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Estatuto do Consórcio Público lnterfederativo de Saúde RECONVALE
Lei municipal nº 539 de 22/03/2018.
Os encaminhamentos e controle para as especialidades específicas são realizados pela Secretaria de Saúde do
municipio.
No consorcio ainda foram disponibilizados, ambulância e microonibus para o transporte de pacientes com atendimento
na Policlínica de Santo Antonio de Jesus. O mapeamento é feito através de sistema próprio, o resumo por especialidade e
envio dos pacientes, esta na analisé da Secretaria de Saúde no inicio deste relatório.

'

A partirr de 01/06/2020 foi assinado contrato no Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jequiriçá -

ÇONVALE, constitu'[ido sob a forma de associação pública, entidade autaruica e inter-federativa, nos termos da Lei Federal
iiº 11.107/2005 visando promover o desenvolveimento sustentável na sua área de atuação, promovendo o bem estar de

forma socialmente justa e ecologicamente equilibrada.
Lei Municipal nº 558/2020 de 06/05/2020, publicado na edição nº 2196 de 0710512020. Já enviado em prestação de
conta do período.

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA- Lei complementar nº 131/2019

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres- Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anaiandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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O municipio de Milagres possui portal próprio de Transparência Pública em conformidade ao quanto preconiza a Lei
Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, de Acesso a Informação e no Decreto Federal nº 7.185/201 O.
Acesso ao Portal: http://www.milagres.ba.gov.br/
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Proteja você e as pessoas ao seu redor!

Faça a sua máscara!
Qualquer tecido Rode ser usa.do nesta
missão contra o

Coronav1rus

PREFEITURA DE

~ T--z .,-_ ·' .

MILAGR!i:S

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO
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Link de acesso rápido: https://ww\Íii.milagres.bacgov.br/site/Covid19 relativo as ações de controle e combate ao novo
'

Coronavírrus.

Na pasta de Demais informações, constam na integra, processos licitatórios, processos de pagamento e relatórios das
secretarias, que são atualizados mensalmente após a inserção dos documentos na pasta do Tribunal de Contas.

ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS

1. Processos de Pagamento
.. ,,
,.

. : l'I.

.,·<Jt
. ·"}~~-·

ORGANOGRAMA DE COMPRAS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

··jf
'f''

.~)

Secretaria
demandante

Setor de

Gestor

Compras
1

Setor de

,_____

Controladoria

,_____

Setor de compras

Compras

Contábil - empenho

1

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anaja ndre@hotma il .com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Setor de
Compras

-

Almoxarifado

1

Controladoria
Contabilidade

Tesouraria

'

·Exceto as aquisições de medicamentos e merenda escolar, todas as demais são de responsabilidade do setor de
sompras, seguindo a ordem cronológica de liberação: secretaria dE:lmé!..ndante gera a solicitação original que deverá ser
.-

-:~!!!:

,.

.9_eliberada pelo gestor, sd de solicitação é gerada, conferida, empenhada para posterior solicitação junto ao licitante. O
controle permanece sob responsabilidade das secretarias, exceto para itens que necessitem de espaço maior do
almoxarifado central.
O organograma entre compras, liquidação e pagamento continua a ser mantido, uma vez que trouxe segurança ao
controle. Tal cronologia corrigiu completamente falhas na aquisição de itens não licitados ou sem saldo quantitativo.
Acompanhamento mais rigoroso com relação ao saldo financeiro que ocorre tanto com Atas de Registro de Preço como com
os Contratos, bem como a autenticidade dos documentos e a integralidade de todas as partes que compõe o processo de
pagamento.

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
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Deixo claro que o que o setor faz relativo a compras é apenas um acompanhamento dos itens, quantidade e
financeiro, em momento algum autorizamos aquisições de bens ou serviços, essa deliberação é feita apenas pelo gestor junto
às secretarias e setores. Na fase de liquidação, este setor avalia nota e demais documentos antes de encaminhar o processo
ao setor contábil para a liquidação. Pagamento segue programação semanal entre o encarregado do setor e o gestor.
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.
A conferência das liquidações ocorrem quase em sua totalidade no que antecede o pagamento, exceto quando este
servidor está em viagem, ou com alguma outra impossibilidade. Folhas de pagamento e liquidações tais como pagamentos
.~xtra-orçamentários,

repasse de INSS, parcelamentos debitados em conta, etc é feito a conferência quando enviado o

processo ao Tribunal. Inconsistência quando registradas são informadas em relatório.
A auditoria nos pagamentos é feita por amostragem, uma vez que a cada período, a documentação encaminhada para
digitalização vem sendo entregue cada vez mais, em cima do prazo.
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. A conferência é feita inicial e ao final após inserção
no e-TCM, antes de gerarmos o protocolo. Este último não há como saber como ficou a documentação especificamente.
Explico isso, uma vez que na prestação de contas anual, exercício de 2018 um arquivo de dados relativos ao superávit por
conta de falha do sistema do e-tem foi completamente desconfigurado.
Não há qualquer resistência por parte dos setores responsáveis.
Praça do Comércio, s/n _:_Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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".,'.•_

