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Relatório mensal de Controle Interno,
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de maio de 2018.
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INTRODUÇÃO

Em

cumprimento

ao

que

define

a

Resolução

TCM

1120/05,

apresentamos nesta a avaliação do mês de maio de 2018 dando continuidade
ao processo avaliativo do Controle Interno em auxilio ao Controle Externo, ao
mesmo tempo em que, mantendo o padrão do relatório, mas também o
adequando aos relatórios emitidos pelo Controle Externo para um melhor
entendimento, no intuito de instruir em todos os assuntos de maior relevância,
facilitando a análise dos documentos enviados.
Dia 22 de maio de 2018 às 9h, foi realizada no espaço do CRAS a
AUDIÊNCIA PÚBLICA relativa ao primeiro quadrimestre de 2018. Foi feita
divulgação popular e convite expresso ao poder legislativo do qual enviamos
ata e ofício conforme anexo 01 deste relatório.

GESTÃO FISCAL
f\Ja próxitna terça feira 22/05 às 09hs da manhã no espaço CRAS
a Prefeitura Municipal irá apresentar o relatório de gestão fiscal,
referente ao primeiro quadrimestre de 2018.
Em atendin1ento ao disposto do Art. 9º § 4º.
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1.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde não encaminhou o relatório no período.
Constantemente temos que fazer cobranças, uma vez que o prazo é até 1O de
cada mês, e mesmo assim, repetidas vezes temos a dificuldade do atraso.
Hoje, 26/06/2018 não havia mais como estender.
Advertência foi encaminhada a secretaria quanto ao descaso com suas
responsabilidades, visto eu os atrasos e erros são recorrentes, o que inviabiliza
o bom desempenho de outros setores.

2. Secretaria de Assistência Social
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A parceria com as secretarias de Saúde e Educação tem se mantido de
forma satisfatória, distribuição de cestas básicas tem assistido cerca de mais
de 200 famílias carentes. Assim como algumas gestantes foram assistidas com
a entrega de enxoval, conforme Lei municipal de nº 423/2010.
Os serviços de modo geral têm sido ofertados de forma continuada e as
capacitações estão ocorrendo de forma especifica com cada programa/setor
como:

• Orientações técnicas sobre politica de Assistência Social;
•

Atribuições da equipe por área de serviços;

•

Orientações técnicas sobre planejamentos;

• Orientações técnicas sobre o CRAS;
• Orientações técnicas sobre o PAIF;
• Orientações técnicas sobre o SCFV;
•

Orientações técnicas do Controle Social: CMDCA e CMAS;

• Relações interpessoais .
Bolsa Família
181 atendimentos e 103 atualizações cadastrais; 26 entrevistas para
digitação no CadÜnico; 15 transferências de domicilio; 12 inclusões de
membros familiares; 06 exclusão de membros familiares; 19 solicitações de
NIS; 08 visita domiciliares. Realizados ainda, verificação de liberação de
bloqueio do beneficio; manutenção do Programa; envio de mapas de
condicionalidade

da

saúde;

acompanhamento

dessa

condicionalidade;

acompanhamento e monitoramento do envio do mapa da educação e
monitoramento do SIBEC e SIGPBF e fornecimento de listas do Cadúnico aos
serviços/programas.

Beneficio de Prestação Continuada
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Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 03 encaminhamentos do BPC para o INSS, sendo buscados novos
beneficiários do BPC, realizado a inclusão e recadastramento nos serviços de
Proteção Social Básica.
Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo

Promoção de ações comunitárias visando divulgar os serviços sócio
assistenciais para o público prioritário do SCFV, com participação de 241
crianças

e

adolescentes,

acompanhamento

das

famílias

pela

equipe

multidisciplinar, encontros semanais com 104 idosos acompanhados pelo
CRAS, encontros intergeracionais de modo a promover a convivência familiar e
comunitária. A continuidade dos números como prova da não evasão e
manutenção efetiva das oficinas.
CREAS

Planejamento de oficinas de desenvolvimento da autoestima, realização
de reuniões e palestras com usuários e famílias, serviço de atendimento
especializado às famílias e indivíduos do qual destacamos acompanhamento
de 141 casos, inclusão de 01 caso (famílias ou indivíduos) inseridos no
acompanhamento,

