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1. APRESENTAÇÃO
A Controladoria Geral do Município de Almadina passa a relatar os procedimentos adotados
durante suas atividades no mês de Fevereiro de 2022, conforme estabelecido em nosso
cronograma de atividades, onde as áreas de destaque são: Execução Orçamentária,
Sistema de Pessoal, Bens Patrimoniais, Almoxarifado, Veículos e Combustíveis, Licitações,
Contratos, Obras Públicas e reformas, Operações de Crédito, Limites de Endividamento,
Adiantamentos, doações e Subvenções, Dívida Ativa, Despesas Públicas, Receitas,
observância dos Limites Constitucionais, do repasse de duodécimo ao Legislativo e
Precatórios os quais julgamos pertinentes levar a conhecimento do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal Milton Silva Cerqueira.

2. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
A Controladoria Geral do Município de Almadina - CGM, criada pela Lei n° 345, de 14 de
outubro de 2005 atua como órgão central do Poder Executivo Municipal para a função de
controle interno. De acordo com a redação dada pela Resolução n° 1.120, de 21 de
dezembro de 2005, e pela Lei n° 336/2006, à CGM compete normatizar, sistematizar e
padronizar os procedimentos operacionais dos órgãos municipais, observadas as
disposições da Lei Complementar n° 06, de 06 de dezembro de 1991, a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas dos Municípios, e demais normas editadas pela Corte; verificar a
consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelecido pelo
art. 54 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000, o qual será assinado também
pelo chefe da unidade responsável pela manutenção do Sistema de Controle Interno
Municipal; exercer o controle das operações de crédito, garantias, direito e deveres do
município; verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas
consolidada e mobiliária aos limites de que trata a Lei Complementar n° 101/00; verificar e
avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que
tratam os arts 22 e 23 da Lei Complementar n°. 101/00; verificar a observância dos limites e
das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as
restrições constitucionais e as da Lei Complementar n°. 101/00; avaliar o cumprimento das
metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Anexo de
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Metas Fiscais; avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial dos órgãos e entidades municipais; fiscalizar e avaliar a execução
dos programas de governo; realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos
municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como
sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas; apurar os atos ou fatos inquinados
de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de
recursos públicos municipais; dar ciência ao controle externo e, quando for o caso,
comunicar a unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis; verificar
a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal n°
8.666/93 dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados
pelos órgãos e entidades municipais.

3. ESTRATEGIA DE ATUAÇÃO
Cronograma De Atividades
-
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(Tabela 01 — Cronograma das atividades a serem realizadas pelo Controle Interno)
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4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES
4.1. Execução Orçamentária

Objetivo: Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas
de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos
Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei n° 4.320/64 e legislação pertinente;
verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que
é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade; verificar se os Livros
informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade
competente; verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos
adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de
programação para outra; verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios
da Lei Complementar n° 101/00, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Avaliação: Os livros exigidos em lei estão sendo confeccionados e arquivados pelo
setor competente. Por ocasião do acompanhamento mensal, verificamos que foram
realizadas as seguintes alterações orçamentárias:

TARJAS
Receita estimada no exercício, conforme LOA
Limite de suplementação 60%
Crédito Adicional Suplementar no mês
Crédito Adicional Suplementar até o mês

Val
20.450.000,00
12.270.000,00
438.561,37
1.789.357,50

Percentagem suplementada até o mês
•
•
•

8,75%

Não houve Crédito Adicional por Superávit Financeiro;
Não houve alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa — QDD;
Não Houve Crédito Especial

Fazem parte das prestações de contas os Decretos que abrem os referidos créditos.

