa ratificado 	que todo 	e qualquer processo 

administrativo 	de 	despesa 	deverá 	ser 
encaminhado ao setor contábil e posterior ao 
controle Interno para análise das dotações, 
fontes e recursos financeiros. 

Foi orientado e recomentado que todo e 
qualquer processo administrativo/pagamento 

- 	 .

n Ausência de certidões de regularidade fiscal de pessoa jurídica ou 	fisica deverá ser 
observado a vigências das certidões e sua 
veracidade para liquidação e pagamento. 

Ausência de atesto 
Encaminhamento 	ao 	responsável pelo 
acompanhamento do contrato 

Foi constatado pela Controladoria municipal que as atividades atinentes ao sistema de pessoal 
são desenvolvidas pelo Setor de Recursos Humanos alocado à Secretaria Municipal de 
Administração com a devida padronização dos registros dos dados pessoais dos servidores e 
empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, O setor opera 
através de sistema informatizado e com registros individualizados dos servidores, arquivando 
a documentação em pastas suspensas, de acordo com o tipo de vínculo e ainda, em ordem 

alfabética. 
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A realização da despesa com pessoal obedece ao que preceitua a legislação pátria e as Leis 
Municipais, em especial a do Regime Jurídico Único e a Lei Municipal do Plano de Cargos e 
Salários. Para melhor esclarecer a atuação, e forma de admissão e regime segue abaixo: 

SERVIDORES POR ATUAÇÃO QUANTIDADE 
AGENTE POLÍTICO 09 
CONSELHO TUTELAR 05 
CARGO EM COMISSÃO 46 
ESTATUTÁRIOS 342 
ESTAGIÁRIOS O 
TRABALHADOR TEMPORÁRIO 64 

TOTAL 466 

Ainda está em conclusão através da Empresa de Consultoria sob orientação da Secretaria 
Municipal de Administração o levantamento patrimonial municipal, e após sua conclusão 
emitirá relatório do inventário de bens patrimoniais. Em seguida irá criar instrução normativa 
que orienta as secretarias municipais quanto aos procedimentos a serem observados no que 
concerne ao controle, guarda e baixas de bens do patrimônio municipal. A Controladoria 
Municipal passará a fiscalizar a padronização dos seguintes Termos: Termo de Transferência, 
Termo de Doação e Termo de Responsabilidade. 

[. 	 BN.SEM:ÀLMOXÃRIFADff . 

A Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças se encarrega de fazer as 
aquisições e de imediato encaminha as respectivas Secretarias que por sua vez de imediato faz 
a destinação dos produtos adquiridos. Alertamos que, caso tais aquisições forem em 
NOVEMBROr quantidade, deverá as respectivas Secretarias adotar controle informatizado 
objetivando assim uma melhor agilidade nas informações além de possibilitar anexar detalhes 
no que diz respeito à data de validade dos produtos, marcas, estoque e destinação entre outros 

critérios de avaliação. 

VEICULOSECOMBUTIVEIS 	 11111 

Devido à limitação de pessoal e estrutural, a Controladoria não realiza acompanhamento in 

loco correspondente a este item. É percebido que o controle de frota do município, 	não 

satisfaz as exigências das normas do controle interno. Deste modo, sugerimos um controle 
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mais rigoroso para o abastecimento da frota de todas as Secretarias, observando e controlando 
a quilometragem de todos os veículos e máquinas abastecidas. 

Recomendamos ainda, o controle através de fichas de registros de veículos contendo 
informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número 
do motor e do chassi, placa e número de registro no renavam, que deveram ficar sob a posse 
de cada secretaria onde estão lotados os veículos. 

• • LICJTAÇÀO 	 • • 

As empresas fornecedoras são cadastradas na sede da municipalidade, onde traz informações 
importantíssimas das referidas, além de informações contábeis e financeiras. 

Houve alteração na Comissão Permanente de Licitação, através da Portaria de n° 015/2021 de 
02 de abril de 2021, alterando a portaria 006/2021, de 06 de janeiro de 2021, ficando na atual 
composição o S?. Josilene Souza Carneiro Oliveira como Presidenta, Antonio Douglas 
Ferreira de Queiroz - Secretário, Lucas Cedraz Carneiro Oliveira - Membro e Lara Carneiro 
Santiago - Suplente. Ressalto também, que foi designado conforme a Portaria 016/2021, a 
Sra. Talita Franklim de Souza como Pregoeira Municipal. 