12

atendimentos

individualizados

com

13

visitas

domiciliares, produção e distribuição de folhetos explicativos, campanhas
educativas sedo elaboradas, acompanhamento das vitimas de violência,
negligencia, maus tratos, exploração sexual e crueldade com os Serviços Sócio
assistenciais, Plano Municipal de atendimento Sócio Educativo em fase de
elaboração.
CRAS
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Acompanhamento de 1007 famílias; 44 atendimentos particularizados;
52 visitas domiciliares e 59 benefícios eventuais concedidos o que mostra
consideravelmente a melhoria no acompanhamento por parte do setor.
Curso de Qualificação de Doces e Salgados. O curso é realizado pela
Prefeitura Municipal de Milagres através da Secretaria de Assistência Social
em parceria com o Governo do Estado, SETRE - Qualifica Bahia.
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Dando continuidade

as atividades referentes à Campanha do 18 de

Maio", em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual Contra Crianças e Adolescentes a Secretaria de Assistência Social
promoveu passeata no município com a participação de alunos e professores
da rede Escolar Municipal , equipes do Centro de Referência Especializado da
Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além
dos membros do Conselho Tutelar.
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Secretaria de Educação, Esporte Culturà·e.'kàzer

3.
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No mês de maio, servidoras da Secretaria de Educação participaram de
treinamento com técnico do sistema de modernização pública da empresa
Freire

Informática.

O

objetivo

do

treinamento

foi

o

de

promover

a

informatização de todo o sistema de compras, a fim de otimizar o processo em
todas as secretarias.
Foi

realizada

Pedagógica,

a

por meio

adesão
da

do município

Plataforma

Freire.

ao
Em

programa
virtude

Residência
da

parceria

estabelecida com os professores da UFRB, serão inscritos dois projetos
direcionados especificamente para as escolas que ofertam o ensino médio do
município de Milagres. O Programa Residência Pedagógica permite a
integração entre a Universidade e as Escolas da comunidade e regiões
circunvizinhas, uma vez que disponibiliza o pagamento de bolsas para
estudantes universitários de semestres mais avançados, que atuarão como
monitores dos projetos inscritos por professores de diversos cursos da
instituição.
Foi descoberto, através de análise realizada pela assessoria contábil,
um erro na ata de constituição do Conselho de Alimentação Escolar anterior,
uma vez que na ata consta que o conselho foi constituído no ano de 2015,
quando, na realidade, o cadastro dos membros do conselho no SIGECON foi
realizado em 2014. Como o conselho do CAE tem duração de 04 anos, e como
a secretaria levou em consideração as datas registradas nas atas para a
constituição de um novo conselho, houve uma disparidade que provocou a
suspensão dos repasses da merenda escolar, pois o conselho não foi
constituído no período ideal. Levando em consideração que a secretaria não
manuseia o sistema SIGECON, tendo em vista que nenhum servidor recebeu
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formação para tal, e que foi contratada assessoria para a manutenção do
referido sistema, não foi possível identificarmos a data correta para a
constituição do conselho, o que teria sido realizado caso tivéssemos ciência da
mesma.
Estavam agendadas para o mês de maio capacitações para os
servidores responsáveis pelo Censo Escolar, pela reformulação do Plano
Municipal de Educação, bem como do Plano de Carreira do Magistério do
município. No entanto, devido à greve dos caminhoneiros, todas as formações
foram adiadas.
O incentivo ao esporte tem ganhado força através da participação direta
da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Município.

3.1. Merenda Escolar
A alimentação escolar da zona urbana é produzida e distribuída
diariamente na cantina central para os alunos matriculados no período letivo de
2018, nos turnos matutino, vespertino e noturno, são entregues via transporte
- - - · ----·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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público utilizado exclusivamente para transportar a merenda escolar na zona
urbana e os gêneros para a produção da merenda na zona rural cujas
preparações são produzidas nas cantinas das respectivas escolas de cada
localidade (Tartaruga, Gameleira e Lagoa 2 Irmãs) em quantidade suficiente e
também baseada no número de estudantes, são distribuídas nas próprias
escolas, com exceção da escola sede de Tartaruga, o qual a merenda é
produzida no anexo. A alimentação escolar do município é de qualidade, bem
aceita, com pouco desperdício.