··.Segue abaixo quadro detalhado dos processos de pagamento encaminhados:

GERAL
Processos Pagos
Restos a Pagar pagos
Estorno de pagamento
Extra orçamentário

TOTAL

· 1;:1.

Quantidade
465
00
02
73
538

Restos a Pagar

Não registramos pagamento de processos inseridos em restos a pagar, no período.

2. Processos lícítatórios e suas modalidades

ORGANOGRAMA DE PROCESSOS LICITATÓRIO

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Secretaria
demandante

Setor de
Protocolo

Gestor
1

Gestor

Setor
Contábil

1

Setor de
licitações

Assessoria
Jurídica
1

Setor de
licitação

Controladoria

1

'
Controladoria

Assessoria
Jurídica

1

Gestor

Setor de
licitações

Os processos licitatórios devido ao tempo de gestão e da capacidade e organização do setor, já vem a algum tempo
sendo conferidos por amostragem. Em períodos onde a demanda da Controladoria tem sido menor, conseguimos analisar um
número maior de processos. Em março, devido a grande demanda, não foram auditados os processos de Registro de
Preço e Concorrência Pública.
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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2.1.

Índices de Processos Analisados
Quantidade
Nomenclatura
04
Preaão Presencial
01
Concorrência
08
Dispensa de Licitação
02
lnexiaibilidade de Licitação
Col'ltratOc i ,_ . 11
06
Aditivo de Contrato
03
Distrato de Contrato

••
•
•.

·-~.··"·

::~--·

~.-

. 2,1.1. Relação dos Processos homologados:

Valor

Vigência

Proc.
Adm.

Peças

1.056.034,00

01 ano

003/2021

Registro de preço

Combustível

1.560.600,00

01 ano

004/2021

PP-006

Registro de preço

Transporte
alternativo

824,80

01 ano

023/2021

PP-008

Registro de preço
Concorrência
"pública

825.588,00

01 ano

028/2021

Ata n• 001/2021
Atas n• 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013,
014/2021
Ata n• 005/2021

4.395.368,17

01 ano

155/2020

Contrato n• 0026/2021

020/2021

Contrato n• 0015/2021

N•

Modalidade

Objeto

PP-001

Registro de preço

PP-002

CP-003
D-008

Dispensa

Cesta básica
Construção 12
salas de aula
Assessoria SIGA

.

17.000,00 10 meses

. Ata/Contrato
n•
Atas
004/2021

002,

003,

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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D-009

.',/

Dispensa

D-010

Dispensa

D-011

Dispensa

D-012

Dispensa

D-013

'

'

Dispensa

Aluguel social

3.000,00

·Ol ano

030/2021

Contrato n• 0018/2021

Aluguel social
Transparência
pública

2.400,00

01 ano

032/2021

Contrato n• 0020/2021

14.410,00

01 ano

033/2021

Contrato n• 0021/2021

-:· 2.400,00

01 ano·

035/2021

Contrato n• 0022/2021

Aluguel social
Sinaliz;:aão de ruas

D-014

Dispensa

D-015

Dispensa

Material
sinalização
Aluguel social

1-005

lnexigibilidade

Assessoria Jurídica

1-006

lnexigibilidade

Palestra

'.

32.981,80 09 meses

041/2021' · Çontratçr1l_lt;,V:23/2021
.

17.593,00 09 meses

'....

_.,,:~·-~

043/2021

Contrnt&fiitoo24/2021

2.400,00

01 ano

045/20Íl

Contrato n• 0025/2021

40.000,00

01 ano

026/202:1.

Contrato.{!• 0016/2021

03i/2021

Contrato

1.000,00 10 meses

n• 0019/2021

2.1.2. Resumo dos valores homologados:

a) Total em PP no período: R$ 3.443.046,80
b) Total em CP no período: R$ 4.395.368,17

e) Total em dispensas no período: R$ 92.184,80
d) Total em inex no período: R$ 41.000,00

e) Total em contratos no período: R$ 4.528.522,97

__._y

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
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::.r

AUDITORIAS
"Auditoria: revisão das atividades e das operações de uma organização, para assegurar eu essas
estão sendo executadas ou estão funcionando de acordo com os objetivos, o orçamento, as regras
e as normas. O objetivo dessa revisão é identificar, em intervalos regulares, desvios que podem
requerer uma ação corretiva" (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do setor
público, 2007)

, -~t:

Como é de. conhecimento do gestor e do Tribunal, uma vez que insistimos na falta de estrutura humana do setor, só

êgora a controladoria vem conseguindo desenvolver melhores ações de auditoria e já estamos elaborando questões para

,.