Visto que os servidores componentes da CPL detêm outras atribuições - além daquelas 
inerentes à Comissão - e, que, a realização de licitações no âmbito do Poder Executivo não 
apresenta tamanha ocupação. As ações da CPL são registradas quando da realização das 
reuniões de habilitação e julgamento dos concorrentes ao certame licitatório. 

Cabe ao setor financeiro e de contabilidade controlar sistematicamente os contratos 
celebrados pela Prefeitura, atentando sempre aos seus valores, parcelas de pagamento a serem 
feitos e à vigência de cada contrato. 

O Poder Executivo Municipal não fornece tabela de registro de preços municipais, motivo 
pelo qual o responsável por compras pesquisa os valores dos objetos a serem licitados no 
mercado que abrange a circunscrição dos licitantes (quando convite) e mais abrangentemente 
quando nas demais modalidades. Em NOVEMBRO de 2021, houve adjudicação e 
homologação de 04 processos de licitação, na modalidade de TP, PP por Registro de Preços e 
02 Credenciamentos. 
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DISPENSA 	 .. "l 

Foram realizados processos de Dispensas no mês de NOVEMBRO de 2021 no valor de R$ 
105.702,00, totalizando até o mês R$ 1.079.590,00. 

INIc1ÍI1iÀiItrElIC.ITÀÇÀO 	. 

Observamos ainda que a Comissão Permanente de Licitação (CPL), no mês em exame não 
realizou processo de Inexigibilidade. 

1....  ... 
c:1S.:.: 	 .. .

1  

No mês de NOVEMBRO foram assinados contratos pela atual administração, concernente a 
prestação de serviços, como também foi aditivado o contrato de n° 270/2020. 

	

 ...OBRA 	11CA 

O inciso VII do art. 12 da Resolução TCM n° 1.120/05 estabelece que deverão ser objeto de 
acompanhamento pelo órgão máximo de controle, as obras públicas, inclusive reformas, no 
que tange a registros, cadastros de fornecedores, identificação, presença de projetos básico e 
executivo, dentre outros aspectos. A Secretária de Obras e serviços Urbanos, está encarregada 
de prestar as informações dos registros das obras e serviços de engenharia, tais informações 
relativas às obras no SIGA, são informações de responsabilidade do setor de Contabilidade, o 
que vem sendo feito, inclusive tempestivamente. 

O Município não firmou nenhuma operação de crédito até o mês em análise, não havendo 
nenhuma consideração a ser feita. 

	

IM SE 	AMENTO. . 

Em razão da dívida do município se encontrar dentro dos limites fixados pela Resolução n° 
40, do Senado Federal, não houve necessidade de emissão de alerta. 
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:ADIÀNTAMEOS.;..:.... 	 1 

O município não tem Lei de adiantamento. 

DOAÇÕES, SUB VENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES 1 
No mês em análise, houve repasses concernentes a este apontamento. 

Ao analisar os itens que compõem a conta de dívida ativa, verificou-se a necessidade de 
programar ações voltadas para recuperação da dívida correspondente aos tributos e taxas 
municipais para o próximo exercício. 

A CONTROLADORIA MUNICIPAL juntamente com a Secretaria de finanças já solicitou os 
levantamentos junto ao setor tributário e jurídico do Município das ações judiciais propostas 
no período, com a finalidade de garantir a recuperação de créditos fiscais. 

De igual forma, foi solicitado ao Setor Tributário providências imediatas quanto à revisão, 
inscrição, notificação e cobrança da Dívida Ativa Não Tributária, de forma a arrecadar a 
receita oriunda de multas e/ou ressarcimentos impostos pelo TCM a agentes políticos. 

1 	-. 	... 	
jIÃRIÀS:i 	:. 	 . 

Neste mês em exame (NOVEMBRO de 2021) houve pagamento de diárias a servidor que se 
deslocou para outros municípios a serviço da municipalidade, sendo acompanhadas pelo setor 
de Controle Interno. 

ri.. 