Medidas Corretivas: Não houve necessidade de serem adotadas medidas corretivas.
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4.2 O Sistema De Pessoal (Ativo E Inativo)

Objetivo: verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizadas
dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento
permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em
comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista; verificar a existência de
registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de
admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações
ocorridas em suas vidas profissionais; verificar a existência de controles de frequências,
arquivos e prontuários atualizados e organizados; verificar a existência de segregação das
funções de cadastro e de folha de pagamento, a realização de recadastramento periódico
de servidores inativos e pensionistas; verificar se estão sendo encaminhados,
trimestralmente, à Inspetoria Regional do TCM para qual esteja jurisdicionado o órgão ou
entidade, informações sobre o número total de servidores públicos e empregados,
nomeados e contratados, bem como a despesa total com o pessoal, na forma especificada
pela Resolução TCM n° 395/99, se estão sendo cumpridos os limites relativos a despesa de
pessoal estabelecidos por legislação federal.
Avaliação: O Setor de Pessoal Municipal mantém todos os servidores, sejam eles efetivos,
ativos e inativos, comissionados ou contratados com pastas individualizadas, onde são
arquivados seus documentos. A Comuna possuí sistema informatizado para registro e
elaboração das folhas de pagamento, no qual todos os funcionários têm seus dados
cadastrais, fichas financeiras e históricos armazenados individualmente, além de serem
gerados mensalmente relatórios impressos e copias de segurança desses arquivos. O
percentual apurado de gastos com pessoal com base na Receita Corrente Liquida até o mês
em análise foi:

Valor (R$)

ISE — CALCULO PARA APLICAÇÃO INDICIE DE
OAL 54%
Receita Corrente Liquida
Valor máximo a aplicar 54%
Valor de aplicação no mês
Percentual aplicado no mês
Percentual aplicado até o mês

1

2.180.291,70
1.177357,51
1.011.320,67
46,38%
39,23%

Rua Euzébio Ferreira, 26 , Centro - CEP 45640-000 Alrriadina — Bahia - CNPJ: 14147466/0001 -29
E-mail: cgmalmadina@outlook.com— Telefax (73) 3247-1103

Prefeitura Municipal de Almadina

-r:

Controladoria Interna do Município

VAU POV. [TRUE ff ISNS COM ~ADIO

ellOPAUME

Medidas Corretivas: Recomenda-se ao chefe do Executivo Municipal manter os gastos
com pessoal dentro do limite permitido por Lei.

4.3 Nos Bens Patrimoniais
Objetivo: Verificar a incorporação dos bens adquiridos ao patrimônio público municipal e a
existência do controle físico e de sua preservação e uso.
Avaliação: Todos os bens adquiridos no mês em comento foram devidamente incorporados
ao patrimônio Público Municipal. Equipamento de processamento de dados —PM (01
Impressora) no valor de R$ 1.350,00. Bens Moveis (02 ar condicionados Split-9.000
BTU'S) no valor de R$ 3.125,00 O controle de bens patrimoniais é realizado pelo setor de
patrimônio ligado diretamente a estrutura administrativa da Secretaria de Administração
Municipal, esse controle é fundamental para o bom gerenciamento dos bens públicos que
por sua vez são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração Pública direta e
indireta.
Os bens adquiridos são registrados no Livro tombo da Prefeitura Municipal e contabilizados
no sistema de contabilidade, compondo assim, o patrimônio da Administração Pública
Municipal. O livro tombo contém as seguintes identificações: o número da nota fiscal, a data
de compra, o fornecedor, a descrição do bem, o número de tombamento e onde o bem está
aiocado.
A documentação pertinente à essas operações, a saber, as notas fiscais relativas as
aquisições de bens móveis ficam anexadas às prestações de contas mensais e em seguida
são encaminhadas para os órgãos de controle externo, ou quando solicitada.
É importante salientar que a Prefeitura continuará adotando novas medidas objetivando
elevar cada vez mais o controle, guarda e fiscalização dos bens públicos.
Medidas Corretivas: Não houve carência de medidas a serem adotadas.
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4.4 Os Bens Em Almoxarifado
Objetivo: Verificar a existência de arquivos e registros materiais dos bens que contenham
as entradas e saídas, além de espaço físico adequado para acondicionamento de bens e
materiais.