HIGIENIZACÃO DAS MÃOS

A higienização das mãos é extremamente importante para prevenir a
ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos e garantir a segurança dos
alimentos que são preparados nas cantinas, em função da constante
manipulação dos mesmos. No mês de Abril as funcionárias da cantina central
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foram treinadas á correta higienização das mãos, a mesma é realizada na pia
do banheiro com sabonete com os acessórios adequados. No próximo mês
será realizado o treinamento com as merendeiras da zona rural.

ÁGUA

A água utilizada nas cantinas é potável, proveniente de rede pública
tratada, acondicionada em caixa d'água tampada e limpa, livre de rachaduras,
vazamentos, infiltrações e descascamentos. Na cantina central o reservatório
foi recentemente trocado, uma vez que no ano de 2017 a caixa era de fibra,
atualmente é polietileno. A partir do mês seguinte será providenciada a
higienização dos reservatórios de água das escolas da zona urbana.

MANIPULADORES/PREPARAÇÃO

As manipuladoras dos alimentos das cantinas apresentam boa apresentação e
asseio pessoal, necessitam de uniforme e cor clara, adequado, completo, para
uso exclusivo durante a manipulação dos alimentos. Ambas foram orientadas
quanto a não utilização de adornos, e utilização de toucas, luvas, sapatos
fechados e demais boas práticas no ambiente de trabalho.
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TRANSPORTE

O transporte dos alimentos é realizado de em automóvel adequado, de
uso exclusivo da alimentação escolar, encontra-se limpo, dotado de cobertura
para a proteção dos alimentos.

A merenda escolar está sendo diariamente

entregue nas escolas no horário adequado, no período matutino nas escolas da
zona urbana ás 8:00 horas, e no período vespertino ás 13:30 horas, com
controle de entrega e recebimento por meio das assinatura dos respectivos
responsáveis.
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DISTRIBUIÇÃO

A distribuição da merenda escolar é realizada diariamente nos período
matutino, vespertino e noturno conforme o funcionamento das escolas pelas
merendeiras, que foram devidamente orientadas quanto ao uso de adornos,
toucas, luvas, sapatos fechados e demais boas práticas durante a distribuição.
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ZONA RURAL
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DISTRITO DE TARTARUGA

ALMOÇO

LANCHE
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4. Secretaria de Obras e Infraestrutura

Em parceria com a Secretaria de Assistência social em parceria com o
Governo

do estado e da

Secretaria

de

Justiça,

direitos humanos e

desenvolvimento social, o município no último dia 06 de maio realizou a
cerimonia de entrega das 131 cisternas para capitação de água potável que
trará bem estar e saúde para centenas de familias da zona rural.
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ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
Processos de Pagamento

Manutenção constante do cronograma de avaliação, liberação, compra,
liquidação e pagamento têm sido efetivos, para tanto a gestão tem mantido o
mesmo, o mesmo com os mecanismos de controle financeiro, que desde
janeiro vem auxiliando na não aquisição ou contratação de serviços sem o
devido

saldo.

Neste

último

período

foi

acertado

cronograma

de

responsabilidade e estaremos avaliando sua efetividade.
Mantemos o ritmo de conferência e cobramos constantemente em
relação à qualidade da impressão dos documentos, para evitarmos o máximo
possível o envio inadequado destes ao tribunal.
Mensalmente, os processos de pagamento são conferidos através de
relação encaminhada pelo setor, a fim de que não ocorram erros e falta de
-···--·--

---···--··------ ------------
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envio dos referidos documentos ao Tribunal. Estes ao final são repassados um
a um antes da inserção no e-TCM, infelizmente ainda não conseguimos um
controle

efetivo

quanto

à

qualidade

das

impressões,

mas

buscamos

constantemente. Quanto à entrega dos documentos no setor para envio ao
Tribunal, não alcançamos a eficiência desejada, porém temos mantido este
envio dentro do prazo. Com a conferência mais atenta, conseguimos sanar os
problemas de falta de envio de documentos de forma em geral, ocorridos em
alguns períodos anteriores.

