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1. APRESENTAÇÃO

O Controle Interno se define pelo conjunto de atividades, planos, rotinas,
métodos e procedimentos estabelecido e interligados com vistas a assegurar
que os objetivos do ente público sejam lcançados com o mínimo de riscos por
irregularidades. Pautados neste objeti o, a Controladoria do Município de
Milagres buscou desenvolver suas ativ dades consoante ao preconizado pela
resolução TCM nº 1.120/05.
A obrigação legal com a ins ituição de Controles no âmbito da
administração pública está prevista a

ais de duas décadas. No município de

Milagres a Controladoria Geral foi cria a através da Lei municipal nº 369 de

2210812006. Porém, há de salientar

ue o computo do índice de pessoal

dificulta a estruturação do quadro nos pequenos municípios, impossibilitando
uma estrutura realmente adequada a

aioria dos setores, o que não foge a

regra a Controladoria, criando imensa di iculdade.
Em cumprimento a esta Resoluç-o TCM, frente ao disposto no artigo 17,
apresentamos nesta a avaliação refer nte ao exercício financeiro de 2018
dando vistas ao gestor e contribuind
Externo.

Para tanto,

o máximo possível com o Controle

foram desenv !vidas atividades de normalização,

orientação, controle e auditorias, de tro das imensas dificuldades, mas
fundamentalmente buscando contribuir para o aprimoramento das atividades
da gestão diante das premissas legas e tentando ao máximo alcançar a
totalidade, que não são poucas, da

atribuições atinentes ao Controle,

consoante disposto do art. 74 da Constit ição Federal da Republica do Brasil.
"Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterã , de forma integrada, sistema de controle
interno m a finalidade de:
1 - avali r o cumprimento das metas previstas no plano

plurianu 1, a execução dos programas de governo e
dos orça entos da União;
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li - co11provar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financei a e patrimonial nos órgãos e entidades da
adminis ração federal, bem como da aplicação de
recurso públicos por entidades de direito privado;

Ili - exe cer o controle das operações de crédito, avais
e garan ias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - a oiar o controle externo no exercício de sua

missão nstitucional.

§ 1° Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
de
qualquer
irregularidade
ou
conheci nento
ilegalid< de, dela darão ciência ao Tribunal de Contas
da Uniã J, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2° Ot alquer cidadão, partido político, associação ou
sindica! J é parte legitima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribuna de Contas da União."

2. CAPACITAÇÕES
Ao longo do exercício esta Co troladoria participou do maior número
possível de capacitações e palestra

no intuito de melhorar os serviços

prestados.
Em atividade desde 2017, nome3do através do Decreto nº 009/2017, eu
Luciana Jandre Moura Cintra, me enco tro até a presente data, desenvolvendo
as atividades inerentes ao cargo di

Controlador Geral do Município de

Milagres. Saliento que o esforço da cc muna no aprimoramento das ações de
controle, através de treinamento contínJo é grande. Mas, como mencionado, a
falta de estruturação adequada do seti r, que presta serviços apenas com um
servidor, é grande diante da tarefa árd Ja de buscar atingir as metas e realizar
todas as análises pertinentes ao labor e iário do sistema de Controle Interno.

