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INTRODUÇÃO

Em

cumprimento

ao

que

define

a

Resolução

TCM

1120/05,

apresentamos nesta a avaliação do mês de junho 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.

1.

Secretaria de Saúde

Por mais um período a Secretaria de Saúde não encaminhou o relatório.
Palestras informativas vem sendo realizadas nas salas de espera dos
Postos de Saúde em atenção a prevenção de doenças graves como a sífilis.
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Assinada parceria com a nova policlínica Regional de saúde de santo
Antonio de Jesus, entregue pelo governador Rui Costa no dia 15/06/2018.
Milagres foi agraciada ainda com uma ambulância e um micro ônibus para
atender a população na regulação.
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----~-----

-------

------·----

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

Prefeitura fflunicipal de fflila9res
Controladoria Geral do Município
Luciana

2. Secretaria de Assistência Social

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 423/201 O.
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 política 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

116 atendimentos e 71 atualizações cadastrais; 11 entrevistas para
digitação no CadÚnico; 14 transferências de domicilio; 06 inclusões de
membros familiares; 02 exclusão de membros familiares; 12 solicitações de
NIS; 01 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 S\GPBF e fornecimento de listas do Cadúnico aos
serviços/programas.
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Beneficio de Prestação Continuada

Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 08 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; 46 atendimentos particularizados;
103 visitas domiciliares e 101 benefícios eventuais concedidos o que mostra
consideravelmente a melhoria no acompanhamento por parte do setor.
Dia 22/06, foi realizada a culminância dos festejos juninos com a
participaçâo dos idosos do Grupo Melhor Idade em Movimento, e das crianças
a adolescentes do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos) e de suas respectivas famílias.

3.

Secretaria de Educa

No mês de junho, a equipe da secretaria de educação participou de um
curso de capacitação para registros do Censo Escolar promovido pela
Secretaria de Educação do Estado para todos os NTEs (Núcleos Territoriais de
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Educação). Foram abordados os procedimentos para manutenção do sistema
Educacenso, bem como sobre o Sistema Presença do Programa Bolsa Familia.
Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a equipe da
educação também participou do 2° Ciclo de Capacitação do Selo Unicef,
encontro de formação promovido pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância
e Adolescência, cujo objetivo foi fortalecer as ações do município na busca pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Na ocasião, ambas as
secretarias discutiram ações articuladoras a serem postas em prática no
segundo semestre do ano. A intenção é unificar as ações das secretarias de
educação,

assistência

social e saúde no combate

à

evasão escolar,

mortalidade infantil, distorção idade-série, gravidez na adolescência, trabalho
infantil, discriminação racial e de gênero, entre outros problemas sociais.
Após a capacitação, a educação já se dedicou a promover a formação
dos Núcleos de Cidadanias de Adolescentes (NUCA) do município. O NUCA é
constituído por um grupo de no mínimo 16 adolescentes de 12 a 17 anos de
idade, que se organizam para discutir questões importantes para afetam o
desenvolvimento da vida social dos mesmos, implementam ações e levam
suas reinvindicações à gestão municipal. A formação do NUCA deve ser
paritária, ou seja, ele deve ser constituído pela mesma quantidade de meninos
e meninos. O objetivo do NUCA é assegurar o direito à participação cidadã dos
adolescentes, permitindo que eles se articulem na reinvindicação dos seus
direitos e na luta contra as desigualdades sociais.
Foi encaminhado a todas as escolas com alunos de 06 a 17 anos, pela
da Coordenação Municipal do Programa Bolsa Família na Educação, um novo
protocolo de busca ativa dos estudantes que apresentam riscos de evasão
escolar. Para tanto, foi realizado um estudo da frequência dos alunos que
apresentaram baixa frequência desde o início do ano letivo. Foram analisados
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os motivos da baixa frequência e classificados os casos que demandam ações
imediatas de busca por parte da escola.
O município de Milagres apresenta índices significativos e preocupantes
de distorção idade-série, e de evasão escolar. Deste modo, as ações de
combate serão fortalecidas após o recesso junino e a equipe da Secretaria de
Educação se engajará na busca e nas visitas, junto ás escolas. Está sendo
elaborado um projeto de ações contra a evasão escolar, que tem por objetivo
estabelecer as diretrizes, metas e medidas a serem adotadas pelas escolas no
acompanhamento dos estudantes que apresentam iminência de desistência
escolar.
No mês de junho também houve a formatura e conclusão dos trabalhos
do PROERD, projeto de combate ao uso de drogas, realizado pela Policia
Militar em parceria com a Secretaria de Educação. Ao final do curso, foi
realizado um concurso de redação entre os alunos do 5° ano que participaram
do projeto. Os alunos que obtiveram melhores resultados ganharam prêmios de
fomento aos estudos.