Não registramos pagamentos de restos a pagar no período. Segue
abaixo quadro detalhado dos processos de pagamento encaminhados:
~

SAÚDE

-

Quantidade
Processos Pagos

111

Restos a Pagar

o

Extra orçamentário

12
123

TOTAL
---·---

-·'·-

ADM_INISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO
.

Quantidade
Processos Pagos

262

Restos a Pagar

o

Estorno de pagamento

01

Extra orçamentário

29
292

TOTAL
AÇÃO SOCIAL

--

Quantidade
Processos Pagos

55

Restos a Pagar

o

Extra orçamentário

06
61

TOTAL

-
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GERAL
Quantidade

. Processos Pagos

-

~-·

428

Restos a Pagar

o

Estorno de pagamento

01

Extra orçamentário

47

TOTAL

476

-·

-

Processos licitatórios

A conferência das pastas tem obedecido à ordem por fases, do qual
conseguimos regularizar pendências e corrigir falhas, tais como referencial e
cotações, edital, possíveis documentos falhas e ou inadequados, propostas
realinhadas, dados em geral e homologação.

Índices de Processos Analisados
Nomenclatura
Pregão Presencial
Disoensa de Licitacão
Contratos
Tomada de preços
lnexigibilidade de Licitação
Aditivo de Contrato
Aditivo de Ata
Distrato de Contrato
Chamamento público
-·
Termo de permissão

Quantidade

01
02
11
02
00
07
02
00
00
00

Relação de Processos licitatórios homologados

N•
PP-Oll
TP-002

1

Modalidade
Registro de
preço
Tomada de
preço

Objeto

Valor
-+--

Transporte alternativo
Pavimentação

913,36

Vigência

Proc, Adm.

01 ano

035/2018

Atas n• 010 a 016/2018

008/2018

Contrato nº 0057/2018

298.717,25 06 meses

Ata/Contrata
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TP- 005

Tomada de
preço

Construção quadra

D- 017

Dispensa

O-018

Dispensa

482.340,87 06 meses

067 /2018

Contrato nº 0059/2018

Dedetização

7.800,00 03 meses

072/2018

Contrato nº 0058/2018

Hospedagem/alimentação

5.880,00 03 meses

081/2018

Contrato nº 0061/2018

Valores homologados:
a) Total em PP no período: R$ 913,36
b) Total em TP no período: R$ 781.058,12
c) Total em dispensas no período: R$ 13.680,00

d) Total em contratos no período: R$ 868.576,01

e) Total em aditivos de contrato (valor): R$ 460.915,74

PLANEJAMENTO/PROGRAMAÇÃO

•

Lei nº 535 de 18/12/2017 que institui o PPA, Plano
Plurianual período 2018/2021;

•

Lei nº 527 de 14/07/2017, Diretrizes Orçamentárias
(LDO), exercício de 2018;

•

Lei nº 536 de 28/12/2017, Orçamentária, estima a
receita e fixa as despesas para o exercício de 2018,
administração direta e indireta (Poder Executivo e
Legislativo) LOA:
RECEITA ESTIMADA R$ 32.014.524,00
DESPESA FIXADA R$ 32.014.524,00
CÂMARA R$ 1.268.340,00

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita
Análise da Receita por Categoria Econômica
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Para o exercício de 2018 foi orçado um valor de arrecadação de R$
29.318.723,00 de Receitas Correntes. No mês de maio/2018 tivemos a
realização

de

receita

Corrente

no

montante

de

R$

2.807.018,61

(dois milhões, oitocentos e sete mil, dezoito reais e sessenta e um centavos) Q
que registra um aumento em relação a arrecadacão do mês anterior no
montante de R$ 718.898,80 (setecentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e
oito reais e oitenta centavos). O mesmo relativo ao período do exercício
anterior, ou seja, aumento de R$ 482.790,16 (quatrocentos e oitenta e dois mil,
setecentos e noventa reais e dezesseis centavos)
Segue quadro demonstrativo com

comparativo

do alcançado em

porcentagem entre o previsto e o realizado:

PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuicões

LOA 2018 (B)
29.318.723,00
1.048.871,00

REALIZADO

%
MAIO (C)
(D= C/B)
2.807.018,61
9,57%
100.997,91
9,63%

-

-

-

Receita Patrimonial

442.112,00

9.034, 12

Receita de Servicos

30 000,00

0,00

27 670.124,00

2.693.638,37

9,73%

127.616,00

3.348,21

2,62%

Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Ooeracão de Crédito
Alienacão de Bens
Transferéncía de Caoital
Receitas Intra-orçamentárias
Dedução da Receita

5.540.371,40

105.000,00

-

-

0%

1,90%

-

20.000,00

0,00

5.520.371,40

105.000,00

-

-

2,04%

0%
1,90%

-

-2.844.5'10,40

-267.007,78

5,87%

32.014.524,00

2.645.010,83

8,26%

Corrente
RECEITA TOTAL
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Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida - RCL é apurada através do somatório de
todas as receitas correntes: tributária, de contribuição, patrimonial, de serviços,
transferências correntes, outras receitas, deduzindo a receita para formação do
FUNDEB e da Receita Capital. A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000
usa o RCL como índice para apurar o percentual de gastos com pessoal, bem
como verificar o índice de endividamento dos Municípios e para parâmetro do
erário municipal com as demais despesas, tais como combustíveis por
exemplo. Para informação, segue quadro demonstrativo:

'

·,:,: .

... .

.

...

.·

PMM
2.807.018,61
100.997,91

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições

-

Receita Patrimonial

9.034, 12

Receita de Serviços

0,00
2.693.638,37

Transferências Correntes

3.348,21

Outras Receitas Correntes
RECEITA DE CAPITAL
DEDUÇÃO DA REC CORRENTE. Pi FUNDEB

105.000,00
-267.007,78

TOTAL DA RECEITA

2.645.010,83

RCL - PODER EXECUTIVO

2.645.010,83

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Créditos adicionais suplementares

Milagres - Bahia
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•

Decreto nº 09 de 02/05/2018 no valor de R$ 945.814,91
(novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e
quatorze reais e noventa e um centavos).

Créditos adicionais especiais
•

Decreto nº 1O de 08/05/2018 no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) através de autorização, Lei municipal

nº 542 de 0410512018.
Créditos adicionais extraordinários
•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais
extraordinários.

Alteração de QDD
•

Decreto nº 08 de 02/05/2018.

Relativo à suplementação, com autorização de até 10% da LOA, Lei
municipal nº 536 de 28/12/2017 já suplementamos até o período, 5, 16%, o
equivalente a R$ 1.650.538,05 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil,
quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos).

municipal nº 536 de 28/12/2017 até o presente período

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS

·--

Atualizada
32.027.710,25

~nhada
~

·-

Liquidada

Período

Até Período

Período

1 782.910.54

22.315 887.62

2.999.489,41

-

Paga

Até Período

11.162.148,63

Período

2.851.875,65

Até Período

10.597.023,92

Empenhada

e

não paga

Saldo

11.718.863,70 9.711.822,63

Milagres - Bahia
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DESPESAS ESPECIFICAS
Publicidade empenhos e pagamentos

Não foram empenhados no período, despesas com publicidade.
Pagamentos:

Nº
p_a~amento

957
1006
950

-

Data
07/05/2018
09/05/2018
04/05/2018

Credor
Rede Geral
PR - Imprensa Nacional
IMAP

Valor
1.820,00
1.000,00
1.050,00

-·-

TOTAL

3.870,00

Obras e Serviços de Engenharia (cadastro e medições)

Cadastrada duas novas obras no valor total de R$ 781.058, 12
(setecentos e oitenta e um mil, cinquenta e oito reais e doze centavos). Sendo:
TP-002/2018 - R$ 298.717,25 - pavimentação de ruas no município
através de repasse nº 017754, Contrato nº 0057/2018.
TP-005/2018 - R$ 482.340,87 - construção de uma quadra poliesportiva
com recursos próprios, Contrato nº 0059/2018.
Medições:
-·

Obra
3
7
7
------·-------

Nº da medição
21
2
- .... ------- 3

Data
03/05/2018
05/05/2018
31/05/2018
TOTAL

Valor
18.723,68
63.559,18
36.501,85 .
118.784,71
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COMBUSTÍVEIS

Combustível
Gasolina
Diesel
r----------------Diesel 510
TOTAL

Quantidade
litros
6.772,846
6.942,97
4.563,68

Valor total
29.892,49
24.925,13
16.444,52

18.279,496

. 71.262,14

ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - EC nº 29/00

Atendendo

as demandas da Emenda Constitucional

29/00, todo

município tem a obrigatoriedade de aplicar o mínimo de 15% de sua receita de
impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de
saúde, como sendo uma das secretarias mais negligenciada na gestão anterior
e por ser meta da gestão atual, temos voltado incessantemente ações a esta
para que possamos regularizar a saúde no município.