'setores específicos,, a fim de desenvolvermos melhores meios de trabalho e garantir uma melhor qualidade dos serviços
disponibilizados. ·

1. ENVIO DE DOCUMENTOS

A cada período este setor tem recebido a documentação para envio da prestação de contas com um intervalo cada vez
menor de tempo para cumprirmos os prazos, o que dificulta a auditoria dos comprovantes de pagamento nos processos e
uma reavaliação de toda a documentação em si. Algo eu vem causando bastante transtorno é a excessiva cobrança que
Praça do Comércio, s/n - Centro- Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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temos que fazer perante a Tesouraria para a entrega do retorno bancário, item exigido na prestação de contas mensal, do
qual faço a conferência antes do envio.
No período anterior, 02/2021, apesar do atraso no recebimento dos documentos a conferência do retorno bancário da
folha de pagamento pode ser realizada. Porém posterior à digitalização não há tempo hábil para a verificação de página por
página do material digitalizado, para a verificação de falta de páginas conforme fomos notificados, nem qualidade do material.
Observo, no entanto, que constantemente encaminhamos e-mail circular de alerta quanto a qualidade de impressão do
material.
..

'e>CORRÊNCIA

Nada relevante foi verificado no período.

AVALIAÇÃO DAS METAS DO PLANO PLURIANUAL

Informo que esta Controladoria está tendo muita dificuldade na elaboração deste controle.

PLANEJAMENTO/PROGRAMAÇÃO
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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• Lei nº 535 de 18/12/2017 que institui o PPA, Plano Plurianual período 2018/2021;
• Lei ~º 560 de 22/06/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - publicada em 06/07/2020, edição
. nº 2264;
•

Lei nº 562 de 23/11/2020 - Lei Orçamentária Anual (LOA) - publicada em 24/11/2020 edição nº 2397:
RECEITA ESTIMADA- R$ 37.432.982,00
DESPESA FIXADA - R$ 37.432.982,00
CÂMARA R$ 1.273.300,00

~·

.•
h

SUMÁRIO GERAL DAS DESPESAS Lei 4.320, art 2°, § 1°, 1)

1. Por função de Governo
Código

Especificação

Total Fixado

1

Legislativa

1.273.300,00

4

Administração

6.460.300,08

6

Segurança Pública

8
10

Assistência Social

12

Educação

13

Cultura

Saúde

150.383,00
1.479.909,00
6.993.271,13
15.100.001, 79
1.646.227,00
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101

135

p:~~;.~~-:-·:·~::t;~-~,s~~~

..

:;.:-,::·;;~~..,~-:-.~,'.:~'"
·;,-{_

~

.•

f-: ~·

• "::_-=-:4:::__ o.'!-.},,,,'";-

. ~~1~~J~ ~~~~:;~·~ . ;.

•

r41k:'r:'J!-~;'i:•

;:'_-,_:,.

•

PR€F€/íURfl /YIUN/C/Pfll. D€ /Yl/l.flGR€S

· .. -•,

Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n2 002/2021

15

T

1.437.575,00

Urbanismo
Habitação

.

26.400,00
1.180.683,00

16
17

Saneamento

18

Gestão ambiental

20

Agricultura

43.763,00

26

Transporte

395.785,00

27

Desporto e Lazer

967.121,00

99

Reserva de Contingência

190.600,00

87.663,00
37.432.982,00

2. Por órgão

..

Código

Especificação

1

Câmara Municipal de Milagres

2

Prefeitura Municipal de Milagres

3
5

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social

..