Período
ian/18

Capaciti ções
Oficina de Prestação de Contf s eletrônica: SIGA, E-TCM

Organização
Elos Consultoria

~~~~~~~~~~
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fev/18
mai/18
iun/18

ago/18

out/18

nov/18

SICONFI, SIOPE, SIOPS e SI ,ONV.
Seminário sobre estruturação 1 fortalecimento das Comtroladorias Internas Municioais
Curso Prático da Lei de Acess a lnformacão
Orientações para o Aprimoram ento da Gestão Municipal
2° mutirão da Contratação DirE a e do Pregão
Oficina de análise de Conformi Jade das 1nformações
contábeis: orçamentária, fiscal e patrimonial
Curso de Auditoria e Resoons< bilizacão
Controladoria governamental e sistemas de Controle:
Foco 4, macro funções, check ist e rotinas para alta performance
Encontro Reçiional do Tribunal de Contas dos Municípios
Seminário sobre processo de < quisição de alimentos
pela administração pública, co n foco na Agricultura familiar.

UPB
IMAP
UPB
IMAP
Elos Consultoria
Teinecao

Equipe Gestão Pública
Escola de Contas

ESAF

3. DA PRESTAr.Ão DE CONTAS NUAL

A prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2018 foi
disponibilizada ao Poder legislativo atra vés de informe de conclusão e edital de
liberação dentro do prazo. Relativo

s peças contábeis, estas não foram

disponibilizadas em tempo hábil para u1 na análise mais efetiva.

4. DA PRESTAr.Ão DE CONTAS MENSAL - envio oor meio eletrônico
-e-TCM
Em 2018 todas as prestações de contas mensais foram encaminhadas
dentro do prazo estabelecido pelo Tr bunal de Contas dos Municípios. Não
houve necessidade de solicitação po

parte da gestão, de prorrogação de

prazo.
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CONTROLE DA PRESTAÇ O DE CONTAS MENSAL
Período
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
dez/18

Data limite

Data do envio
28/02/2018
28/03/2018
27/04/2018
30/05/2018
03/07/2018
30/07/2018
31/08/2018
29/09/2018
01/11/2018
30/11/2018
17/01/2019
15/02/2019

28/02/2018
02/04/2018
02/05/2018
04/06/2018
03/07/2018
31/07/2018
03/09/2018
01/10/2018
05/11/2018 - prorrogado
03/12/2018
21/01/2019 - prorrogado
15/02/2019 - prorrogado

Situação
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo
Dentro do prazo

OBS: Todas as prorrogações e e prazo foram de iniciativa do
Tribunal.

4.1

DO ENVIO DE DOCUMENTC S

A conferência dos documentos enc 3minhados mensalmente na pre stação
de contas é feita através de rela ó rio dos processos de paga mento
orçam entário e extra orçamentários p gos, entregues pelo setor contá bil da
obrigatoriedade das pastas e documer os adicionais exigidos pelo Trib unal e
atravé s de relatório apresentado pele setor de Licitações e Contratos em
conto rmidade com os lançàmentos no s stema SIGA

4.2

DO NÃO ENVIO DE DOCUM ::NTOS

Re gistramos falhas mínimas na falt ~ de documentos enviados ao T ribunal
dentro da vigência da prestação de

ontas, mas estas foram devida mente

regula rizadas em período posterior, , o qual relacionamos abaixo c om as
Pra a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.b a.gov.br
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respectivas justificativas. Há de salienta •, que os setores são orientados quanto

à integralidade do envio documental, e tando estes de forma legível, contendo
todas as partes e assinaturas.
Período

jan/18
fev/18
mar/18
abr/18

mai/18
jun/18
jul/18

ago/18
set/18
out/18
, _ nov/18
1

dez/18

Descrição

Documentos enviados
integralmente
Documentos enviados
intearalmente
Documentos enviados
intearalmente
Documentos enviados
intearalmente
01 aditivo de contrato nº
0031/2017
Contrato nº 0060/2018 do PP008/2018
Documentos enviados
intearalmente
Documentos enviados
intearalmente
Processo de pagamento 786 do
Fundo
Municioal de Saúde
Aditivo de contrato nº 0125/2017
Documentos enviados
integralmente
Documentos enviados
intearalmente
Documentos enviados
integralmente

Situação

Justificativa

-

-

-

-

-

-

-

-

Env o regularizado em
06/2018
Env o regularizado em
07/2018

Equivoco do setor de
Licitação
Equivoco do setor de
Licitação

-

-

-

-

Env o regularizado em
09/2018
Env o regularizado em
10/2018

Equivoco do setor Contábil
Equivoco do setor de
Licita cão

-

-

-

-

-

-

A maior incidência do não envio de documentos dentro do prazo foi
registrado pelo setor de Licitações e 1 ontratos, reforçamos a orientação do
envio integral e dentro da vigência co respondente e notificamos ambos os
setores para que ocorrências do tipo não voltem a se repetir, bem como
reforçamos os meios de controle na cor erência. Salientamos, no entanto, que
em muitas situações a falha só é per ~ebida ao fecharmos a prestação de
contas, sem tempo hábil de regularizaçã ) sem perder o prazo da vigência.

5. DAS NOTIFICAÇÕES MENSAIS
Pra ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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EM 2018, assim como no exercíc io anterior, a Controladoria junto aos
demais setores trabalharam com afine ), a fim de reduzir ao mínimo o nº de
achados

nas

notificações,

que

~m

2018

passaram

a

acontecer

quadrimestralmente. A mudança para quadrimestral não acarretou nenhuma
dificuldade no levantamento de justifica ivas e prazos.
Na primeira prestação de contas po$terior a notificação relativa ao primeiro
quadrimestre, e regularizando o apon amento feito na avaliação das contas
anuais, exercício de 2017, a Controlad oria passou a informar as providências
adotadas e resultados diante do notificakto.

CONTROLE D1 S NOTIFICAÇÕES
Processo

Publicação

Ciência

Período

Situação

12601e18

24/10/2018

29/10/2018

01 à 04/2018

Enviado dentro do prazo

15456e18

12/12/2018

12/12/2018

05 à 08/2018

Enviado dentro do prazo

09 à 12/2018

Até o fechamento deste relé tório a notificação relativa ao 3

o

quadrimestre de 2018 ainda não havia 1 ido disponibilizada pela 12° IRCE.

ACHADOS POR PER ODO E INCIDÊNCIAS

Período (quadrimestral)
12
22
32

Ord.
1

2

Des cição
Irregularidades em entradas no exame
CS.LIC.GM.000737 dos processos licit< tórios
Não foram inform< dos no SIGA as
certidões de prova de regularidade
fiscal e trabalhista )ara os aditivos de
CS.CNT.GV.001068 contrato
Ausência de defini ão em contrato do
regime de exceção ou forma
Achado

3