No mês de abril de

2018, foi aplicada a porcentagem de 17,61 % conforme demonstrativo abaixo:

APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE

Milagres - Bahia
co ntroladoria@milagres.ba .gov .br
tel: (75) 3545-2101

Prefeitura Municipal de trlilaqres
Contro/adoria Geral do !)1unicípio
Luciana
ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Total das despesas com saúde

1.168.021,45

Base de calculo para aplicação ( Receita)

6.632.364,83

Valor a ser aplicado nas ações de saúde

994.854,72

% aplicado
17,61%

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - CF, Art. 212

A Constituição Federal no Art. 212 define a aplicação de no mínimo 25%
na manutenção e desenvolvimento do Ensino nos Municípios.
Sendo um dos pilares da gestão, o intuito, principalmente no campo de
capacitação, melhorias no ensino, qualidade na merenda escolar tem sido
metas essenciais a serem alcançadas.
Segue baixo comparativo de índice:
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

VALOR
ESPECIFICAÇÃO
Receita do FUNDEB
3.873.219,65
--------- ---.--.-------Despesas Profissionais do Magistério
2.397.297,70
61,89
- - - - - - - - - ~·--·-- - - · - - ·
--------Outras Despesas ensino fundamental
1.117.540,64
28,85

~--

~-

393.430, 10

Saldo do DUNDEB em 31/0512018

Considerando a aplicação do recuso do FUNDES
ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Receita de Impostos e transferência constitucionais

6.632.364,83

Valor minimo a aplicar em Educação - Art. 212 CF - 25%

1.658.091,21

Despesa Total com Educação

3.896.356,36

Milagres - Bahia
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Receita Bruta do FUNDES

3.873.219,65

Despesa Liquida Aplicada (despesa total - receita do
FUNDES)

23.136,71
1.208.473,39

Contribuição para formação do FUNDES
1.231.610,10
Valor aplicado atendimento Art 212

% aplicado até 31/05/2018 sem saldo do FUNDES

18,57%

Aplicado a mais de 25%

426.481, 11

Valor considerando o saldo da conta do FUNDES aplicado

.

1.625.040,20

% considerando saldo da conta do FUNDES aplicado

24,50%

DEIXOU DE REPASSAR

426.481, 11

!_ ---·----------·-·---Despesas com Pessoal

O cálculo de base da Receita Corrente Líquida - RCL usa como
parâmetro de cálculo o índice geral dos últimos 12 meses. Conforme tabela
abaixo poderá observar que mediante esse cálculo, ainda estamos com um
índice

comprometedor,

porém,

comparando

com

a reduçâo

registrada

mensalmente nos adequando pouco a pouco.
As buscas por soluções em relação à adequaçâo do índice de pessoal é
constante. Estamos atuando no limite do quadro funcional, alguns setores,
inclusive com sobrecarga, as assessorias e serviços apenas o estritamente
necessário.
MAIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO
Receita Corrente Líquida
-R-;;ceita Corrente Líquida de Junho a Dezembro de 2017

_

~~ce~~a C::~r[E'~;tc_~íq~~a Jan~ ~~T~~- ~~-=--=--.-

VALOR
24.631.155,25
14.070.371,39
10.560.783,86
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Despesa Total com Pessoal

14.344.652,33

-

Despesa com Pessoal Junho a Dezembro de 2017
Aposentados e pensionistas

8.551.069,60
-10.775,50

Pessoal Civil

5.364.871,36
984.335,30

Encargos

1.083.417,87

Outras Despesas com pessoal

- - ----- - r - - -

Despesa com Pessoa Janeiro a Maio

ae 2018

--

5. 793.582, 73

------

4.770,00

Aposentados e pensionistas

177.742,02

Contratos por tempo determinado

3.598.100,81

Pessoal Civil

714.457,05

Encargos

1 298.512,85

Outras Despesas com pessoal

58,24%

Percentual da Despesa na RCL
Valor excedente

(1.043.828,50)

_--

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
Lei que altera os valores dos subsídios dos Agentes Políticos nº 524 de
13/10/2016. A referida Lei, nem o quadro de Agentes Políticos não sofreram

qualquer alteração no exercício de 2018.