Avaliação: O gerenciamento do setor de compras e almoxarifado é realizado também pela
Secretaria de Gestão e Planejamento, entretanto, após as compras os materiais são
encaminhados para as devidas unidades, onde sua distribuição e uso são plenamente
gerenciados.
Alguns produtos requerem um maior cuidado no armazenamento visto que sua natureza
alimentícia gera a necessidade de cuidados especiais, para tanto, são armazenados no
Centro Municipal de Alimentação Escolar, em uma sala contendo ventiladores para
controlar a temperatura, plataformas para evitar o contato com o chão, telas para impedir a
entrada de insetos pelos canais de ventilação, entre outros,
Em virtude de exigências legais os materiais relativos à farmácia básica ficam armazenados
em local diferenciado dos demais materiais hospitalares, além disso, o armazenamento é
feito segundo todas as normas dos órgãos que regulamentam tal procedimento.
Os materiais pertencentes à Assistência social ficam armazenados no CRAS — Centro de
Referência a Assistência Social — para, de acordo com a necessidade das pessoas que
estão em situação de vulnerabilidade social, serem distribuídos.
Os materiais que são adquiridos através das outras secretarias são em menor quantidade,
por esta razão, a Prefeitura não possui almoxarifado especifico para as demais secretarias.
Os materiais são comprados de acordo com as necessidades, além disso, essa ação preza
pelo princípio da economicidade. Neste contexto, é importante citar que cada secretaria
mantém o pleno controle sobre os itens adquiridos que estão sob a sua responsabilidade,
através de fichas de controle e requisições que são assinadas para liberação pelos
responsáveis, pois somente os responsáveis pelas unidades, secretários municipais, são
autorizados para liberar material.
A instrução normativa para regulamentar o funcionamento e gestão do Almoxarifado foi
concluída e encaminhada ao Gabinete do Prefeito.
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Medidas Corretivas: Recomenda-se celeridade sobre elaboração de parecer a respeito da
Instrução Normativa encaminhada ao Gabinete do Senhor Prefeito.

4.5 Os Veículos E Combustíveis
Objetivo: verificar a existência de autorizações para abastecimento e acompanhamento
diário do consumo de combustível por Secretaria para o respectivo andamento das
atividades de transporte de cada uma delas.

Avaliação: observou-se que o consumo de combustíveis dos veículos lotados nas
Secretarias desta Prefeitura no mês em comento foi no valor de R$ 168.332,48 (cento e
sessenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oitenta centavos). É
realizado mensalmente o controle de combustível através de planilhas, onde constam
quantidade de veículos, número das placas policiais, tipo e quantidade em litros de
combustíveis utilizados, quilometragem, valor unitário e total. Vale ressaltar, que no mês
em comento, está incluída uma dezena referente ao mês de fevereiro/2022.
Medidas Corretivas: Notificamos o Chefe do Poder Executivo a adotar medidas de controle
mais eficientes nos gastos com os combustíveis.

4.6 As Licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajustes
Objetivo: Verificar a legalidade e legitimidade dos Processos Licitatórios e contratos, a
obediência ao disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como a existência de
cadastro atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos com suas
respectivas tabelas de registro de preços.
Avaliação: Foram realizados e homologados certames no mês em comento: 09 (nove)
dispensas de licitação, 02 (dois) pregões eletrônicos, (03) inexigibilidade, Foram
aditivados os contratos: 007,030,033,044/2022 (valor de itens).
Nos processos analisados pela Controladoria, observou-se que as licitações foram
realizadas com base em requisições, autorizadas pela autoridade competente e que a
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comissão de licitação está devidamente nomeada pelo Gestor competente para atuar neste
exercício. As licitações ocorreram através da abertura de processos, numerados,
devidamente autorizados e publicados de forma regular, as pendências achadas no Siga,
foram cobradas ao setor de Licitações, via Comunicação Interna para que sejam
solucionadas em tempo hábil. Constam do Edital de licitação orçamento estimado, bem
como visto da Assessoria Jurídica aprovando a minuta do Edital e do Contrato. As propostas
foram recebidas pela comissão de licitação e protocoladas em livro próprio e as deliberações
da comissão de licitação foram registradas em atas. Os documentos de habilitação e
proposta em cada processo foram rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes
presentes. O resultado de cada processo de licitação foi homologado e adjudicado pela
autoridade competente. A habilitação dos licitantes e as propostas atenderam ao Edital de
convocação ou convite.