CA.CNT.GV.001248 de fornecimento

4

CS.DES.GV.000053

Empenhos pagos i 1formados no SIGA

01à04

os à 08

09à12

1

1

1

Incidência

1

1

1
1
Pr ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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maior que o valor dp contrato
somado aos aditivo o informados no
SIGA
A fonte de recurso utilizada no
pagamento da des1 esa informado no
SIGA diverge da for e constante da
dotação orçamentá ia autorizada

5

6

7
8

9

para o empenho in armado no SIGA
Divergência entre c ~saldos das
conciliações bancár as cadastradas
no SIGA e as encarr inhadas pela
CD.BAN.GV.000801 Entidade
Outras despesas ef >tivament!' pagas
com pessoal, decor entes de
contratação de pes oa física ou
terceirização de mi o de obra através
de sociedades e err presas para
consultoria ou ativi ades permanentese pertinentes a1 funcionamento da
CS.PES.GV.000755 administração públ ca
Ausência do demo strativo das contas
CD.CON.GV.001348 do razão gerado pE lo SIGA
Valor repassado a 'tulo de Duodécimo
no mês informado 10 SIGA
CS.DES.GV.001055

CS.REC.GV.000001

é superior/inferior cota mensal
Divergência entre 1 valor de
transferências con. titucionais e legais

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

contabilizado pela ºrefeitura
Municipal e o infor mado pelo Banco
do

i

10

CS.REC.GV.001317

Brasil, STN e Sefaz- Ba
Ausência de remes $a mensal dos
dados e informaçõ es da gestão pública ao Sistema ln egrado de Gestão e
Auditoria - SIGA, C( nforme

1

1

11

CS.LEG.GV.001186

1

1

12

CA.LIC.GV.000203

especificações seg intes
O edital não contê ln no preâmbulo o
regime de execuçã p da licitação
Atas insuficientes 1 o relato das

13

CA.LIC.GV.000447

14

Não foi informado no contrato
cadastrado no SIG, o crédito pelo
qual ocorrerá a de )pesa, com a
indicação da classi icação funcional
programática e da categoria
CS.CNT.GV.001066 econômica (dotaç o orçamentária)

ocorrências

1

1

1

1

1

1
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Ausência das leis e espectivas
publicações referer tesa créditos
17

CD.CAD.GV.001394 adicionais especiai!

1

1

Há registro de arre adação das
receitas de transfer ência de impostos
(FPM, ITR, ICMS, IP 'A, ICMS-Exp.) no
SIGA e não consta ; correspondente dedução par a constituição do
FUNDEB ou o valor 'egistrado
está em percentual diferente do
estabelecido na lei
11.494/2007

,.

18

CS.EDU.GV.001125

1

e vice-versa.
TOTAL

Avaliacão dos achados aoontados

n

11

9

1

o

lo TCM aue reaistraram incidência

CS.CNT.GV.001068 - n o foram informados no SIGA as certidões de reAchado

gularidade fisca e trabalhista para o aditivo de contrato.
Que o setor tenha um maior atenção e que faça a conferência individualmente de todas s inserções feitas no sistema SIGA, evitando a
repetição da falha

Recomendações

A controladoria vai est r mais atenta no acompanhamento mensal das
informações inserida no sistema SIGA, principalmente reavaliando
Resultados

as informações ap

>S

emissão do relatório de pendências final.

CS.DES.GV.000053 - e mpenhos pagos informados no SIGA maior que
Achado

o valor do contrat ) somado aos aditivos informados no SIGA.
Foi solicitado do seto 'de Licitações maior atenção nas informações
inseridas no SIGA e E m relatório mensal encaminhado ao Controle
para que a não inforr ação e não envio dos documentos ao Tribunal

Recomendações

continue a se repetir.
Redobramos o acomp nhamento das conferêrencia, pastas - siga - relatório do setor, bem orno a partir de 2018 a controlado ria tem feito
o controle financeiro d os Contratos e Atas, para que falhas desta natu-

Resultados

reza não voltem a SE repetir. Ambos os setores foram notificados.

CD.BAN.GV.000801 - 1 ivergência entre os saldos das conciliações banAchado

cárias cadastrada no SIGA e as encaminhadas pela Entidade.
Foi solicitado maior at enção por parte do servidor, registro ainda que

Recomendações

já ocorreu anteriorme te, porém foi percebido o engano na configura-
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ção do relatório na cc nferência final deste e devidamente corrigido
antes do envio, do qual salientamos a importancia da conferência
final de todos os documentos e pastas antes do envio ao Tribunal.
Reforçamos a conferência, passando esta a ser feita também pela

Resultados

controladoria pós conciliação e montagem da pasta.

CS.PES.GV.000755 - OL tras despesas efetivamente pagas com pessoal,
decorrentes de

contr<~ação

de pessoa física ou tercerizando mão de

obra através de socienc ades e empresas para consultoria ou atividade-

Achado

des permanentes ao funcionamento da administração.
Desde a primeira notific3ção ocorrida no exercício de 2017 foi recomendado a inserção junto a nota fiscal de tabela descritiva dos insumos
gastos por cada situaç o, tercerização ou assessoria, anexando ainda,
no caso das assessori< s o relatório das atividades desenvolvidas por
estes no período. A recomendação se mantem e esclarecemos ao

Recomendações
e resultado

Tribunal que todas as notas seguem criteriosamente com toda a documentação. Por ultimo, recomendamos ao setor de Contratos atenção
redobrada no conteud D destes, no que tange a inscidência de mão de
obra e insumos, pa a que tal informação não deixe de constar .
. Ademais, a partir da ins rução TCM 02/2018 no seu art. 1º as atividades
meio devem ser excluí fas do montante de outras despesas com pessoal.

6. AVALIAr.ÃQ DE DESEMPENHí POR SECRETARIA

Mês a mês foi encaminhado av liação de desempenho das principais
secretarias: Assistência Social, Educa ,ão, Obras e Infraestrutura e Saúde,
sendo que esta última apresentou grande dificuldade em elaborar e
encaminhar relatório dentro do prazo, SE mantendo atualizada até abril de 2018
e posteriormente retornando os envio em de outubro de 2018 já com as
atualizações solicitadas.
Num
resumo
geral,
as
1>ecretarias receberam
retorno e
acompanhamento dos índices apresentados, bem como auxilio nas
dificuldades enfrentadas, a exemplo d•~ adaptação no planejamento mensal,
tendo a secretaria de Educação aprese ~tado maior dificuldade junto ao gestor,
não na questão planejamento, mas sim nas deliberações, o que acarretou certa
dificuldade e falta de materiais essenciais em algumas situações, porém foi