Os pagamentos de precatórios estão sendo efetuados conforme o cronograma firmado com o 

Município e a Junta de Conciliação da 2  Instância da Secretaria de Coordenação Judiciária 
através do Tribunal de Trabalho da 5a  Região, onde debitam 2,50% (dois virgula cinquenta 
por cento) da receita do FPM do mês anterior. E neste mês houve pagamento no valor de R$ 
22.079,81 (vinte e dois mil, setenta e nove reais e oitenta e um centavos). Destacamos também 
que no mês houve requisição judicial de pagamento para montantes considerados como de 
pequeno valor (RPV), conforme tabela abaixo. 
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PAGAMENTO » PR 	AÏÕRIÓ :..MÊS-  DE NOVEMBRO DE 2021 

DESCRIÇÃO   VALOR MES 
NOVEMBRO/2021 

ACUMULADO 
EXERCÍCIO 2021 

Pagamento de Sentenças Judiciais - PRECATORIOS 
Pagamento de Sentenças Judiciais - RPV 

R$ 22.079,81 
R$ 61,95 

R$ 280.964,59 
R$ 4.043,45 

DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

PLANO PLURIANUAL (PPA) 

Através da Lei n° 10, de 21 de dezembro de 2017, foi instituído o Plano Plurianual com 
vigência até 2021. Este instrumento é utilizado pelo Chefe do Executivo Municipal para 
estabelecer diretrizes, objetivos e metas quanto à realização de despesas de capital e outras 
dela decorrentes, assim como das relativas aos programas de duração continuada, sendo o 
alicerce do sistema de administração financeira dos Municípios. 

LEI D.E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 

A Lei Municipal n° 11, de 15 de junho de 2020 é a Lei que norteia a elaboração do 
Orçamento Anual Municipal contemplando as prioridades e metas da Administração Pública 
Municipal, essa Lei em específico ditou as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual vigente e que será abordada no próximo tópico. 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 

A Lei Municipal n° 18, de 07 de dezembro de 2020 estabeleceu a previsão de arrecadação da 
receita municipal para o ano de 2021, assim como fixou o limite de despesas a serem 
executadas no mesmo ano. Além de tratar das receitas e despesas orçamentárias também 
estabelece parâmetros para a abertura de créditos adicionais caso sejam necessários no 
transcorrer do Exercício. A vigência de dita Lei vai até 31 de dezembro de 2021, findado o 
corrente ano. 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 

Estabelecido por meio do Decreto Financeiro n° 111, datado de 10 de dezembro de 2020, 
detalha as despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual a nível de elemento de despesa, 
amparado na Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001. Sua vigência vai até 31 de 
dezembro de 2021, uma vez que sua execução é anual. O QDD pode sofrer alterações no 
transcorrer do Exercício e essas alterações estão amparadas em dispositivo que consta na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (PF) 

Aprovada através do Decreto Financeiro n° 112, datado de 10 de dezembro de 2020, vêm da 
necessidade de se adequar o fluxo de pagamentos de despesas públicas às receitas 
arrecadadas. Sua publicação deve ser feita até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária 
Anual e serve de parâmetro para se verificar o cumprimento das metas de resultados primários 
e nominal. 

1 	JDAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 

O Orçamento Municipal para o Exercício de 2021 foi aprovado com o valor de R$ 
33.500.000,00, esse será o parâmetro e limite para efetuar Alterações do QDD. 

Descrição do item 
ValõrAplicado/: ,:.. Aplicado!. 	. . 	. Limite Diferença Utilizado' 	. , Utilizado em lo 

. 
Alterações do QDD 1.038.037,42 3310% 100% 96,90% 

Até a data de 30 de Novembro de 2021, por meio de Decreto Financeiro, o Quadro de 
Detalhamento da Despesa sofreu alterações totais de R$ 1.038.037,42, estando assim dentro do 
limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante esclarecer que as 
alterações do QDD são tão somente ajustes de valores de um elemento de despesa para outro 
elemento de despesas dentro de uma mesma classificação orçamentária. 

CRÉDITOS ADICIONAIS 

O Orçamento Municipal, para o Exercício de 2021, foi aprovado com o valor de R$ 
33.500.000,00, esse será o parâmetro para apuração do percentual de Créditos Adicionais 
Suplementares, cujo limite estabelecido por meio da Lei Orçamentária Anual é de 100% deste 
valor. 