Cézar Rotondano Machado
Marcos Queiroz Ribeiro

Prefeito

13.000,00

Vice Prefeito

6.500,00

------~--------------+-----~__,
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Antonio Carlos f<.odrigues Regis
Danilo Pierrv Santana
Leziany Santos Ribeiro Lima
Maria Bethânia Rotondano M. Santos
Maria Denilza Silveira Amaral
~andra

Mara Figueredo S. Almeida

-

Secretário de Obras e Serviços

5.000,00

Secretário de Finanças

5.000,00

Secretária de Assistência Social

5.000,00

Secretária de Administração

5.000,00

Secretária de Saúde

5.000,00

Secretária de Educação

5.000,00

DOCUMENTOS ADICIONAIS

Segue juntos aos documentos adicionais em pasta de envio ao e-TCM:

•

•

Portaria SME nº 01 de 1410512018 - institui no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação, o Núcleo Municipal de Alfabetização e
Letramento, objetivando o. fortalecimento da política de garantia do
direito a alfabetização com letramento;
Edital nº 0112018 - estabelece abertura do 1° processo de escolha dos
representantes da Sociedade Civil para composição do Conselho
Municipal de Direito do idoso e convoca as entidades não
governamentais para tal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais uma etapa concluída e os serviços seguem em normalidade com
incansável busca por melhorias, tanto administrativamente como em prol da
população.
Registro a minha insatisfação com os trabalhos da Secretaria de Saúde
em termos administrativos. Reunião, e orientações tem sido prestadas
Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
tel: (75) 3545-2101

e
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auxiliar na melhoria dos trabalhos prestados pela mesma, a fim de que as
falhas sejam resolvidas sem maiores penas. Sabemos da sobrecarga, mas o
período não justifica maiores inexperiências, o que se registra em uma falta de
comprometimento, que esperamos possa melhorar.
Mais uma vez registro a falta de segurança com o Sistema SIGA, a cada
período buscamos meios de melhor controle quanto as informações inseridas,
printando páginas e mantendo arquivos para eventuais consultas, caso
necessário, onde com segurança podemos afirmar a completa inserção dos
dados exigidos mensalmente dentro do período. Mais uma vez licitações
homologadas com valor zerado, certidões lançadas e no sistema, mas que
aparecem como pendências do período. Dados como salario, etc., relatório
gerado e salvo e que contam também nas pendencias de mês.
A organização e conferência no envio dos documentos tem se mantido,
com atenção no quantitativo, para que não ocorram mais notificações por parte
de falta, por equivoco no envio dos documentos.
O Controle da suplementação, alteração de QDD, índices de pessoal e
repasses ocorre mensalmente. Assim como avaliação do equilíbrio das contas
mensais e conciliação das contas bancárias. Não recebemos notificações
relativas ao período de 2018, mas todas as ações foram adotadas para sanar
as falhas apresentadas no exercício de 2017, resolvendo-as e providenciando
para eu não voltassem a se repetir. Esperamos estar cumprindo com a
finalidade de auxiliar o Controle Externo, externando os problemas não
resolvidos no período, sendo que a maior meta é uma conferência mais efetiva
para eu estes sejam resolvidos internamente antes de conclusão. Para tanto,
seguimos a risca nas liberações de aquisição, liquidação e pagamento, ainda
com algumas falhas devido ao constante remanejamento do tempo disponível.
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Na parte patrimonial registramos uma falta de conclusão dos trabalhos
relativos ao levantamento geral do qual nada recebemos da gestão anterior,
porém já estamos regularizando junto a assessoria, para a conclusão dos
mesmos,

gerando todos os termos de responsabilidade e inventários

centralizados.