..
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orientado à mesma que a libera ão deveria ocorrer por sugestão,
pessoalmente com o gestor, onde eriam esclarecidas e justificadas as
solicitações geradas.

É de salientar, que o planeja ento ainda é a grande dificuldade da
gestão como um todo.

7. PATRIMÔNIO E BENS DE ALM XARIFADO - ADMINISTRA ÃO

O controle mais efetivo em rela ão ao Patrimônio não foi inteiramente
satisfatório durante o exercício. Foi ver icado que ao ser feito o levantamento
patrimonial da gestão, levantamento e te que não recebemos no período de
transição de governo, este foi feito de f rma, não correta, mas globalmente, ao
invés de controles diretos para as Se retarias e setores. A regularização foi
solicitada, assim que a falha foi percebida, uma fez que de forma global ficou
inviável as lavraturas dos termos de r sponsabilidade, porém não concluídas
dentro deste exercício. Salientamos,

o entanto, que o controle mensal de

tombamento e lançamento no SIGA,

as aquisições ocorreram sem maiores

transtornos.
Ainda relativo ao setor de Patrim nios, foi realizada licitação para fins de
~,,

cumprimento da

lei

no que tang

a depreciação que deve ocorrer

mensalmente, porém até a presente d .ta o licitante não demonstrou aptidão
para a tarefa, mandando constantes r latórios equivocados. Foi procedida a
orientação no intuito de destratar o cont ato.
Quanto aos bens em almoxa fado, informamos que são raras as
ocasiões que há necessidade de con role feito pelo almoxarifado central, e
corrigindo notificação apontada no me sal, a Controladoria passou a informar
em relatório mensal a destinação dos i ens que chegaram a ser armazenados.
Esclarecemos ainda que o contrai

direto é feito pela Secretaria de

Administração e as deliberações aco tecem mediante liberação por guia, e

Pra a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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relatório mensal é encaminhado ao co itrole com o quantitativo e destinação
dos itens.
Vista das deliberações e relat rio é encaminhado a Comissão no
encerramento do exercício para auxiliai no acompanhamento. As baixas junto
ao setor Contábil são procedidas confor ne tais relatórios.

8. AUDITORIAS NOS PROCESSO
8.1.

DE PAGAMENTO

ORGANOGRAMA DE COMPRA~
Secretaria
demandante

LIQUIDACÃO E PAGAMENTO
Setor de
Compras

Gestor

1

Setor de
Compras

Contábil - empenho

,___

Controladoria

~

Setor de compras
1

Setor de
Compras

Contabilidade

>---

Almoxarifado

Controladoria

Tesouraria

O organograma entre compras, liquidação e pagamento é seguido após
os processos licitatórios concluídos e h< mologados. Trás uma certa sobrecarga
ao setor de Controle, uma vez que, o controle financeiro, quantitativo e
verificação dos documentos é feito na ase interna do processo o eu nós trás
Pra a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
(75) 98237-5995
(75- 3545-2101
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uma maior segurança na fase de pagamento. Tal cronologia corrigiu
completamente falhas na aquisição

e itens não licitados ou sem saldo

quantitativo. Acompanhamento mais ri oroso com relação ao saldo financeiro
eu ocorre tanto com Atas de Registro

e Preço como com os Contratos, bem

como a autenticidade dos documentos

a integralidade de todas as partes que

compõe o processo de pagamento.
Durante todo o exercício de 2018 a Controladoria procedeu com a análise
prévia (antes de autorização do gesto , concomitante (antes da liquidação e
antes do pagamento) e subsequentem nte (após o pagamento) dos processos
de despesas da Prefeitura Municipal d

Milagres, almejando contribuir para a

observância das normas estatísticas pe as Leis Federais nº 8.666/93, 4.320/64,
10.520/02 e demais normas legais co relatas, tendo identificado ocorrências
com maior incidência de:
./

Falta ou certidões fora do pra o da liquidação;

./ Falta de cópia do contrato e o Ata de Registro de Preço;
./ Falta de relatório justificand

o serviço (local, quantidade) e ou

aquisição, e ausência de laud s técnicos em casos especificos;
Todos as intercorrências obse adas ocorreram categoricamente por
falta de atenção do servidor ao montar os referidos processos. As orientações
são encaminhadas, sejam diretamente ou via e-mail, mas nada que houvesse
··~

grande demanda ou necessidade de

titudes mais drásticas por parte deste

Controle. Os processos foram devolvi os para a devida regularização, tendo
suas falhas devidamente retificadas e

tempo hábil para a devida liquidação e.

pagamento.
Os processos extra orçamentár os e de folha de pagamento não são
analisados pela controladoria no que antecede aos seus pagamentos, essa
análise é feita posteriormente, no

omento do envio dos processos ao

Tribunal, porém falhas significativas n o foram verificadas durante o decorrer
do exercício.
Todos os pagamentos ocorrem

ediante ordem bancária pelo seu valor

líquido e acontecem segundo prog amação realizada entre o setor de
Pra a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
(75) 98237-5995
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Tesouraria e Gestor. A avaliação dos p 3gamentos é feita por am ostragem por
este controle, do qual são acompanha as as intercorrências qu e por ventura
venham a ocorrer, tais como pagamenti indevido e ou feitos a me nor ou maior.
Notificamos e orientamos ao setor je Tesouraria, maior atenção e os
equívocos são regularizados e conciliad )S.
No mais, a Controladoria tem re orçado, principalmente ju nto às saídas
de material de construção, gás GLP, combustíveis e peças e serviços em
veículos, maior controle, exigindo ju Mo aos setores, SD (s olicitação de
detalhadas

despesas)

e

com

a

jestinação

clara,

mostrando

maior

transparência.
Resumo do quantitativo de proce ssos de pagamento envia dos durante o
exercício:
GEi tAL

Quantidade
4.607

Orçamentáric
Extra orçament{ rio

514

Estorno de pagam ento

06

Restos a Pagar pi gos

138

Restos a Pagar liqui fados

260

TOTAL

8.2.

5.525

LICITATÓRIOS E SUAS OIS ~ENSAS

ORGANOGRAMA DE

Secretaria

Setor de

demandante

Protocolo

P~

OCESSOS LICITATÓRIO

Gestor
1

Gestor

Setor
Contábil

1

..