Descrição do item 
Valor Aplicado! Aplicado! Limite Diferença  

'Utilizado* Utilizado em/o... . 	. 	. 
Créditos 

Adicionais 
Suplementares 1 	3.956.573980 1 	11,81% 1 	100500% 1 	88,19% 
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Até a data de 30 de Novembro de 2021, por meio de Decreto Financeiro, os Créditos Adicionais 

Suplementares sofreram alterações totais de R$ 3.956.573,80, dentro do limite estabelecido na Lei 

Orçamentária Anual. 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA X RECEITA PREVISTA 

Previsão Arrecadaço• Diferença de 
Tipo de Receitas . . . . . 

........ ...... 
MensI..... :  Acumulada . 

b) 
O)Ia) 

Receitas Correntes R.$ 30.175.000.00 R. 	2.011.865,66 R 	20.319.227,16 RS 9.855.772,84 67,34% 

Receitas de Capital R$ 3.325.000,00 R$ 0,00 R$ 277.316,46 R$ 3.047.683,54 8,34% 

Total RS33O000O0O RS201186566 RS2059654362 R812903456,38 6148% 

Até o mês em análise o Município arrecadou R$ 20.596.543,62 que significa 61,48% da receita 

prevista para o exercício. Vale destacar que a arrecadação esteve concentrada em receitas correntes. 

Arrecadação de Receitas 

	

R$ 30.175.000,00 	 R$ 20.319.227,16 

'3 

Previso 	(a) 	 Arrecadação Acumulada 
(b) 

	

[Receitas Correntes 	 R$30.175.00000 	 R$2O.319.227,16 

	

Receitas deC apita l 	 R$ 3.3 25 M0,00 	 RS 277,316,45 
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EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

TlpodeDttpsaa. •.DoUçoAtua1zida . :.. De3paaLapt1ia4a •. ::..: 	DuP 

dJ. 
~MAÇÃO.  

/A) 
Despesas Correntes R$ 27.40S.922,00 RS 19.527720,20 RS 17.451.140,43 RS 17.006.677,13 R5 444.46;,., 1 71.23% 
Despesas de Capital RS 3.050.276,20 RS 1.303.217,06 RO 1.247.171,69 RO 1.135.691,69 R$ 7.430,00 25,73% 
Resen.a de Conting0iiala R5 302.000,00 R$ 0,00 RS 0.00 550,00 550,00 0,00% 

L_._.. 	
Totitl RS33.561J99,00 RS2I.0$2.94s,26.. .RS.1&dOS.262,13 :: R$1S.246.368,82 . 	34.3303993,33  

/ Observa-se que o Município, comprometeu o orçamento em R$ 21.032.945,26; 
/ Do valor empenhado reconheceu 88,90% da despesa através da Liquidação; 
/ Da despesa liquidada 97,58% foram quitadas mediante pagamento; 

APURAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

zspEcxncçÂo 
Receitas Realizadas Despesas Lotadas 

Resultado 

Presista ,.lizada 44 de Dot* Ll4uidada  

Constates RS 30.175.000,00 5.520.319,227,16 67,34'/o R.S27.403.922,S0 5.8 17.451.140,44 63,67% 5.8 2.369.086,72 

Capital 5.53.325.000,00 5.5277.316,46 8,34% 5.8 5.350.276,20 

. 
5.8 1.247.121,69 23,32% .5.8 969.805,23 

TOTAL 5.533.500000 00 R820S96J43,62 6148% S33259 199,00 5.818698.26233 5623% 5.81.898.28149 

Podemos observar que a receita orçamentária arrecadada até o mês de novembro alcançou o 

montante de R$ 20.596.543,62, o que equivale a 61,48% do total previsto para o ano. 

Quando falamos de despesas orçamentárias, fica evidenciada a execução, de fato, ou seja, 

prestação de serviços e entrega de compra de materiais até 30 de novembro de 2021, na soma de R$ 

18.698.262,13. Como mencionado anteriormente, a despesa paga foi de R$ 18.246.368,82. 