Total

1.273.300,00
26.914.950,87
7. 764.8.22, 13
1.479.909,00
37.432.982,00

3. Por categoria Econômica e Grupo de Despesa
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
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Código

Especificação

3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
3.2.0.0.00.00.00 Juros e Encargos

w·

3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes
4.0.0.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00 Investimentos
4.5.0.0.00.00.00

.. •

17.602.845,54
10.000,00
11.171.152,71
8.561.320, 75
8.137.900,71
407.820,04

.!:.9.0.0.0.00.00.00 Reserva de Contingência
":

+""-

~l!,783.998;25 i

15.600,00

Inversões Financeiras

. 4.6.0.0.00.00.00 Amortização da Dívida

r

Valor Expresso

87.663,00

~

37 .432.982,00
.·-'·

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Crédito Suplementar (mediante decreto executivo):
../ Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 40% do total do orçamento fiscal e da
seguridade social, aprovados pela Lei, conforme permitido pelo art. 43, § 1°, inciso Ili, Lei Federal nº 4.320164;
../ Superávit financeiro - até o limite do valor apurado em balanço Patrimonial do exercício de 2020, conforme
estabelecido no art. 43, §§ nº inciso 1 e 2º, da Lei Federal nº 4.320164;
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
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./ Excesso de arrecadação - até o limite do valor apurado na forma do art. 43, § 1°, inciso li e§§ 3° e 4° da Lei Federal
nº 4.320164;
./ Operação de crédito ou saldo de operação de crédito, autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na
estimativa da receita do exercício.

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. Receita
1.1.

Análise da Receita por Categoria Econômica

. Para o exercício de 2021 foi orçado um valor de arrecadação de R$ 34.419.480,00 de Receitas Correntes. No mês de
março de 2021 tivemos a realização de receita Corrente no montante de R$ 2.822.978,46 (dois milhões, oitocentos e vinte e
dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), registrando um decréscimo na receita em relação ao
mês anterior no montante de R$ 535.723,20 (quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos)
Comparando com o mesmo período do exercício anterior registramos um acréscimo de R$ 628.447,71 (seiscentos e vinte e
oito mil. quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos). Segue quadro demonstrativo com comparativo do
alcançado em porcentagem entre o previsto e o realizado no período e até o período:
~:·

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101

138

......

..:..,..,...,;,..;~:;:~
··.:;.;.;:-~"·

. . . . - '--~· ..;.~;;:--...

~.;!>:

-~--~-?-'""":!-.-

.. ,.• •. -~.• ·-• •

•'.:\{;,;-.;.

·.!'-!~~~ I

..

.. ~:~'? ;:-:_ .

~' -:--,.~~~::I'~;.=:._~_..--,__

"'--~~--,...=,.~

.·,,., ...:

··~..;:~"'~ . ,

..

JW;t~~.:.~:~._;~·; ~:\;.~?-t· ~-~:5,··- ··-~~:~;;_~. ~-~---,

•

··.·

PREFElíURfl IYIUNICIPllL. DE IYllL.flGRES

!

.,

Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n• 002/2021

PERÍODO
REALIZADO

. PREVISÃO

MARÇO (C);

LOA 2021 (B)

ATÉ O PERÍODO

~·

(D - C/B)

. . .

%
IF= E/Bl

RECEITAS CORRENTES

34.419.480,00

2.822.978,46

8,20%

9.039.964,90

26,26%

Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes

1. 728.425,20

124.076,03

7,18%

496.520,36

28,73%

Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operação de Crédito
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Receitas Intraorçamentárias
Dedução da Receita
Corrente
RECEITA TOTAL

-

-

3.268,73

59.254,00

-

32.601.463,00

2.695.580,51

30.337,80

53,19

6.064.661,00

0,00

-

-

0,00

6.064.661,00

-

-

- 3.051.159,00

- 284.577,90

37.432.982,00

2.538.400,56

-

5.972,45

5,52%

-

8.533.620, 1o

8,27%

3.851,99

0,18%
0%

-

0,00

0%

~~
,..

-

-

0,00

0%

- 970.460,77

9,33%

8.069.504, 13

6,78%

·-

l'-.

-

-

26,18%
12,70%

-

0%

10,08%

31,81%
21,56%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA - MARÇO 2021

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101

139

•

.. ., ..'
~

~-~~~~~6:~~~-~>~.· ·;(:'."~. ~~~'.~~{~:'.i·"~'.'

•

PREFE/íURfl IYIUNIC/Pfll. DE IYl/l.flGRES
Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n• 002/2021

• Receitas correntes

0,00%
0,00%

•Receitas tributárias

• Receitas d.e contribuição

•Receita patrimonial

• Receita. de serviços

['~

0,00%·
li Transferências correntes

1.1.1. Demonstrativo da Receita Tributária
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.·
PREVISÃO
LOA 2020 (B)

•

IPTU
ISS
ITBI
IRRF
TAXAS

81.517,20
1.007.681,00
19.360,00
484.564,00
81.559,00

PERÍODO
REALIZADO
MARÇO (C)

9.232,04
64.315,61
2.482,41
34.996,86
13.049, 11

%

(D= C/B)

11,33%
6,38%
12,82%
7,22%
16%

ATÉ O PERÍODO
%
REALIZADO
(F= E/B)

30.572,08
227.417,42
8.967,77
99.633,31
25.291,16

......
"!.~'

37,50%
22,57%
46,32%
20,56%
31,01%

CONTRIBUIÇÃO
DE 11.,ELHORIAS
.