Setor de

Assessoria

Licitações

Juridica
Pr ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@m ilagres.ba.gov.br
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Lucia

'ª Jandre Moura Cintra - Decreto nº 009/2017
1

Setor de

Controladoria

Licitação
Assessoria
Jurídica

Controladoria
1

Setor de
Gestor

Licitações

Visando cumprir o art. 11, VI da Resolução nº 1.120/05 do TCM-BA, a
conferência das pastas na maioria das situações obedece à ordem por fases,
do qual conseguimos regularizar per ciências e corrigir falhas, tais como
referencial e cotações, edital, possíveis documentos talhos e ou inadequados,
propostas realinhadas, dados em geré

e homologação. Entre os meses de

1

janeiro a dezembro de 2018 foram auc itados 100% dos processos licitatórios
antes da homologação, onde falhas p ssíveis de correção foram sanadas e
cujas orientações, emitidas através dE relatório direto ao setor, dentro dos
preceitos normativos foram prontamente atendidos e regularizados.

Quantitativo de

~rocessos

Analisados

Com etência - 2018
1

2

3

4

5

7

6

7

4

8

10 11 12
7
2
2
1

9

Pregão Presencial

3

2

Carta Convite

Credenciamento

o
o
o
o

o 1 o o o o o o o o o
o 1 1 2 2 o o 2 1 o o
o o o 1 o o o o o o o
o o o o o o o o o o 1

Dispensa

4

1

lnexigibilidade

3

Tomada de Preço
Chamada Pública

TOTAL 11

5

5

1

4
5
1 11

10 16 27

1

8

2

1

5

5

8

o

3

1

o

4

TOTAL
43
1
9
1
1

4

49

1

6
1

o o

26

11 16 14 21 21

25

17 19

130

Valore s homologados

Janeiro

Pregão

Carta

Tomada

Chama a

Presencial

Convite

de Preço

Pública

695.590,05

-

-

Credenciamento
-

-

Dispensas
11.730,00

lnex
274.600,00
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Fevereiro

623.280,00

-

-

-

-

7.800,00

20.306,00

651.386,00

Março

788.470,10

148.898,00

370.692,66

-

-

15.325,00

5.000,00

1.328.385,76

Abril
Maio

1.179.061,49

-

497.985,37

-

-

17.858,00

635.000,00

2.329.904,86

913,36

-

781.058,12

-

-

13.680,00

-

795.651,48

Junho

1.759.177,05

-

1.196.461,16

135.741 15

-

1.800,00

43.100,00

3.136.279,36

Julho

812.789,95

-

-

-

-

37.847,80

5.500,00

856.137,75

Agosto

1.216. 734,29

-

-

-

-

50.383,10

-

1.267.117,39

Setembro

129.773,00

-

2.560.681,11

-

-

34.413,40

139.200,00

2.864.067,51

.tubro
Novembro

8.931.526,64

-

685.892,12

-

-

53.900,00

975,00

9.672.293,76

423.893,55

-

-

-

-

24.600,00

-

448.493,55

Dezembro

251.449,80

-

-

-

752.210,00

59.781,60

-

1.063.441,40

TOTAL 16.812.659,28

148.898,00

6.092.770,54

135.74' ,15

752.210,00

329.118,90

1.123.681,00

25.395.078,87

Demonstrativo das rhaiores incidências de falhas
Fase inicial:
y Justificativa insuficiente na solicit ação;
y Ausência de datas e/ou assinatu1 as nas cotações;
y Documentação que comprove a ingularidade do objeto;

y Ausência de comprovação de pri priedade;
Fase final:
y Erro em proposta inicial (quantita ivo);
y Erro em proposta final (preços s1 periores ao referencial);

9. DOA"ÕES SUBVEN"ÕES AU lflLIOS E CONTRIBUl"ÕES

Não houve concessão a instituições sem fins lucrativos durante o
exercício de 2018.

10.DOS CONVÊNIOS
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A prestação de contas dos

nº 009/2017

onvênios é feito diretamente pela

assessoria, com supervisão e acampa hamento da Controladoria. Pastas de
arquivo são mantidas no setor e alimen das conforme é gerado o processo de
pagamento. Em se tratando de

públicas, todas as liquidações são

acompanhadas de planilha de

ição devidamente conferidas e os

lançamentos são feitos criteriosament

no Sistema SIGA. Repasse fundo a

fundo onde ocorre aquisição de bens, t m o acompanhamento direto do Setor
de Patrimônio.
A Controladoria mensalmente v rifica as pendências junto ao CAUC Serviço Auxiliar de Informações para

ransferências Volunt,árias, o que fica

constatado que não há registro de pend ncias até a presente data .
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11. CONSÓRIOS PÚBLICOS

Desde junho o município de Mil gres faz parte do Consórcio da Saúde
com uma demanda geral mensal, no m ntante de R$ 11.435,66.
Contrato de repasse nº 01/2018
Estatuto do Consórcio Público lnt rfederativo de Saúde RECONVALE
Lei municipal nº 539 de 22/03/20 8.
Os encaminhamentos e controle para as especialidades específicas são
realizados pela Secretaria de Saúde do municipio.
No consorcio ainda foram disp nibilizados, ambulância e microonibus
para o transporte de pacientes com atendimento na Policlínica de Santo
Antonio de Jesus. O mapeamento é fei o através de sistema próprio, o resumo
por especialidade e envio dos pacien es, esta na analisé da Secretaria de
Saúde no inicio deste relatório.
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12. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-

!ementar nº 131/2009

O municipio de Milagres possui ortal próprio de Transparência Pública
em conformidade ao quanto preconiza

Lei Complementar nº 131/2009, na Lei

nº 12.527/2011, de Acesso a lnformaçã e no Decreto Federal nº 7.185/201 O.

1\
.
.

S1S-C~-

e~OO<'.l05el'\1çe>5(.

!

""Oclf'C"'°"'ntV( .. )

~°'\avidoria

Cidadão

No exercício anterior foi verifica o problemas de acesso as informações
contábeis - Receita - Despesa, mas o mesmo foi
devidamente regularizado e
. ,_,
justificativa enviada na notificação do e ercicio.
A gestão está em fase de implan ação de um novo Portal, mais completo
e de melhor acesso, a fim de garan ir maior transparência dos atos. Vale
salientar ainda, que a demanda é

xtremamente grande, e por vezes a

Controladoria não consegue mante

o acompanhamento diário junto a

transparências, mas ações estão send

adotadas para a melhora na inserção

dos dados em tempo hábil.
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13. AVALIA ÃO

DOS

INSTRUMENTOS

DE

PLANEJAMENTO/PROGRAMA ÃO

./ PPA - Plano Plurianual 2018/2021;
./ LDO - Lei de Diretrizes O amentárias;
./ LOA - Lei Orçamentária A ua;

13.1. PLANO PLURIANUAL

Lei municipal nº 535 de 18/12/ 017, devidamente protocolada junto a
Câmara Municipal de Vereadores do

unicípio dentro do prazo. Aprovada e

publicada no diário oficial em 27/1 /2017 através de edição nº 1461,