--------·--------~
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Foram realizados dois dias de minicursos do Projeto de Minicursos
Itinerantes sobre Filosofia e Literatura, promovido por professores de filosofia
do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo
da

Bahia-

UFRB.

Na

ocasião,

estiveram

presentes

os

professores

organizadores, Prof. Dr. Ricardo Henrique Resende de Andrade, e Prof. Dr.
André Galvão, bem como o Prof. Dr. Cícero Josinaldo Oliveira, coordenador do
curso de Filosofia da referida instituição, e o Prof. Dr. Hilton Leal, formado pela
UFBA e professor do IFBA, campus Valença, que ministrou o minicurso.
Participaram do minicurso pessoas da comunidade, alunos do ensino médio da
rede pública e professores que atuam com o ensino da disciplina de filosofia ou
afins (fotos no anexo A). Essa ação foi proposta com o objetivo de estreitar os
vinculas entre o municipio e a Universidade, e de fomentar nos jovens o
interesse pelo acesso à universidade.
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A equipe da secretaria promoveu uma reunião entre os professores dos
cursos de Física, Química e Matemática da UFRB que estão construindo o
projeto do Centro de Educação Científica e Matemática, intitulado de Projeto
Milagres da Ciência, com o engenheiro do município (foto nos anexo B). O
objetivo da reunião foi iniciar a formulação do projeto da obra de reforma do
prédio que abrigará o Centro, para definir os gastos previstos e buscar,
posteriormente, os subsídios e autorização para início das obras. Neste
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momento, estamos no aguardo do projeto da obra, que deverá ser entregue
pelo engenheiro até meados do mês vigente.

3. i. 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
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
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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.
No mês de Junho houve a homologação da licitação da alimentação
escolar e chamada pública para a aquisição de gêneros da agricultura familiar,
que até então não havia sido feito pedido. No cardápio da zona urbana e zona
rural foram inclusas preparações diversificadas, como mingau de tapioca,
bebida láctea nas primeiras semanas e na semana junina, bolos de diversos
sabores, pipoca e milho verde cozido e amendoim adquiridos da agricultura
familiar local.
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HIGIENIZAÇÃO 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
foram treinadas à 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.
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MANIPULADORES/PREPARAÇÃO

As funcionárias estão aparentemente saudáveis, sem lesões cutâneas e
sem sinais e sintomas de infecções respiratórias ou oculares. Apresentam-se
diariamente

asseadas

e

limpas,

devidamente

uniformizadas

e

com

equipamentos de proteção individual. São continuamente educadas quanto aos
hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos. No início
do período letivo foram devidamente treinadas quanto a higienização das mãos
e cartazes educativos sobre a assepsia das mãos foram expostos nas
instalações sanitárias.

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 às 8:00 horas, e no período vespertino às 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 01-ientadas quanto ao uso de adornos,
toucas, luvas, sapatos fechados e demais boas práticas durante a distribuição.

4. Secretaria de Obras e Infraestrutura
As obras em andamento continuam a ser acompanhadas_ Demos inicio
a obra de pavimentação e drenagem superficial para as ruas:

SINVAL RIBEIRO SOUZA NETO
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NICOLAU ALVES DA SILVA, 1°, 2° E 3° TRAVESSA NICOLAU ALVES
DA SILVA, LOURIVAL SOUZA, AURINO SOUZA, SÃO ROQUE.

A creche no Distrito de Tartaruga em fase de acabamento.