Ao analisarmos as despesas executadas frente às receitas arrecadadas no mesmo período, 

apuramos um superávit de R$ 1.898.281,49. No entanto, o momento é de cautela, uma vez que o 

país passa por uma pandemia que vem afetando as atividades comerciais e financeiras de forma 

geral, o que, por conseguinte também poderá afetar a arrecadação de impostos, causando uma 

consequente queda na apuração de receitas municipais. 

É de suma importância que na gestão de recursos públicos as despesas não superem as receitas 

auferidas, sendo que, embora, ao se analisar as contas anuais de um único Exercício Financeiro e 

que neste seja constado déficit orçamentário, não comprometa o mérito das contas, persistindo este 

comportamento nos anos seguintes poderá causar sérios danos às finanças públicas, além de 

comprometimento do mérito das contas anuais do último ano de gestão, por meio do 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ICHU- BAHIA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA X OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Progressão do Saldo Valor. (R$) 
Saldo Inicial em 01/01/2021 (+) 1.894.780,34 
Entradas Orçamentárias () 20.596.543 562 
Pagamentos Orçamentários e Extraorçamentários (-) 18.227.081959 
Pagamentos de Restos a Pagar (-) 120.257585 

Saldo Final em 31/10/2021 (=) 4.143.984 952 
Restos a Pagar de Anos Anteriores (-) 648.428,98 
Despesas Liquidadas e Não Pagas no Ano (-) 451.893931 

Valores Restituíveis do Passivo Financeiro (-) 37.480,81 

Disponibilidade Financeira em 31/10/2021 () 3 006 181,42 

Em 01 de janeiro, contabilizamos um saldo bancário inicial de R$ 1.894.780,34, com uma 

arrecadação de receitas de R$ 20.596.543,62 durante o mês de novembro e tendo realizado, no 

mesmo período, pagamentos orçamentários e extraorçamentários na montante de R$ 18.227.081,59, 

encerramos o mês de novembro com saldo bancário de R$ 4.143.984,52. No entanto, a gestão deve 

se atentar a despesas já contraídas e executadas (despesas liquidadas), assim como obrigações 

financeiras remanescentes da gestão anterior (restos a pagar de anos anteriores), assim como valores 

restituíveis a exemplo dos consignados em folha de pagamento. Assim sendo, a disponibilidade 

financeira real da Prefeitura Municipal de Ichu é de R$ 3.006.181,42. Vale destacar que os recursos 

aqui considerados não incluem os de propriedade e obrigações do Poder Legislativo. 

Ainda em se tratando de disponibilidade financeira, trazemos a seguir, de forma detalhada por 

fonte de recurso, quadro com valores específicos de cada fonte de recurso: 

Fonte SaIdo 	. :. 	•........ Despesas Liquidadas 
. R  estos a..... ::.. 	... 	... 	.... 

DCiS.. 
. 	. 

Obrigações a. 
Disponibilidade 

de Financeiro 
e Não pagas (b) 

Pagar 
Pagar 

Financeira 
Recurso (a) (c) (d) 

(e = a - b - e -~  d) 

00 528.161,42 113.870,86 63.343,19 16.992,28 333.955,09 
01 287.162,79 34.752,15  (267,75) 252.678,39 
02 128.335,64 254.588,91 384.022,99 (8.369,55) (501.906,71) 
04 4.792,35 - - - 4.792,35 
09 77,55 - - - 771 55 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ICHU- BAHIA 

CONTROIAIW)P1Â (J7PÁI. 11) MITNTCtPIn 

10 2,66 - - - 2,66 
14 853.504,38 35.094,68 40.964,85 5.368,70 772.076,15 
15 61.183,54 784,85 7.680,50 - 52.718,19 
16 3.250,99 - - - 3.250,99 

18/19 1.579.101,23 3.165,00 - 23.543,13 1.552.393,10 
22 70.091,70 - - (281,00) 70.372,70 
23 - - - - - 
24_ 270.772,88 - 152.417,45 - 118.355,43 
28 1.971,36 2.305,56 - - (334,20) 
29 95.635,99 7.331,30 - 495,00 87.809,69 
30 0,23 - - - 0,23 
42_ 20.234,87 - - - 20.234,87 
44 - - - - - 
55 220.788,00 - - - 220.788,00 
85 1.195,03 - - - 1.195,03 
92 - - - - - 
95 - - - - - 
97 17.721,91 - - - 17.721,91 

TotiF 4.143.984,52  ::544819 37.480,81 3.006sf 81 ,42 

Nota-se que, ainda que exista disponibilidade de recursos de forma global, R$ 3.006.181,42, ao 

detalharmos a disponibilidade por fonte de recurso, fique evidente a falta de disponibilidade nas 

fontes 02 e 28, devendo as despesas nestas fontes serem contingenciadas e/ou acompanhadas para 

que se alcance o devido equilíbrio financeiro. 