estabelecendo o planejamento gover amental atrelado aos investimentos e
despesas de capital, bem como outras decorrentes de programas de duração
continuada, quadriênio 2018/2021.
No exercício de 2018 já foi trabalhado o PPA aprovado. Esta
controladoria devido a falta de estrut ração adequada teve dificuldades em
cumprir com a avaliação de metas

urante o exercício, mas a busca por

melhorias e aprimoração tem sido

ansiantes, passando a avaliar mais

efetivamente já no próximo exercício.

Lei nº 527 de 14/07/2017, de idamente protocolada junto a Câmara
Municipal de Vereadores do municípi

dentro do prazo, contendo todos os

anexos exigidos pela Lei de Responsa ilidade Fiscal. Aprovada e publicada no
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diário oficial em 18/07/2018 através

a edição nº 1314 , para o exercício

financeiro de 2018.
Avaliando as metas estabelecid s na LDO, verificamos que as mesmas
foram realizadas satisfatóriamente, e

consonância com o planejamento do

PPA apesar de nem todas atingirem o r sultado estabelecido.

13.3. LOA - LEI OR AMENTÁRI

ANUAL

Lei nº 536 de 28/12/2017, devdamente protocolada junto a Câmara
Municipal de Vereadores do municípi

dentro do prazo, contendo todos os

anexos exigidos pela Lei de Responsa ilidade Fiscal. Aprovada e publicada no
diário oficial do município em 08/01/201 , através de edição nº 1479, estimou a
receita e fixou a despesa para o exercício de 2018 no total de R$
32.014.524,00 (trinta e dois milhões, q atorze mil, quinhentos e vinte e quatro
reais). E autorizando a abertura de créd to em seu Art. 8°.
I - Abrir Créd tos Suplementares mediante Decreto
Executivo,

de finado

orçamentárias

ao

reforço

de

dotações

os limites e fontes de recurso abaixo

indicados::
a) Oecorren es de superávit financeiro, até o limite
do valor apurado em balanço Patrimonial. do .
exercício de 2017, conforme estabelecido no art
43, inciso 1° e 2° da lei Federal nº 4.320164;
b) Oecorren es do excesso de arrecadação, até o
limite do alor apurado do art. 43, § 1º, inciso li e
§§e 4° d Lei Federal nº 4.320164
c) Anulação parcial ou total - limite de 10% do total
do orçam nto fiscal - após apreciação de veto;
d) Provenie te de operações de crédito ou saldo de
operaçõe de créditos autorizadas em exercícios
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anteriores e não incluídos na estimativa da
receita do exercício.

13.4. CRÉDITOS SUPLEMENTAR S

Superávit
Financeiro/
-~

Nºdo
Decreto

Excesso de

operação de Crédito

arrecadação

Convênios

Data

Nº da
Lei

Anulação

4

15/03/2018

538

787.000,

5

15/03/2018

536

229.506,66

6A

02/04/2018

536

13.186,25

7

02/04/2018

536

462.030,23

9

02/05/2018

536

12

01/06/2018

536

891.733,66

13

19/06/2018

536

803.303,79

14

03/07/2018

536

316.614,75

16

03/07/2018

536

672.366,94

18

17/07/2018

546

350.198,75

19

01/08/2018

546

459.285,45

21

08/08/2018

536

198.658,12

22

01/08/2018

536

599.342,63

23

03/09/2018

527

308.736,76

24

03/09/2018

536

Total geral

o

787.000,00

945.814, 1

945.814,91

478.673,47
Pr ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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03/09/2018

546

370.009,78

28

01/10/2018

546

574.173,00

29

01/10/2018

536

30.262,72

30

01/10/2018

536

198.487,06

31

01/11/2018

546

706.062,38

32

01/11/2018

536

271.057,76

34

01/11/2018

536

32.144,51

35

03/12/2018

546

1.241.767,89

36

03/12/2018

536

392.023,42

37

03/12/2018

536
961.825,53

TOTAL

171.420,47

171.420,47

2.852.086,18

11.503.861,36

Lei municipal de nº 538 de 15 3/2018, autorizou abertura de crédito
suplementar no valor de R$ 787.000,0

para ser consignado a estrutura de

custos conforme projeto nº 2038 - M nutenção das atividades do Hospital,
utilizando como fontes de recursos a an lação das dotações orçamentarias nas
seguintes fontes:
Fonte 14 - Construção, ampliação ou r forma de unidade básica de saúde R$
300.000,00; implantação do CAPS no

unicípio R$ 177.000,00; manutenção

das atividades do Hospital R$ 117.000,0
Fonte 00 - Inserção de Milagres na
Manutenção das ações da Secretaria
do sistema de Iluminação Pública R

turística do Vale do Jequiriça;

e Turismo R$'·50.000,00; Manutenção
50.000,00; Instalação de torre de

telefonia móvel nos povoado R$ 10.0 0,00; Manutenção das atividades da
Secretaria de Transportes R$ 33.000,00; Implementação do aterro sanitário R$
50.000,00.
Pra

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

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

PREFEtrURfl /Yll 1NIC/Pfli DE /Yl/L,flGRES

28

Controladoria Geral do Município
Luciana Jandre Moura Cintra - Decreto nº 009/2017

Nº da

Data

Nºdo

Data do

Lei

Lei

Decreto

Decreto

538

15/03/2018

4

Valor

Suplementação
2038 - Manutenção das atividades do
15/03/2018 7, 7.000,00 Hospital Municipal

13.5. CRÉDITOS ESPECIAIS

Lei municipal de nº 542 de 04/ 5/2018, autorizou abertura de crédito
especial por anulação no valor de R$ 15 000,00, com indicação do novo projeto
nº 2057 - Manutenção dos Conselhos je Assistência Social, utilizando como
fontes de recursos as anulações de

e

atações orçamentárias nas seguintes

fontes:
Fonte 00 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência
Social R$ 3.000,00
Fonte 29 - Índice de gestão descentrali; ada IGDBF R$ 12.000,00

Lei municipal de nº 545 de 17 07/2018, autorizou abertura de crédito

-.

80.049,62, com indicação de novos

especial por anulação no valor de R.
projetos:

nº 2058 - Manutenção das atividades da Policlínica Regional de

Saúde - Consórcio RECONVALE; e nº 2059 - Manutenção das atividades da
Sede do Consórcio RECONVALE, u ilizando como fontes de recursos a
anulação de dotação orçamentária na s iguinte fonte:
Fonte 00 - Manutenção das ações da

Nº da

Data

Nºdo

Data do

Lei

Lei

Decreto

Decreto

542

04/05/2018

10

08/05/2018

545

17/07/2018

17

17/07/2018

~

ecretaria de Obras e Serviços Públicos.

Suplementação

Valor
15.000,

'º
80.049,

62

2057 - Manutenção dos Conselhos da Assistência Social
2058 - Manutenção das atividades da Policlínica Regional

Praça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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de Saúde - Consórcio RECONVALE