-

----

------

----
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ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
Processos ele Pagamento

Manutençao constante do cronograma de avaliaçao, liberação, compra,
liquidaçao e pagamento têm sido efetivos, para tanto a gestao tem mantido o
mesmo, o mesmo com os mecanismos de controle financeiro, que desde
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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
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:

~---G-ERAL
r--_Pr._o~_._sios Pagos
! ___Restos a Pagar__

Quantidade

- -415
---

º

o
[Estorno de pagamento
Extra orçamentário
44
-· -·-·----!-------!
TOTAL
459

l

---------·-·

Processos licitatórios

A conferência das pastas tem obedecido à ordem por fases, do qual
conseguimos regularizar pendências e corrigir falhas, tais como referencial e

------···------
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cotações, edital, possíveis documentos falhas e ou inadequados, propostas
realinhadas, dados em geral e homologação.

Índices de Processos Analisados
--

Nomenclatura
-·----·-------

Quantidade

Pregão Presencial
Dispensa de Licitação
Contratos
Tomada de preços
. _l.11exigibilidade de Licitação
Aditivo de Contrato
-··
Aditivo de Ata
Distrato de Contrato
Chamada pública
--· --- ------ .... T~~rn_o_d§ p_e.rf11.lssã9___

04
01
07
02
03
06
01
00
01
00

-·-·-

Relação de Processos licitatórios homologados
-

Nº

Modalidade

1..

PP·OlO

Maior oferta

:

. - PP·016
]· PP·022

Registro de preço
Registro de preço

1

~

Registro de preço

1

PP·023

1-------Õ/J1-.e-to-------~-V:-a/_o_r

__ ~V-i-g-ên_c_ia~-P-ro_c_._A_d_m-.~--A-t_a_/_C_on--trato

..!

Folha. d-e~p-a-ga_m_e_n-to-- .. ···--+--2_0_0-.0-0-5,0-0-+-6-0~m-es_e_s+--0-3·4-/_2_0_18-r-C-o_n_t-ra-to~n-ooo7SfZOl8~

1---M-at-eri~1

1

de construção
698.592,05
01 ano
046/2018 Atas 021e022/2018
•
Combustível
-----i--81-0-.1-8-0-,0-0-+--0-1_a_n_o--l-0-9-6/_2_0_1_8-i-A-t_a_n_º_0_2_4/_2_0_1_8_ _

1

Locação de trio elétrico

50.400,00

01 ano

097/2018

Ata n' 023/2018

~~:_;_ ~:;:;~;:~~~~1-~~5~:r~~~li~~an~;~'~:~d~n~,e_ni_ ~~;l~~:~~ O~lma~:s ~:~~~~~: ~:~::::: ~: ~~~:~~~~;-

l
!

TP·008
D 02~0 +

Tomada de preço [
Dispensa
lnexigibilidade

1

\.

Construção do estádio
A_luguel social
Show musical

_____

931.052,86 09 meses

080/2018

Contrato no 0077/2018

1.800,00 01 ano
5.600,00 04 meses

092/2018
099/2018

Contrato no 0070/2018
Contrato no 0071/2018

1nexigibilidade .\ _ _ _ _ _S_ho_w_m_u_s_ic_a_I·-----+--2_5._._00_0~,_0_0+-0_4_m_e_s_es-i-_10_0_/_20_1_8--l_C_o_n_tr_at_o_n_o_o_0_7_2/_2_0_18
1·022

lriexrg_ib_ili_d"._d_e_L

Sho\N musical

--~-12_._5_0.o,.oo

04 meses

106A/2018

Valores homologados:
a) Total em PP no período: R$ 1.759.177,05
b) Total em CP no período: R$135.741,15

c) Total em TP no período: R$ 1.196.461,16
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co n troladoria@m ilagres. ba .gov. br

tel: (75) 3545·2101

Contrato n20020~013_J

Prefeitura !Ylunicipal de !Ylilaqres
Controladoria Geral do 111unicípio
Luciana

d) Total em dispensas no periodo: R$ 1.800,00
e) Total em inexigibilidade no período: R$ 43.100,00

f) Total em contratos no período: R$1.377.102,31
Observamos que o contrato relativo ao PP-010/2018 na modalidade
Maior oferta foi assinado em julho/2018.