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO 

Estamos analisando o Demonstrativo das Contas do Razão a fim de identificar e corrigir 

possíveis irregularidades de classificação e/ou falta de registros contábeis até a competência atual. 

ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA e-TCM 

Em fase final de elaboração, o prazo final para seu envio é 27 de dezembro de 2021. 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INSERIDAS NO SIGA 

Em fase final de elaboração. 

INDICES CONSTITUCIONAIS/ RESPONSABILIDADE FISCAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ICHU- BAHIA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Descriçao do ludlce Conititudonal a Ser Cunipildo Içado/ Urnfte Diferença 

Educação - FUNDEB 70% 5.756 50611 3.142.575.38 54,59% 7000% -15,41% 

Educação . FUNDEB 15% 649.989.31 106.218.00 19,31% 16,00% 4,31% 

Educação EUNDEBSO% 549.989.31 196.801.37 35,624/* 50.00% -14,38% 

MOE- 25% 16.838.067.36 4.793.963.64 18,12% 26,00% -6.88% 

Saúde 15% 13.173679.56 2.531.162,94 19,21% 15,00% 4,21% 

EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% 

Índice acumulado em Novembro de 2021 foi apurado em 54,59%, abaixo do limite mínimo. 

Sendo assim, existe um déficit de aplicação de R$ 886.980,30. 

Na data de 30 de novembro de 2021 o município possuía em contas bancárias a totalidade de 

R$ 1.579.101,23 referente a recursos do FUNDEB, ou seja, para cumprimento do índice aqui 

mencionado a prefeitura municipal possui saldo suficiente para cumprir. 

EDUCAÇÃO - FUNDEB 15% 

O índice acumulado em Novembro de 2021 foi apurado em 19,31%, ficando com o superávit de 

23.719,60 uma vez que houve arrecadação da receita de Complementação do VAAT no valor de R$ 

549.989,31 receita esta, segundo o art. n° 27 da Lei n°14.113 de 25 de dezembro de 2020 (Nova Lei 

do FUNDEB), a qual serve de base para o cálculo deste índice. Sendo assim o município, até a 

presente data, encontra-se regular quanto ao cumprimento. 

EDUCAÇÃO - FUNDEB 50% 

O índice acumulado em Novembro de 2021 foi apurado em 35,62%, ficando com o déficit de 

R$ 79.113,29 uma vez que houve arrecadação da receita de Complementação do VAAT, no valor 

de R$ 549.989,31 receita esta, segundo o art. n° 28 da Lei n°14.113 de 25 de dezembro de 2020 

(Nova Lei do FUNDEB), a qual serve de base para o cálculo deste índice. Sendo assim o município, 

até a presente data, encontra-se irregular quanto ao cumprimento. 

EDUCAÇÃO 25% (MDE) 

Endereço Rua Roque Feri-eira da Silva, 43 - Bairro Cruzeiro - CEP -48.725.000 Te!.: (75) 3684-2383 	 15 
E-mail: contro!adoriaichu@hotmai!.com  



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ICHU- BAHIA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
O índice acumulado em novembro de 2021 foi apurado em 18,12%, abaixo do limite mínimo. 

Sendo assim, existe um déficit de aplicação de .R$ 934 362,82. 

Na data de 30 de novembro de 2021 o município possuía em contas bancárias a totalidade de R$ 

1.866.264,02 referente a recursos do FUNDEB e MDE, ou seja, para cumprimento do índice aqui 

mencionado a prefeitura municipal deve aplicar os recursos que possui a sua disposição, além de 

destinar mais recursos dos impostos e das transferências dos impostos para despesas com educação 

e que os devidos gastos sejam realizados. 