'

194,70%
0%
53.744,00
0,00
104.638,62
TOTAL ,,,;:,111284ft5
!&,. J 20 ;~~'"'''124'076
\.!ê·:if::y>-. :
- - ,_03
•··. 7;18%ê\i ~49tt520,36 : 28,73%'
\;/>...

Lf.;

•

,

-.

~

~t.·:

..

Composição da Receita Tributária
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• IPTU

• ISS
111 ITBI

•IRRF
•TAXAS
•CONTRIBUIÇÃO DE

MELHORIAS

1.1.2. Demonstrativo das Transferências Correntes
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r

P.RE\llSÃO
· - d as T rans f e..1-enc1as
Corrente
e ompos1çao
1

LOA 2020 (B)
Governo Federal
Transferências voluntárias
FNS
FNDE
FNAS
Governo Estadual
FUNDEB
Demais transferências Estado
TOTAL

PERÍODO

REALIZADO
MARÇO (C)

ATÉ O PERÍODO

%
(D=
C/B)

23.081.065,001 1.751.714,16 7,59%
18.481.998,001 1.294.295,38
7%
3.237.393,00I
355.171,12 10,97%
683.922,001
65.569, 19 9,59%
677.752,001
36.678,47 5,41%
291.343,36 I 9,58%
3.042.568,00
6.379.830,00
652.522,99 I 10,23%
98.000,00
0%
0,001
2.695.580,51 I ,;8,27%
32~601.463,1)0

%
REALIZADO
(F= E/B)

5. 795.453,60
4.804.754,70
759.991,70
179.844,73
50.862,47
744.619,89
1.993.546,61
0,00
8.533.620, 1o

25,11%
26%
23,48%
26,30%
7,50%
24,47%
31,25%
0%
26,18%

.
j:
<

'
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2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

.
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1.2. Receita Corrente Liquida

A Receita Corrente Liquida - 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
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FUNDES 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:

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÃO DA REC CORRENTE.
P/ FUNDES

Período
2.822.978,46

Até o oeríodo
9.039.964,90

124.076,03

496.520,36

-

3.268,73

5.972,45

-

-

2.695.580,51
53,19

8.533.620, 1o
3.851,99

- 284.577,90

- 970.460,77

2.538.400,56

8.069.504, 13

•
:f

TOTAL DA RECEITA
RCL - PODER EXECUTIVO

.,
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EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3.000.000,00

-

2.900.000,00 _V-2.800.000,00 V - 2. 700.000,00 V-2.600.000,00 .V-2.500.000,00 y

..

-

11-

2.400.000,00

V

-

2.300.000,00
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AL TERACÃO ORCAMENT ÁRIA
Lei nº 562/2020 - LOA

Créditos adicionais suplementares
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Anulação:

•

Decreto nº 02A de 01/03/2021 no valor de R$ 893.915,00 (oitocentos e noventa e três mil, novecentos e
quinze reais). Publicado em 01/03/2021, edição nº 2529.

•

Decreto nº 05 de 18/03/2021 no valor de R$ 54.163,00 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e três
reais). Publicado em 24/03/2021, edição nº 2512.

•

Decreto nº 06 de 22/03/2021 no valor de R$ 214.960,05 (duzentos e quatorze mil, novecentos e
sessenta reais e cinco centavos). Publicado em 08/04/2021, edição nº 2528.
_;,

Superávit:

•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais por superávit.

Excesso de arrecadação :

•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais por excesso de arrecadação.
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
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Operação de crédito ou saldo de operação de crédito:
•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais relativos à operação de crédito ou saldo de
operação de crédito.

TABELA DE ACOMPANHAMENTO

,,

.

..

,i;I;~·

Publicidade
N2do

N2da

Excesso de

operação de Crédito

arrecadação

Convênios

"""

Total geral

Decreto

Data

Lei

Edição

Data

1

01/02/2021

562

2503

16/03/2021

50.000,00

50.000,00

2A

01/03/2021

562

2529

08/04/2021

893.915,00

893.915,00

5

18/03/2021

562

2512

24/03/2021

54.163,00

54.163,00

6

22/03/2021

562

2528

08/04/2021

214.960,05

214.960,05

TOTAL

Anulação

FONTE DÉ'RECURSO 2'..,~il!l"íJ:~ ~
Superávit
Financeiro/

1.213.038,05

-

-

1.213.038,05
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controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101

'=

148

.,_ ,.,
... :

.•

~ ~-

.;·- - ,.-:'."'.'"