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

Para o exercício de 2018 foi orçado um valor de arrecadação de R$
29.318.723,00 de Receitas Correntes. No mês de junho/2018 tivemos a
realização

de

receita

Corrente

no

montante

de

R$

2.799.428,81

(dois milhões, setecentos e noventa e nove reais, quatrocentos e vinte e oito
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reais e oitenta e um centavos) o que registra uma queda em relação a
arrecadação do mês anterior no montante de R$ 7.589,80 (setecentos e
dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Comparando
com o mesmo período do exercício anterior, registramos um aumento de R$
735.730,97 (setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta reais e noventa

e sete centavos).
Segue quadro demonstrativo com

comparativo

do alcançado

porcentagem entre o previsto e o realizado:

PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuicões

LOA 2018 (B)
29.318.723,00
1.048.871,0C

REALIZADO

%

JUNHO (C)
(D= C/B)
2.799.428,81
9,55%
121.603,75 11,59%

-

-

-

Receita Patrimonial

442.112,00

7.445,25

Receita de Serviços

30.000,00

0,00

27.670.124,00

2.668.148,88

9,64%

127.616,00

2.230,93

1,75%

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

5.540.371,40

97.926,59

-

-

0,00

5.520.371,40

97.926,59

-

-2.8L\-4.57U/~-O

0%

1,77%

-

20.000,00

-

1,68%

0%

1,77%
-

- 243.842,88

8,57%

2.653.512,52

8,29%

Corrente
RECEITA TOTAL

32.014.524,00

Receita Corrente Líquida

·-------

------------
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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. 799.428,81

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária

121.603,75

-

Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

7.445,25

Receita de Serviços

0,00
2.668.148,88

Transferências Correntes

2.230,93

Outras Receitas Correntes
RECEITA DE CAPITAL

97.926,59

DEDUÇÃO DA REC CORRENTE. P/ FUNDES

- 243.842,88

TOTAL DA RECEITA

2.653.512,52

RCL - PODER EXECUTIVO

2.653.512,52

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Créditos adicionais suplementares:
Lei 536/2017
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•

Decreto nº 12 de 01/06/2018 no valor de R$ 891.733,66
(oitocentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e
três reais e sessenta e seis centavos)

Superávit
•

Decreto nº 13 de 19/06/2018 no valor de R$ 803.303,79
(oitocentos e três mil, trezentos e três reais e setenta e
nove centavos).

Créditos adicionais especiais
•

Não houve Decreto relativo a crédito adicional especial
no período.

Créditos adicionais extraordinários
•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais
extraordinários.

Alteração de QOD
•

Decreto nº 11de01/0612018.

RESUMO ATÉ O PERÍODO
Aproveitamos para esclarecer, por equivoco do controle, lancei o decreto
nº 6A no relatório no valor de R$ 13.186,25 (treze mil, cento e oitenta e seis
reais e vinte e cinco centavos) como sendo suplementação para a Lei nº 536,
porém não observei se tratar de suplementação por superávit e o mesmo
entrou no meu controle corno suplementação por anulação. Feita a correção,
esclareço que até a presente data, registramos por:

Prefeitura !Ylunicipal de /Ylilaqres
Controladoria Geral do fl1unicípio
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1. SUPERÁVIT um total de R$ 816.490,04 (oitocentos e dezesseis
mil, quatrocentos e noventa reais e quatro centavos).
2. ANULAÇÃO

um

total

de

R$

2.529.085,46

(dois

milhões,

quinhentos e vinte e nove mil, oitenta e cinco reais e quarenta e
seis centavos) o equivalente a 7,90% do autorizado na Lei
536/2017.
3. ANULAÇÃO com Lei municipal especifica nº 538/2018, num
total de R$ 787.000,00 (setecentos e oitenta e sete mil).
4. ESPECIAL com Lei municipal especifica nº 542/2018, num
total de R$ 15.000,00 (quinze mil).
5. EXTRAORDINÁRIO, nada registrado.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS

r

----~mpenhada

[~a_l_iz_a_da_,__Periodo
l_:i2 778.314.04

1

- ___1_ _--

-~té Período___ [

----

Liq-u-ida-d~----t--- -_-_-_---'--P-i=a~g-a:====-=-:·-E-rn-pe-n-ha_d_a_ _ _ _ _ il