Milagres, 26 de junho de 2018

Prefeito

1ür. 'e ~nu
Luciana

J~re

Moura Cintra

Controladora Geral do Município
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ANEXO 01
Ata de Audiência Pública
1a quadrimestre de 2018

Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba .gov. br
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Milagres
Secretaria de Finanças
Milagres(BA)., 17 de maio de 2018.

Ofício n.º 050//2018

À
Exmª Presidente da Câmara de Vereador de Milagres.
Srª. ROBERT A CARVALHO DE OLIVEIRA SAMPAIO

Senhora Presidente,

Vem convidar a Comissão de Orçamento e Finanças e demais vereadores para apre;:~ntai;-~.o
do Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2018 no
próximo dia 22 de maio de 2018 às 9hs da manhã no CRAS.
Certo de poder contar com sua habitual atenção, aproveita-se o momento para renovar os
mais sinceros protestos de apreço e consideração.

Cordialmente,

DANILCfPIERRY SANTANA
Secretário Municipal de Finanças

•l•.··-···
'~

Av.

João Leal Sales - Centro - Milagres - Bahia
Tel: (75) 3545-2101

,

' '·~ ..

ATA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às
nove horas, no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), reuniram-se
representantes do Poder Executivo, Legislativo, Sociedade para apresentação dos
resultados das metas fiscais provenientes do primeiro quadrimestre de dois mil e
dezoito, em cumprimento ao que determina o art. 9° parágrafo 4° da LRF 101/00.
Solicitado pelo Executivo, presidida pelo Secretário de Finanças do município, Sr.
Danilo Pierry Santana que deu como aberto a Audiência Pública, onde o mesmo fez
as apresentações através de slides das informações pertinentes, demonstrando os
resultados das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de dois
mil e dezoito. O mesmo informou que o orçamento para o exercício previa uma
receita no valor de R$ 32.014.524,00 (Trinta e dois milhões, catorze mil e quinhentos
e vinte e quatro reais) e para o quadrimestre, R$ 10.347.093,84 (Dez milhões,
trezentos e quarenta e sete mil, noventa e três reais e oitenta e quatro centavos).
Nos últimos quatro meses foram arrecadados R$ 8.120.773,03 (Oito milhões, cento
e vinte mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos). Foi apresentado
também o comportamento da receita própria e das principais transferências,
comparando o valor previsto no orçamento com o valor arrecadado até o
quadrimestre, onde pôde ser constatado que a maioria das receitas têm respondido
ás expectativas de arrecadação. O Sr. Danilo explanou também que o município é
praticamente mantido com os recursos de transferências de outros entes públicos
visto que do total da receita do período em análise 92,88% (noventa e dois e oitenta
e oito por cento) foram transferências da União e Estado. Quando à receita própria
do Município representou apenas 7,12% (sete e doze por cento). Além do
comportamento da receita foi apresentado os resultados nominal e primário,
conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O município obteve um
resultado primário positivo no valor de R$ 652.728,29 (Seiscentos e cinquenta e dois
mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), e resultado nominal
atingiu o valor de R$ -570.682,09 acima da meta prevista para o quadrimestre. A
receita corrente líquida foi de R$ 24.165.012,87 (vinte e quatro milhões, cento e
sessenta e cinco mil, doze reais e oitenta e sete centavos), que serviu como base
para cálculo das despesas com pessoal bem como o limite de endividamento. A
despesa com pessoal no quadrimestre encontra-se um pouco acima do
estabelecido, mas, medidas já foram adotadas para a redução dos mesmos. O
secretário esclareceu também que o município encontra-se dentro do limite de
endividamento, no que se refere à dívida consolidada do município de R$

4.949.758,44 (Quatro milhões, novecentos e quarenta e nove reais setecentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e quatro) que corresponde a 20,45% (vinte virgula
quarente e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida, enquanto que a Resolução
do Senado nº 40 que estabelece limite máximo de 120% (cento e vinte por cento) da
Receita Corrente Líquida. Depois de apresentado todas as informações o Secretário
agradeceu aos presentes e se colocou a disposição para qualquer esclarecimento,
nada foi questionado o secretário agradeceu a presença de todos e encerrou a
Audiência. Eu Danilo Pierry Santana, lavrei a ata que segue com lista de presenças
em anexo. Milagres - Bahia, 22 de maio de 2018.
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