-:<-:.-_.;__

.

'

.. r~

•

-~'~

~

•

PREFEtrURfl IYIUN/C/Pfll DE IYl/lflGRES

~

Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto nº 002/2021

_· Créditos adicionais especiais.
•

Decreto nº 03 de 02/03/2021 no valor de R$ 475.896,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos
e noventa e seis reais). Publicado em 24/03/2021, edição nº 2512. Lei municipal nº 567/2021.

•

Decreto nº 07 de 24/03/2021 no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil). Publicado em
· 05/05/2021, edição nº 2573. Lei municipal nº 570/2021.
TEBELA DE ACOMPANHAMENTO

Crédito Especial
Publicidade
Edição
Data

'~.

Nº do
Decreto

Fonte de

Lei

Data

3

567

02/03/2021

2496

05/03/2021

o

4.000,00

3

567

02/03/2021

2496

05/03/2021

14

471.896,00

7

570

24/03/2021

2573

05/05/2021

15
TOTAL

214.000,00

recurso

Valor

,).

689.896,00
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Créditos adicionais extraordinários
•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais extraordinários.

Alteração de QDD
•

Decreto nº 04 de 18/03/2021 no valor de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil). Publicado em
24/03/2021, edição nº 2512.
TABELA DE ACOMPANHAMENTO
N2do

Publicidade

Decreto

Data

Edição

Data

2

02/02/2021

2496

05/03/2021

260.000,00

4

18/03/2021

2512

24/03/2021

219.000,00

TOTAL

Valor

479.000,00

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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RESUMO ATÉ O PERÍODO

1. SUPERÁVIT - nada registrado até o período
2.

ANULAÇÃO - Até o período foi registrado o valor de R$ 1.213.038,05 (um milhão, duzentos e treze mil,
trinta e oito reais e cinco centavos), o equivalente a 3,24% do permitido em Lei.

3. EXCESSO DE ARECADAÇÃO - nada registrado até o período
4. OPERAÇÃO DE CRÉDITO ou SALDO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - nada registrado até o período.
5. ESPECIAIS - Até o período foi registrado o valor de R$ 689.896,00 (seiscentos e oitenta e nove mil,
oitocentos e noventa e seis reais).
6. EXTRAORDINÁRIO - nada registrado até o período

'i.

-~!

7. ALTERAÇÃO DE QDD - Até o período foi registrado o valor de R$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e
nove mil reais).

DUODÉCIMO

Definido em 03/2021 o valor de R$ 102.026,55 (cento e dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
relativo ao repasse mensal de Duodécimo ao Poder Legislativo.
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral
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Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto

Município
n~

002/2021

-· ·- - - - - - - - - · - - · Duodécimo - Exercicio : 2021 ··
(Dados processados cm 09/03/2021- 17:07:41)
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102.026.,55
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Devido a definição do valor total/mensal só ter ocorrido em março do corrente ano, as transferências feitas até estf!
data seguem o valor definido no exercício anterior, motivo este que gera a diferença.

Período

Data

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

20/01/2021
19/02/2021
19/03/2021

CONTROLE DO REPASSE
Valor devido
Retenção
102.026,54
102.026,55
102.026,55
102.026,55
102.026,55
102.026,55
102.026,55
102.026,55

Valor pago

104.358,04
104.358,04
97.363,57

Diferença

-

-

2.331,50
2.331,49
4.662,98
102.026,55
102.026,55
102.026,55
102.026,55
102.026,55
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município

Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n2 002/2021
Setembro

102.026,55

-

102.026,55

Outubro

102.026,55

-

Novembro

102.026,55

-

102.026,55
102.026,55

Dezembro,.

102.026,55

-

TOTAL

1.224.318,59

-

306.079,65

.

102.026,55
918.238,94

DESPESAS ESPECIFICAS

1. Publicidade
1.1.

Empenhos:

Não consta empenhos no período.

1.2.

.Pagamentos realizados no período:

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres- Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreta nº 002/2021
Credor

Nº pagtº

Valor

577

IMAP

1.310,00

580

REDE GERAL

3.312,00
TOTAL

4.622,00

2. Obras e Serviços de Engenharia (cadastro e medições)
2.1.

Cadastro:

./' Construção de uma escola com 12 salas e uma quadra poliesportiva coberta na sede do Município, no valor::
total de R$ 4.395.368,17 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e·
dezessete centavos). Convênio - Concorrência Pública nº 003/2020 - Contrato nº 0026/2021.

2.2.