Período __

Até Período

Período

12<C967.1'1__ 22440 Q55,33 [ 2c60~ 045,03 _ 13 764 193,66._ 2.527.962,93

i

Até Período

13.124.986,85

e não paga_"
9.315.868,48

Saldo

110.337.458,.71_[

DESPESAS ESPECIFICAS
Publicidade
Empenhos:
Empenho de nº 524 de 22/06/2018 no valor de R$ 20.000,00 referente a
despesas com serviços de divulgação e publicidade dos Atos administrativos.
Pagamentos:

Milagres- Bahia
co ntro ladoria@m i lagres. ba .gov .br
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-

---

Nº

pagamento

-

Data

Credor

Valor

04/06/2018
PR-Imprensa Nacional
---14/06/2018 IMAP
27/06/2018 PR-Imprensa Nacional

1241
1305
1487

----

1.000,00
1.050,00
450,00

TOTAL

2.500,00

Obras e Serviços de Engenharia (cadastro e medições)

Cadastro:
Duas novas obras no valor total de R$ 1.196.461, 16 (um milhão, cento e
noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).
Sendo:
TP-007/2018 -

R$ 265.408,30 -

manutenção de pavimentação e

drenagem com recursos próprios, Contrato nº 0075/2018
TP-008/2018 - R$ 931.052,86 - 1ª etapa da construção do Estádio
Municipal, contrato de repasse nº 862622/2017. Contrato nº 0077/2018.
Medições:

-1

Nº ela medição
,
04
04

Data
15/06/2018
20/06/2018

--

Valor
17.546,51
97.553,60
115.100,11

TOTAL
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COMBUSTÍVEIS

Quantidade
litros

Combustível

L

Gasolina
Diesel
----Diesel 510

---- --------

!

Valor total

6.095.924
1.038,57
1.541,96

26.212,48
3.313,04
5.026,80

8.676,454

34.552,32

TOTAL

SISTEMA SIGA

A avaliação apresentada neste relatório refere-se ao observado até
03/07/2018, ou seja, período de vigência relativo à prestação de contas do mês
de maio de 2018, uma vez que o sistema quando gera as pendências só o faz
no

último

dia

de

prazo,

mesmo

assim,

observamos

através

de

acompanhamento mais detalhado é que não há qualquer segurança, uma vez
que detectamos erros e falhas não apresentadas, ou o mesmo gera falhas já
solucionadas dentro da vigência, a exemplo de lançamentos de dotação
orçamentária ou certidões. Para tanto, sempre em dias mais próximos ao
encerramento da vigência, geramos os relatórios, tanto do captura quanto do
analisador e confrontamos com os setores de transporte, RH, licitações e
obras. As informações inseridas são de inteira responsabilidade dos mesmos,
em caso de divergências a correção é devidamente providenciada, mas nem
sempre acontece a correção no sistema como já mencionamos algumas vezes.
Pintamos paginas, arquivamos relatórios gerados, setores e sistema e
mantemos arquivo de e-mails encaminhados tanto a assessoria do município
quanto do Tribunal, no intuito de mantermos as informações de forma integral.

ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS
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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 junho de

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

APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Total das despesas com saúde

1.373.771, 11

Base de calculo para aplicação ( Receita)

8.001.868,94

Valor a ser aplicado nas ações de saúde

1.200.280,34

% aplicado

17,17%

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.
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Segue baixo comparativo de índice:
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
Receita do FUNDES
- - - - -- -- - --- -- -- ---·-- - - - - - Despesas Profissionais do Magistério
----------- - - - --Outras Despesas ensino fundamental
~--

---------~-

VALOR
-·-

-

---

4.617.326,96
-------- - - - - - - - -1 - - - - - - 3.031.746,30
65,66
-------·-- --·----- -------1.226.280,06
26,56
-

---

Saldo cio OUNDEB em 30/06/2018

350.640,27

Considerando a aplicação do recuso do FUNDES
ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Receita de Impostos e transferência constitucionais

8.001.868,94

Valor mínimo a aplicar em Educação-Ar\. 212 CF - 25%

2.000.467,24

Despesa Total com Educação

4.694.642,04

Receita Bruta do FUNDEB

4.617.326,96

Despesa Liquida Aplicada (despesa total - receita do
FUNDEB)