2059 - Manutenção das atividades da Sede do Consórcio
RECONVALE

N2 do

N2 da

E cesso de

Superávit
Financeiro/
operação de Crédto

Deo:e::.:t=º+--=D=--a=tª=---+--=L=e'-i-l---'Ac::n"'u::.::la::...ç:::ão=----l---=ª:..:rF-c=a=d=aç<=ã=º-+---=C:::o:..:.nv:.::ê::.::nccio:::s_-l---'-T=ot=a'-'1g"'e"'ra=l----1
10

08/05/2018

542

15.000,00

15.000,00

17

17/07/2018

545

80.049,62

80.049,62

13.6. ALTERACÃO DE QDD

N2do
Decreto

Data

2

01/02/2018

601.008,49

3
6

01/03/2018
02/04/2018

564.729,46
255.550,20

8

02/05/2018

169.337,40

11

01/06/2018
03/07/2018
01/08/2018

519.309,52

03/09/2018

67.252,84
474.149,48
338.357,18

15
20
25
27
33
35

01/10/2018
01/11/2018
03/12/2018

TOTAL

Valor

75.438,38
100.261,62

521.799,99
3.687.194,56
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13.7. BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Especificação

Especificação

Receita Orçamentária
Transferências financeira
recebidas
Recebimentos
extraorçamentários
Inscrição Restos a Pagar
processados
Inscrição Restos a Pagar não
processados
Depósitos restituíveis e
valores vinculados
Outros recebimentos
extraorçamentários

29.423.191,0 4

Exercício Atual

Despesas Orçamentárias
Transferências financeiras
concedidas

29.957.345,54

2.088.434,51

-

Pagamentos extraorçamentários
Pagamentos de Restos a Pagar
processados
Pagamento de Restos a Pagar
não processados
Depósitos restituíveis e valores
vinculados
Outros pagamentos
extraorçamentários

Saldo do Período anterior

5.069.738, 7

Saldo para o exercício seguinte

5.020.106,49

TOTAL

41.642.319, 3

TOTAL

41.642.319,73

4.576.433,1 l
2.572.956,1 3
1.365.979,! 8
-

1.206.976,1 5

4.576.433,19

863.135,26
-

1.225.299,25
-

13.8. BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

Especificação

Ativo Circulante

Ativo não Circulante
TOTAL

PASSIVO

Exercício Atual

Exercício Atual

Especificação
Passivo Circulante

2.281.348,33

Passivo não Circulante

4.625.331,74

Total Patrimônio Líquido

14.556.901,02

5.807.526,66

15.656.054,43
21.463.S81,09

TOTAL

21.463.581,09
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Anexo 14 da lei nº 4.320/64

Ativo Financeiro

5.020.106,49

Passivo Financeiro

1. 986.882,46

Ativo Permanente

16.443.474,60

Passivo Permanente

4. 919.797,61

SALDO PATRIMONIAL 1

14. 556.901,0Z 1

GRUPOS

VALORES

Ativo Financeiro+ Ativo Permanente

21.463.581,09

Ativo Circulante+ Ativo não-Circulante

21.463.581,09

GRUPOS

VALORES

Passivo Financeiro+Passivo Permanente

6.906.680,07

Passivo Circulante+ Passivo não-Circulante

6.906.680,07

13.9. RAZÃO PATRIMONIAL
--,
Grupos

Diferença

DCR - 12/2018

Sa doBP/2018

Ativo Circulante

5.807.526,66

.807.526,66

-

Ativo não-Circulante

15.656.054,43

1 .656.054,43

-

Passivo Circulante

2.281.348,33

.281.348,33

-

Passivo não-Circulante

4.625.331, 74

~.625.331,74

-

Patrimônio Líquido

14.556.901,0Z

1 •• 556.901,0Z

-

13.10. CONTAS DA CÃMARA

2018

1
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Demonstrativo
de DESPESAS

Prefeitura

Câ mora

Empenhos
Saldos a Pagar
Saldo
disponível

28.916.716,60
1.365.979,98

1. 40.628,94

-

29.957.345,54
1.365.979,98

5.593.379,11

77.711,06

5.871.090,17

Consolidado

14.AVALIACÃO DA EXECUCÃQ OI tCAMENTÁRIA

14.1. BALANCQ ORCAMENTÁRIO

14.1.1.

Receita por categoria ecc nômica (prevista x realizada)

PREVISÃO
LOA 2018 (B
29.318. 723,0 )

RECEITAS CORRENTES

1.048.871,0)

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

-

REALIZADO

30.127.025,94
1.363.033,39

-

442.112,0)
30.000,0 )
27.670.124,0 )
127.616,0

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

j

A TÊ: O PERÍODO

5.540.371,4 1

-

%
(F= E/B)
102,76%
129,95%

-

115.579,41
0,00
28.347.688,98

26,14%
0%
102,45%

300.724, 16
2.069.264,25

235,65%
37,35%

-

20.000,0 )
5.520.371,4 l

1

0,00
2.069.264,25

-

0%
37,48%

-

-

2.844.570,4
32.014.524,0 )

- 2. 773.099, 15
29.423.191,04

97,49%
91,91%
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COMPOSIÇÃO DA

ECEITA EM 2018

197,;~~Ili

I 0,00%

37 ' 48

1

o

91,91%

Receitas correntes

102,76%
li Receitas tributárias

1

0,00% li Receitas de contribuição
26 •14% li Receita patrimonial

10,00%

137,35%

Ili

Receita de serviços

!iil Transferências correntes

1

A receita total realizada apresen ou um montante de 29.423.191,04 o
que significa 91,91 % do valor estimad , apresentando frustração de 8,09%,
nível este aceitável de frustração.

14.1.2.

Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida - R L é apurada através do somatório de
todas as receitas correntes: tributária, d contribuição, patrimonial, de serviços,
transferências correntes, outras receitas deduzindo a receita para formação do
FUNDES e da Receita Capital. A Lei d

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000

usa o RCL como índice para apurar o p rcentual de gastos com pessoal, bem
como verificar o índice de endividament dos Municípios e para parâmetro do
erário municipal com as demais de pesas, tais como combustíveis por
exemplo. Para informação, segue quadr demonstrativo:
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Até o período
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITA DE CAPITAL

30.127.025,94
1.363.033,39
115.579,41
0,00
28.347.688,98
300.724, 16

2.069.264,25

DEDUÇÃO DA REC CORRENTE.
P/ FUNDEB

- 2.773.099,15

TOTAL DA RECEITA
RCL - PODER EXECUTIVO

29.423.191,04

EVOLUÇÃO DA RECEI

CORRENTE LÍQUIDA

, . ........ ·····---·-.................................................- ....·--t-----------------------------4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
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14.2. DA DESPESA OR
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Atualizada

•.·> •.

Empenhada

Liq µjd;ida

Fixada

.

32.014.524,00

35.828.435,71

· . . .·

Saldo

e não paga

'

29.957.345,54 29.9' 7.345,54

Despesa realizada incluído os

Empenhada

Paga
28.591.365,56

1.365.979,98 5.871.090,17

agamentos e os restos inscritos em

restos a pagar equivalem a 83,61% da despesa atualizada no período,
demonstrando que o município aprese Ma lastro financeiro para honrar seus
compromissos.
EVOLUÇÃO DJ S DESPESAS
-