Medições:

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995.
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n2 002/2021

Observamos que o lançamento de medições neste relatório obedece o períol:fo da medição, ou seja, a mesma
respeitada para o lançamento no Sistema SIGA. Salientamos ainda eu devido a falta, de estrutura da Controladoria, a
conferência pessoal feita. nas obras é realizada pelo Engenheiro Sr. Allison e os processos de pagamento só são aceitos
após conferência e "âtesto do mesmo. Registros fotográficos são encaminhados constantemente via relatório desta
controladoria no anexo relativo ao desempenho da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Obra
30
26
27
27
25

Nº da medição
08
10
02
. 01A
02A

Data
02/03/2021
18/03/2021 .
23/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
TOTAL

Valor
26.646,95
73.016,14
35.941,04
6.197,72
84.490,08
226.291,93

3. COMBUSTÍVEIS
3.1.

Do controle da frota

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n2 002/2021

O município possui garagem própria para guarda de veículos e máquinas. Toda e qualquer liberaçã() é feita através de
·programação semanal de viagens pelo próprio gestor diretamente com a Secretl!jrla de Transportes.
O acompanhamento dos lançamentos do Sistema Siga é feito de forma comparativa e.ntre notas pagas e relatório
mensal emitido pelo setor de Transportes.

3.2.

Das despesas com combustiveis
.,
Combustível
Gasolina
Diesel
Diesel 510
TOTAL

litros

Valor total

14.697,849

77.310,70

4.394,77

18.018,57

7.435,817

30.933,01

26.528,436

126.262,28

.

4. DIÁRIAS E PASSAGENS

Não foi registrada despesas com diárias e passagens no período.
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto nº 002/2021
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. SISTEMA SIGA
,•

/

A Resolução TCM nº 1.282/09 estabeleceu -que. os dados municipais devem ser encaminhados através do Sistema
Integrado de Gestão
e Auditoria - SIGA, além do tradicional encaminhamento por via
documental.
.--.
---

.•..

.._·, -r-"f~i-7

. .. ,.

. A. conferência é feita através. de levantamento de· relatórios detalhados, todas as falhas e faltas ~egistradas são
encaminhadas aos setores competentes para regularização. Ao. final da vigência emitimos relatório de pendências emitido
pelo sistema, procedemos com os ajustes finai~ quando possí~eis._Cadá-setór é responsável integralmente pelas informações
lançadas no sistema, ficando sob responsabilidade destâ controladoria sinalizar caso ocorra alguma situação que necessite
regularização.

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

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

{75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto ng 002/2021

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. No mês de
fevereiro de 2021, foi aplicada a porcentagem de 16,64% conforme demonstrativo abaixo.

APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE

~·

Especificação
Receita de impostos e transferências constitucionais
Valor mínimo a aplicar em saúde - 15%
.
..,. ..
Despesa total com Saúde
'..
% aplicada· até 28/02/2021
'

'

Valor
3.164.010,93
474.601,64
526.625;75

.

16,64%

.~
~·

2. 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.
Segue baixo comparativo de índice:
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n• 002/2021

APLICAÇÃO DO FUNDES
Especificação

% aplicada

Valor

Receita do FUNDES

2.620.547,24

Receita do FUNDEB

1.922.375,95

Complementação da União

218.975,28

Complementação VAAF

479.196,01

Despesas com profissionais do magistério

1.521.080,69

Despesas com profissionais do magistério - Ensino Fundamental

1.521.080,69

Despesas com profissionais do magistério - Ensino Infantil

0,00

Despesas com profissionais do magistério -Especial

0,00

209.425,04

Outras despesas com o ensino fundamental
Falta aplicar nos 70%
Saldo do FUNDEB até 31/03/2021
Saldo de dezembro de 2020
Saldo total

58,04

--

--.-__ ,.;;:_:·-•...

7,99
313.302,38
890.041,51
89.540,00
89.540,00

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n2 002/2021
Valor

Especificação
Receita de impostos e transferências constitucionais
Valor mínimo a aplicar em Educação - Art. 212 CF - 25%
Despesa total com Educação

-

Receita bruta do FUNDEB
Despesa líquida aplicada (despesa total - receita do FUNDEB)
Contribuição para formação do FUNDEB
.
;

• - Valor aplicado em atendimento ao ART. 212
· . % aplicada até 31/03/2021 sem saldo do FUNDEB
Falta aplicar

Valor considerando o saldo dá conta do FUNDEB ap_licado
.

-Saldo da conta Educação 25%

.