77.315,08
1452.316,27

Contribuição para formação do FUNDEB
1.529.631,35
Valor aplicado atendimento Art 212

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

19, 12%
470.835,89

Aplicado a mais de 25%
Valor considerando o saldo da conta do FUNDES aplicado

% considerando saldo da conta do FUNDES aplicado
DEIXOU DE REPASSAR

1.880.271,62
23,50%
470.835,89

--··-- - - - - · - - - - - · - -

Despesas com Pessoal

------·

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

comprometedor,

porém,

comparando

com

a

redução

registrada

mensalmente nos adequando pouco a pouco.
As buscas por soluções em relação à adequação 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.
JUNHO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO
~':cccna Cor~enteUquid~-------- _
l':ece~~a

Cor':':Jl\lê Liql~da ele Julho_<i_j)ezcrn_bro de 2017
Receita Corrente Líquida janeiro e Junho de 2018

-·-

Despesa Total com Pessoal
-----

14.325.567,16

------

Despesa com Pessoal Julho a Dezembro de 2017
-------

--

-----------

Aposentados e pensionistas

VALOR
23.343.190, 75
- 12.226.820,96
----·
13.116.369,79

--------

··----

Pessoal Civil

7.119.554,16
l 0.775,50

-----·

4.386.858,97
848.100,21

Encargos

Outras Despesas com pessoal

1.015.960,75

Despesa com Pessoal Janeiro a-Junho a.e TCH8

7.206.013,00

----

----
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-------------------

- - ------

l\posentaclos e pensionistas

-- --

-

· - - ·..· - - - - - - -

-

--

-----~--·-------

5.724,00

Contratos por tempo determinado

245.684,75
4.550.442,44

Pessoal Civil

845.348,96

Encargos

1.558.812,85

Outras Despesas com pessoal

56,53%

Percentual da Despesa na RCL
Valor excedente

(640.244, 15)
·-

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
----.l\_ntonio Carlos Rodrigues Regis
Danilo Pierry Santa_n_a_ __
-------l

Maria Bethânia Rotondano M. Santos

Prefeito

13.000,00

Vice Prefeito

6.500,00

Secretário de Obras e Serviços

5 000,00

Secretário d_e Finanças

5.000,00

Secretária de Assistência Social

5 000,0_Q

Secretária de Administra ão

5.000,00

Secretária de Saúde

5.000,00

---+-----------~--[---

'Maria Denilza Silveira Amaral
1

1

Sandr~_M:ra Fi9u-ere~: S. Al~:~~:-_--_-_·-~1_-_-~_S~e-_c-re-t-ária de Educ_a~ç~ã-º-~-- 5000,001
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DOCUMENTOS ADICIONAIS

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

•
•

•

Lei nº 543 de 0110612018- denomina nome de praça no município;
Lei nº 544 de 1510612018 - Lei de Diretrizes orçamentárias 2019 - LDO.
Aditivo de Contrato nº 00312017 relativo ao mês de maio/2018 que por
equivoco ficou sem ser enviado no período da prestação de contas;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais uma etapa concluída e os serviços seguem em normalidade com
incansável busca por melhorias, tanto administrativamente como em prol da
população.
Mais uma vez registro a minha insatisfação com os trabalhos da
Secretaria de Saúde em termos administrativos. E faço jus em elogiar os
trabalhos

da

organização.

Secretaria
Atendem

os

de

Educação,

esperado

principalmente

pelo

controle

e

em

termos

mostram

de

grande

organização e passam as informações em tempo hábil, de forma clara e
completa,

além

de

mostrarem

grande

desempenho

nas

buscas

de

aperfeiçoamento e controle da secretaria.
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 ODD, índices de pessoal e
repasses ocorre mensalmente. Assim como avaliação do equilíbrio das contas
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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.
O setor de Licitações foi devidamente advertido quanto ao envio integral
dos documentos homologados, para que falhas como a ocorrida no período
anterior não volte a se repetir

Milagres, 24 de julho de 2018

o Machado
Prefeito

Luciana Jandre Moura Cintra
Controladora Geral do Município
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