Medidas Corretivas: Recomenda-se mais eficiência no planejamento anual, evitando
assim, o uso excessivo da modalidade "Dispensa de Licitação".

4.7 As Obras e Serviços Públicos Inclusive Reformas
2a

(Segunda) medição da prestação de serviço especializado em infraestrutura urbana em

calçamento de paralelepípedo na Rua B e Travessa A-C e A-F (trecho 1 e 2) do Bairro
Massaranduba em Almadina, através do convênio n° 884575/2019 - Ministério do
Desenvolvimento Regional no valor de R$ 121.908,29.

4.8 Operações de Créditos
Objetivo: Verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os
empréstimos tomados pelo Município, contendo as autorizações legais para contraí-los, os
contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações, bem como aditamentos que
elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

Avaliação: Não foi identificada a existência de empréstimos tomados pelo município.
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4.9 Os limites de Endividamento
Objetivo: Verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município
encontrar-se próxima aos limites fixados na Resolução n° 40 do Senado Federal.

Avaliação: Conforme valores demonstrados no 3° Quadrimestre de 2021, a Dívida
Consolidada Liquida do Município foi correspondente a R$ 8.436.523,42 (oito milhões,
quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos),
representando 38,86 °A da Receita Corrente Liquida de R$ 21.707.526,59 (vinte e um
milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos),
estando, assim, no limite de 1,2 vezes da Receita Corrente Liquida, em cumprimento ao
disposto na resolução acima mencionada.

Medidas Corretivas: Não observamos a necessidade de medidas a serem adotadas.

4.10 Os Adiantamentos

Objetivo: Verificar a existência de normas definindo as condições para realização de
despesas sob regime de adiantamento e as regras para a sua concessão e prestação de
contas; verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser supridor e a
forma de prestação das contas relativa ao adiantamento, conforme estabelecido em
Resolução do TCM.

Avaliação: O Município não possui lei que autorize e regule a concessão de adiantamentos.

4.11 As Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas.
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Objetivo: Verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida por lei
municipal como entidade civil sem fins lucrativos, como ensina a Resolução desse TCM;
verificar se as entidades que receberam recursos deles prestaram contas no prazo
assinalado em Resolução do TCM-BA; verificar se da prestação de contas consta a
documentação estabelecida por Resolução deste TOM; emitir parecer sobre a regularidade
ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

Avaliação: Não houve repasse para nenhuma entidade que trata este item.

Medidas Corretivas: Não observamos a necessidade de medidas a serem adotadas.

4.12 Da Dívida Ativa
Objetivo: Verificar se depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento da decisão
administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi
devidamente inscrito em dívida ativa; verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s)
nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou
residência(s); verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros
de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que
originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição; verificar se o contribuinte foi
devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa; verificar se, não sendo
regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida
ativa; verificar se desta certidão constam o nome do devedor, corresponsável, se houver,
bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros
encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição
no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de
infração; verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município
para que se dê início ao processo de execução fiscal.
Avaliação: O município, através de sua Procuradoria Jurídica, vem realizando o
acompanhamento das ações judiciais com a finalidade de garantir a recuperação dos
créditos fiscais, conforme pode ser devidamente constatado nos livros encaminhados a este
tribunal de contas. O novo código Tributário Municipal bem como, planta genérica de valores
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- PGV, foram encaminhados a Câmara de Vereadores para apreciação. O valor atualizado
da dívida tributária é de R$ 2.931.006,28 e da dívida não tributária é de R$ 686.753,03
Medidas Corretivas: Recomenda-se tomar medidas mais eficazes para a cobrança da
dívida ativa afim de recuperar tais receitas. Recomenda-se ao Gestor aderir ao REFIS Programa de Recuperação Fiscal - Lei 9.964/2000. Além da cobrança administrativa e
judicial.