'

.,

% considerando saldo da conta do FUNDES aplicado

Valor que deixou de transferir para a conta do MOE

5.224.563,33
1.306.140,83
1.781.354,72
2.620.547,24
(839.192,52)
970.460,77
131.268,25
2,51%
1.174.872,58
1.021.309,76
0,00
19,55%
284.831,07

3. Despesas com Pessoal

O cálculo de base da Receita Corrente Líquida - RCL usa como parâmetro de cálculo o índice geral dos últimos 12
meses. Devido e excesso no limite, recomendamos providências para a efetiva regularização.
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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Controladoria Geral do Município
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Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto nº ·002/2021
·.-·

MARÇO DE 2021
ESPECIFICAÇÃO
Receita Corrente Líquida
. Receita Corrente Líquida de abril/2020 a março/2021
Receita Corrente Líquida de abril/2020 a março/2021
Despesa Total com Pessoal
Despesa com Pessoal de abril/2020 a maço/2021
Aposentados e pensionistas

. VALOR
33.563. 791,3•
25.494.287, 1~
8.069.504, 1 ~
16.594.849,9'
12.858.712,76

20.900,0(

Pessoal Civil

9.342.421,T

Encargos

1.456.989,6-

Outras Despesas com pessoal

1.787.318,1:
3.736.137, 1 !

Despesa com Pessoal de abril/2020 a março/2021

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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."/

.. Aposentados e pensionistas

5.500,0C

Contratos por tempo determinado

138.927,8!

Pessoal Civil

3.042.573,7!

Encargos

224.735,0•

Outras Despesas com pessoal

324.400,51

PercentuaJ da Dé~pesa nà RCL :
•
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SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
Lei que altera os valores dos subsídios dos Agentes Políticos nº 524 de 13/10/2016. A referida Lei não sofreu qualquer
alteração para o exercício de 2020.
Servidor
Cézar Rotondano Machado
Marcos Queiroz Ribeiro
Antonio Carlos Rodrigues Regis

Função

Subsídio

Prefeito

13.000,00

Vice Prefeito
Secretário de Obras e Serviços

6.500,00
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres- Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101.
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Controladoria Geral do Município

Luciana Jandre Moura (infra -Decreto n2 002/2021

5.000,00
Danilo Pierrv Santana
Leziany Santos Ribeiro Lima
Maria Bethânia Rotondano M. Santos
Maria Denilza Silveira Amaral
Wendell Bastos Brito
Sandra Mara Figueredo S. Almeida

Secretário de Finanças

5.000,00

Secretária de Assistência Social

5.000,00

Secretária de Administração

5.000,00

Secretária de Saúde
Secretário de Transportes
Secretária de Educação

.

5.000,00
5.000,00
5.000,00

VALORES GASTOS COM SUBSÍDIOS (bruto)
No período

Até o período

Prefeito

13.000,00

26.000,00

Vice Prefeito

6.500,00
35.000,00

13.000,00
70.000,00

54.500,00

163.500,00

Secretários
TOTAL

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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. Controladoria Geral do Município
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. Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto n2 002/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
.'.-}
.~

. Dos resultados e acompanhamentos descritos. ao longo do relatório, assim ·como numa avaliação diária, não foi
. detectadas irregularidades passiveis de gerar dano ao erário público, nem sujeito a abertura de processo administrativo para
apuração dos fatos.
Diante do exposto, consideramos regular a prestação de contas do mês de MARÇO DE 2021.
No mais, nos colocamos ao dispor.

Milagres, 07 de maio de 2021

1AhlG'Yirl
\__

J

Luciana Jandre Moura Cintra
Controladora Geral do Município

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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PRONUNCIAMENTO DO EXMO. Sr PREFEITO MUNICIPAL

Em atenção ao quanto preconizado no art. 21 da Resolução TCM nº 1120/05, declaro ter tomado conhecimento das
conclusões contidas no Relatório de Controle Interno referente à competência do mês de MARÇO DE 2021, em seu inteiro
teor, ao que pronuncio consensualmente com relação ao parecer emitido pelo competente órgão, recomendando à
Controladoria a adoção de medidas necessàrias ao regular cumprimento de todas as exigências legais vigentes.

Milagres, 07 de maio de 2021

Cézar Rotondano Machado
Prefeito do Município
Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com
(75) 98237-5995
(75)- 3545-2101
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ANEXO 01
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Secretaria de Assistência Social
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ANEXO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO DE CONVIV~NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Percurso: Arte em família em tempo de pandemia.
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Tema: Vamos conhecer e valorizar as mulheres da nossa vida?
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PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

CONCLUSÃO DO CURSO SISTEMA E-PCF
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ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM ENTREGUES AOS CUIDADORES

.-

I

~

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
anajandre@hotmail.com

(75) 98237-5995
(75)· 3545-2101

172

-·-