A seguir apresentamos um acompanhamento do repasse dos recursos do MDE referente às 

receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, conforme 

determinado no art. 212 da Constituição federal: 

Acompanhamento do Repasse dos Recursos do MDE2021 

Receita Valor Arrecadado PercentualMDE Valor MDE 
IPTU 9.399,43 25% 2.3487 

IRRF 294.491,16 25% 73622,79 

111V 6.912,00 25% 1.728,00 

ISS 93.264,58 25% 23.316,15 

Multa e Juros de Impostos - 25% - 
Multa e Juros da Dívida Ativa de Impostos 4.185,36 25% 1.046,34 

Dívida Ativa de Impostos 6,140,45 25% 1.535,11 

Cota-Parte do FPM 10.604.423,30 5% 530121,17 

Cota-Parte do FPM- 1 % de Julho 456.631,38 25% 114.170,35 

Cota-Parte do FPM 	1 % de Dezembro - 25% 

Cota-Parte do ITR 993,36 5% 49,67 

Cota-Parte da LC 87/96 - 5% 

Cota-Parte do ICMS L989.114,10 .5% 99,455,71 

Cota-Parte do IPVA .149.483,15 5% 7.474,16 

Cota-Parte do IPI Exportação 1 	15,272,611 25% 1 	3.818,15 

Total 13,630.360,93 858.787,45 

Valor Repassado a Conta Corrente Específica 	 L_.:'.Ti 	792.027,19 

1 

 

Superávit / Déficit no Repasse 	 1—'"1 	(66 760 26)1 

Conforme pode ser observado, até mês de novembro, a prefeitura municipal deveria haver 

transferido o valor de R$ 858.787,45 à conta específica do MDE para aplicação com despesas de 

manutenção e desenvolvimento da educação, no entanto foi repassado o valor de R$ 792.027,19, 

restando uma diferença de R$ 66.760,26 a repassar. Ainda que o não repasse mensal deste recurso 

não traga penalidades de maneira imediata, o seu acúmulo acabará por inviabilizar o cumprimento 

do índice de aplicação de recursos para manutenção e desenvolvimento da educação determinado 

pela Constituição Federal, o que ensejará na rejeição das contas anuais, 
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CONTROLADORJA GERAL DO MUNICÍPIO 

SAÚDE-15% 

O índice acumulado em Novembro de 2021 foi apurado em 19,21%, acima do limite mínimo. 

Sendo assim, existe um superávit de aplicação de R$ 555.111,01. 

Na data de 30 de novembro de 2021 o município possuía em contas bancárias a totalidade de R$ 

128.335,64 referente a recursos próprios para custeio da saúde pública municipal. 

A seguir apresentamos um acompanhamento do repasse dos recursos da Saúde 15% referente às 

receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, conforme 

determinado no art. 198 da Constituição federal: 

Acompanhamento do Repasse dos Recursos da Saúde 15%_2021 

Receita ValorArrecadado Percentual Saúde Valor Saúde 
IPrU 9399,48 15% 1.409,92 

IRRF 294.491,16 15% 44.173,67 

ITIV 6.912,00 15% 1.035,80 

I55 93.264,58 15% 13.989,69 

Multa e Juros impostos - 15% - 
Multa e Juros da Dívida At. Impostos 4.185,35 15% 627,80 

Dívida Ativa Impostos 6.140,45 15% 921,07 

Cota-Parte do FPM 10.604.423,30 15% 1.590.563,50 

Cota-Parte do FPM 	1% de Julho •- 0% - 
Cote-Parte do FPM - 1 % de Dezembro - 0% 

Cota-Parte do ITR 993,36 15% 149,00 

Cota-Parte da LC 87/95  15% - 
Cota-Parte do ICMS 1.989.114,10 15% :298.367,12 

Cota-Parte do 1PVA 149.483,15 15% 22.422.47 

Cota-Parte do IPI Exp. 15.272,61 15% 2.290,89 

Total 1.3.173.679,55 .. 	.. 1.976.051,93 

Valor Repassado a Conta Corrente Específica 	 .—'"TJ 	2.659.488,72 

Superávit/ Déficit no Repasse 	 .. 	683,436,79 1 

Era devido o valor de repasse complementar de R$ 1.976.051,93 para custeio das despesas com 

a saúde municipal, no entanto foi feito o repasse de R$ 2.659.488,72, ficando com um saldo de 

superávit no repasse de R$ 683.436,79 para conta de recursos próprios da saúde. 