4.13

DA Despesa Pública

Objetivo: Verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e
detalhadas nas Notas de Empenho, Notas Fiscais, Recibos, Cotações de Preços, nos casos
de aquisições por dispensa de licitação, e outros documentos similares; verificar se nos
processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a
unidade Gestor responsável pelo pagamento, o número da conta bancária e cheque, da nota
de empenho e da nota fiscal respectiva; verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas
formas previstas em Resolução do Tribunal: cheque nominativo, ordem bancária ou
transferência eletrônica, e se as quitações das importâncias recebidas pelos credores foram
efetuadas mediante assinaturas firmadas em recibo; analisar a caracterização do interesse
público na aquisição do bem ou serviço;

consultar as bases de dados dos órgãos

fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços.
Em termos monetários foram registradas despesas correntes no montante de R$
2.592.387,71 conforme a seguir:

Despesa fixada no exercício, conforme LOA
Despesa paga no mês, conforme Demonstrativo de Despesa
Despesa paga até o mês, conforme Demonstrativo de Despesa
Realização da Despesa em relação ao fixado na LOA no o mês
Realização da Despesa em relação ao fixado na LOA até o mês

20.450.000,00
2.592.387,71
3.018.825,09
12,68%
14,77%

Avaliação: Durante o mês em comento foram finalizados 718 (cento e vinte) processos de
pagamentos.

Medidas corretivas: Não foram identificadas quaisquer espécies de irregularidades ou
falhas que não tivessem sido solucionadas até a conclusão deste relatório.
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4.14 Da Receita
Objetivo: Verificar a existência de documentos de arrecadação municipal; verificar a
existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria,
contas bancárias e verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis
e prestadores de serviços).
Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e arquivadas
em boa ordem, e os lançamentos das receitas ocorreram de forma regular e tempestiva,
conforme exigência legal. No mês em análise contabilizou-se a receita corrente liquida
conforme a seguir:

Receita estimada no exercício, conforme LOA
Receita arrecada no mês
Receita Arrecadada até o mês
Realização da receita em relação ao estimado na LOA no mês
Realização da receita em relação ao estimado na LOA até mês

20.450.000,00
2.180.291,70

4.841.342,98
10,67%
23,68%

Avaliação: Todas as receitas arrecadadas constam no Demonstrativo de Receitas que
integra a Prestação de Contas desta competência.
Medidas Corretivas: Não foram identificadas quaisquer espécies de irregularidades ou
falhas que não tivessem sido solucionadas até a conclusão desse relatório.

4.15 Observância dos Limites Constitucionais

Objetivo: Verificar o endividamento do órgão/entidade, os gastos com pessoal, as
aplicações em educação (FUNDEB) inclusive, os gastos com a saúde.
Avaliação: O Controle Interno acompanhou a aplicação dos recursos da Saúde, visando
cumprir a recomendação da Emenda Constitucional n° 29/00 e da Resolução do TCM n°
1.277/08, o município aplicou até o mês de fevereiro de 2022 em ações com Saúde, os
valores abaixo:
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Receita para base de Cálculo
Valor mínimo a aplicar 15%
Valor de aplicação no mês
Percentual aplicado no mês
Percentual aplicado até o mês

1.888.228,34
283.872,43
290.100,45
15,33%
7,65%

Neste caso, em que a aplicação mínima é de 25% dos recursos próprios em
manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma estabelecida no art. 212 da C.F. art.
69 da lei n° 9.394/96 e da Resolução TCM n° 1.276/08, o município aplicou no mês
de fevereiro de 2022 em ações com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, os
valores abaixo:

Total das Receitas de Impostos e Transferências
25 % das receitas de Impostos e transferências (25%)
TOTAL APLICADO P/FINS DO LIMITE
CONSTITUCIONAL.
Percentual aplicado no mês
Percentual aplicado até o mês