DUODÉCIMO 

O Repasse do Duodécimo para a Câmara Municipal no exercício de 2021 está estabelecido 

mensalmente o valor de R$ 71.557,73 e anual de R$ 858.692,79, tendo sido repassado neste 

período de novembro de 2021 o montante de R$ 787.135,06, portanto dentro do limite 
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estabelecido pelo TCM/BA. 

PESSOAL —54% 

Despesa total com pessoal - 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 

encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. (Art. 18 da Lei 

Complementar n° 10 1/2000) 

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 de Pessoal. (Art. 

18, § I  da Lei Complementar n° 101/2000). 

Receita Corrente Líquida - somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 

deduzida a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência 

social e as receitas provenientes da compensação financeira. (Art. 2o, inciso TV da Lei 

Complementar n° 101/2000). 

Índice de Pessoal Acumulado dos ultimos 12 meses 
Despesa com Pessoal Acumulada 12.763.399,67 

Receita Corrente Líquida Acumulada (RCL) 22.604.652,09 

Percentual de Comprometimento da Receita Corrente Liquida 56,46% 

Limite Legal estabelecido pela LRF 54,00% 

(Valor Excedido) / Margem de Segurança 556.887,54 

Ao analisarmos o total de gasto com despesas de pessoal frente à receita corrente líquida do 

municipal, período acumulado de dezembro de 2020 a novembro de 2021, observamos que o 

município se encontra com o referido índice extrapolado, alcançando 56,46% do total da RCL, 

sendo que o permitido legalmente é de 54%, ou seja, o município ultrapassou em R$ 556.887,54 o 
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limite de gastos em valores reais. 	
C0NTR0LAD0RIA GERAL DO MuNICIPIO 

Índice de Pessoal no Exercido de 2021 
Despesa com Pessoal Acumulada 10.802.589.67 
Receita Corrente Líquida Acumulada (RCL) 20.319.227,15 
Percentual de Comprometimento da Receita Corrente Líquida 5316% 
Limite Legal estabelecido pela LRF 54.00% 
(Valor Excedido) / Margem de Segurança 169.793,00 

Como os gastos da gestão anterior a 2021 impactam diretamente no índice de pessoal, porém ao 

término do ano de 2021 já não o farão, trazemos também uma análise referente, tão somente, aos 

gastos do Exercício Financeiro corrente. Assim sendo, ao compararmos as despesas de pessoal de 

janeiro a novembro de 2021 frente à Receita Corrente Líquida do mesmo período, chegamos ao 

percentual de 53,16%. 

DA CDNTROLR1A ... 	 1 
Estamos pesquisando, treinando, buscando orientação técnica para o bom funcionamento da 
equipe do Sistema de Controle Interno do Município, no sentido de sanar as irregularidades 
apontadas, de forma que possamos ter uma gestão eficiente e eficaz, zelando pela economia 
municipal e pela prestação de um bom serviço público a comunidade. 

Apontamos pela aprovação com ressalvas, não sendo verificadas irregularidades insanáveis 
ou danosas ao patrimônio e ao erário público municipal, das contas do mês de NOVEMBRO 
de 2021 do Poder Executivo de Ichu-Bahia. Esse parecer não esgota as possibilidades de 
irregularidades aqui não apontadas que, porventura, vierem a ser fruto de auditoria especifica 
por parte desta Unidade de Controle Interno. 

Diante do exposto, considera-se a prestação de contas aptas à análise da Unidade de Controle 
Externo. 

Ichu, em 22 de dezembro de 2021. 

JNerido Mendonça 
Controla 	do Município 

reto 009/2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ICHU- BAHIA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório do Controle 
Interno emitido pelo Controlador geral do Município sobre a Prestação de Contas do mês de 
NOVEMBRO de 2021, tal como dispõe o art. 21 da Res. 1.120/05. 

Ichu, em 22 de dezembro de 2021. 

~? o é Gonzaga Carneiro  
Prefeito Municipal de Ichu-Ba 
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