Valor até o mês
(R$
1.888.228,34:1
552.620,26
743.659,36 i
3-3,64 %
14,05% 1

O Controle Interno acompanhou a aplicação obrigatória do FUNDEB, onde a legislação,
instituída pela Emenda Constitucional n° 53, de 19 de Dezembro de 2006, regulamentada
pela medida provisória n° 339, de 28 de Dezembro do mesmo ano, convertida na Lei n°
11.494 de junho de 2007, e pelos Decretos 6.253 e 6.278 de 29 de Novembro de 2007,
determina que no mínimo 70% dos recursos repassados pelo fundo devem ser aplicados
com pessoal em efetivo exercício, verificamos os valores aplicados até o período, conforme
tabela abaixo:

Receita para base de Cálculo
Valor mínimo a aplicar 70%
Percentual aplicado no mês
Percentual aplicado até o mês

456.144,95
319.301,47
103,02%
48,97%

Avaliação: Conforme analise apresentada neste Relatório, os índices Constitucionais do
FUNDEB 70%, Educação 25% (MDE) e Saúde 15%, no acumulado, estão abaixo do mínimo
exigido por Lei.
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Medidas Corretivas: Alertamos a gestão para adoção de medidas buscando o atingimento
dos índices Constitucionais do FUNDEB 70%, Educação 25% (MDE) e Saúde 15%, pois, no
acumulado estão abaixo do mínimo exigido.

4.16 Do repasse de duodécimo ao Legislativo
Objetivo: Conforme a previsão legal estabelecida pela Constituição Federal de 1988: "A
fiscalização do município é exercida pelo Poder legislativo municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei."
Para isso, visando exercer uma gestão estruturada pelos dois pilares da LRF — Lei de
Responsabilidade Fiscal — a saber, ações planejadas e transparentes o Poder executivo
municipal está implantando novos procedimentos de controle, visando a otimização do
processo do gerenciamento do bem público e dar mais transparência aos atos da
administração.
Além das ações de fiscalização realizadas por órgãos internos e externos, os vereadores do
município tem acesso às publicações nas dependências dos órgãos públicos e atos oficiais
no diário do município, onde estão disponíveis: atos normativos, processos licitatórios,
resultados orçamentários, financeiros e contábeis, leis sancionadas pelo executivo, entre
outros.
Avaliação: O Controle interno identificou que no mês de Fevereiro a Prefeitura repassou
para a Câmara Municipal de Almadina o valor de R$ 120.080,49 (cento e vinte mil, oitenta
reais e quarenta e nove centavos).

4.17 Os Precatórios
Objetivo: Verificar a sua inclusão no orçamento, a sua contabilização e o acompanhamento
da ordem cronológica dos pagamentos.
Avaliação: Não houve pagamento de precatórios no mês em análise.
Medidas Corretivas: Não observamos a necessidade de medidas a serem adotadas.
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4.18 Das Diárias
A Concessão de Diárias está respaldada pela Lei Municipal n.°41012013. Foi constatado
pelo Setor de Controle Interno, através de demonstrativos contábeis, que os gastos com
diárias durante o mês de Fevereiro do corrente ano foram de R$ 12.175,00 (Doze mil, cento
e setenta e cinco reais).

5. CONCLUSÃO
Embora, de forma limitado, em decorrência de insuficiência de pessoal e a volumosa
demanda de atividades de verificação de outros objetos de controle, esta Controladoria
avaliou os itens programados no cronograma de atividades. Além de visitar todos os PSF'S
UPA e Farmácia Municipal, encaminhado relatório com os devidos apontamentos ao Gestor
e Secretária de Saúde para as devidas providências. Também vem acompanhando o
preenchimento do questionário IEGM encaminhado para cada setor responsável pelas
informações.
Continuaremos ampliando a área de atuação, conforme exige a Resolução n° 1.120/05 do
Tribunal de Contas dos Municípios.
É O NOSSO RELATÓRIO

Antonio Souza Brito Filho
Controlador Interno
Decreto de n° 09/2022
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6. DESPACHO DO GESTOR
Atesto para os devidos fins, que tomei conhecimento das conclusões do Parecer emitido
pela Controladoria Geral do Município sobre as contas do mês de Fevereiro/2022.

Almadina - BA, 23 de março de 2022.

refeito unicipal
ilton Silv. Cerqueira
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