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RESTOS A PAGAR X OIS >ONIBILIDADE FINANCEIRA
Discriminação

Valor

4.772.227,65

Caixas e Bancas

-

(+)Haveres Financeiros

4.772.227,65
55.982,30

(=) Disponibilidade Financeira
(-)Consignações e Retenções
(-)Restos a Pagar de exercícios anteric res

171.326,77

(=) Disponibillidade de Caixa

1.365.979,98

(-)Restos a Pagar do Exercício
(-)Restos a Pagar Cancelados

-

(-)Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
(-)Baixas Indevidas de Dívidas de Curt b Prazo
(=}TOTAL

25.340,79

3.153.597,81
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14.2.2.

COMBUSTÍVEIS
Do contro e da frota

O m unicípio possui garagem própria para guarda de

V eículos

e

máquinas, a Diretoria de Transporte esponde diretamente a Se cretaria de
Administração, sendo que toda e q Jalquer liberação é feita a través de
programaç ão semanal de viagens pelo róprio gestor.

O acompanhamento dos lançam ntos do Sistema Siga é feito de forma
comparativa entre notas pagas e re atório mensal emitido pelo setor de
Transporte s.

Das desnesas c m combustíveis

Combustível
Gasolina
Diesel
Diesel 510
TOTAL

Quar tidade
li ros
. 5.086,000
. 2.016,120
5.894,210

Valor total
329.346,30
242.821,80
293.963,10

2 2.996,330

866.131,20

Comparativo com a R1 ceita Corrente Líquida
RCL
COMBUSTÍVEIS
%sobre RCL

29.423.191,04
866.131,20
2,94%

Pra a do Comércio, s/n - Centro - Mil agres - Bahia
. controladoria@milag res.ba.gov.br
(75) 98237-5995
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14.2.3.

OBRASE INSTALAÇÕES

No tocante a ob ras e instalações p iJblicas, devido à fa lta de estrutura do
setor de Controlad oria, maior parte de acompanhamento direto é feito pelo
Engenheiro da Prefeitura, ficando a e argo deste setor, a conferência das
planilhas de medi ção eu só são re ~ebidas após atesto do engenheiro.
Acompanhamento e lançamento direto no Sistema SIGA e acompanhamento
nas prestações de contas de obras vincl ladas a convêl"lios de repasse.

Despesas com obras em 2018

Março

55.658,42
109.035,60
142.749,65

Abril

245.687,50

Maio

118.784,71

Junho
Julho

115.100,11
727.355,29

Agosto

310.442,39

Setembro

297.172,71

Outubro

"43.871,46

Novembro
Dezembro

163.340,16
122.991,72

TOTAL

2.452.189,72

Janeiro
Fevereiro

...

Com parativo com a R ceita Corrente Líq uida
RCL

29.423.191,04

COMBUSTÍVEIS

2.452.189, 72

% sobre RCL

8,33%

Pro ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia

controlado ria@milagres.ba.gov.br

(75) 98237-5995
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Evolução das despesa com obras e serviços
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15. DO CUMPRIMENTO DOS LIMIT S CONSTITUCIONAIS
15.1. DUODÉCIMO
I~-,- ,- e

M

Tribunal de Contas dos

unicipius du Estado da Bahia

Controle de repasse do Duodécimo

col\lrR01.É ºº·REP S$E -2ois: •
Data

Janeiro

20/01/2018
20/02/2018

86.747,67

87.177,51

86.747,65

Abril

20/03/2018
20/04/2018

86.747,65
86.747,65

87.177,51
87.177,51

Maio

20/05/2018

86.747,65

86.747,65

Junho

20/06/2018

86.747,6

86.747,65

Julho

20/07/2018

86.747,6

86.747,65

Agosto

86.747,6
86.747,6

86.747,65

Setembro

20/08/2018
20/09/2018

Outubro

19/10/2018

86.747,6

Fevereiro
Março

Valor devido

JNSS retido

Valor pago

Período

85.458,09

86.747,65
86.747,65

Pr ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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Novembro
Dezembro

20/11/2018
20/12/2018

86.747,65
86.747,65
1.040.971,82

TOTAL

nº 009/2017

86.747,65
86.747,65
1.040.971,82

15.2. Aplicação em Ações e Servi :os Públicos de Saúde - EC nº 29/00

Atendendo as demandas da Emenda Constitucional 29/00, todo
município tem a obrigatoriedade de ap icar o mínimo de 15% anualmente de
sua receita de impostos e transferênci1 s constitucionais em ações e serviços
públicos de saúde.

APLICAÇÃO NAS l),ÇÕES DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO

...

.

VALOR

2.745.361,95

Total das despesas com saúde
Base de calculo para aplicação (Receita)

16.195.075,45

Valor a ser aplicado nas ações de saúde
.

% aplicado

2.429.261,32
.

.

.

.

'
.·

16,95%

15.3. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - CF, Art. 212

A Constituição Federal no Art. 2 2 define a aplicação de no mínimo 25%
anualmente

no

desenvolvimento

do

ensino,

resultante

de

impostos,

compreendida e proveniente de transfe ências.

Pr< ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
(75) 98237-5995
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..
ESPECIFICAÇÃO
Receita de Impostos e transferência constitucionais

VALOR

16.195.075,45

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

4 048.768,86

Despesa Total com Educação
Receita Bruta do FUNDEB

10.299.399, 12
8.911.386,27

Despesa Liquida Aplicada (despesa total - receita d)
FUNDEB)

1.388.012,85
2.773.099,15

Contribuição para formação do FUNDEB

4.161.112,00
Valor aplicado atendimento Art 212

% a.plicado atê 31/1212018 sem saldo do FU"IDI B

25,69%

·.

.

Considerando a

ESPECIFICAÇÃO
Receita do FUNDEB
Despesas Profissionais do Magistério
Outras Despesas ensino fundamental
..

aplic~

ção do recuso do FUNDEB

.

VALOR

.·

.

8.911.386,27
5.987.472,59
2.831.431,52

.

Saldo do FUNOEB em 31/1212018

67,19
31,77
. 429. 738,45

No exercício de 2018 foi aplicadc o percentual de despesas próprias em
Educação

e Saúde, cumprindo a Legisl ção pertinente que determina: 15% em

saúde; 25% em Educação e ainda, d1 is recursos anuais totais dos Fundos,
mínimo de 60% na remuneração dos p ofissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício na rede púb ica.

15.4. Despesas com Pessoal

Pra .a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
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O cálculo de base da Receita Corrente Líquida - RCL usa como
parâmetro de cálculo o índice geral do

últimos 12 meses. Observo que foi

retirado da base de cálculo os programa do PSF, SAMU e Saúde Bucal.

Receita Corrente Líquida
~~~~~--~Receita Corrente Líquida de novembro a dez mbro de 2017
Receita Corrente Líquida janeiro a dezembro e 2018

Despesa Total com Pessoal
.
Despesa com Pessoal dezembro de. 2017

···--~~-~--·

Aposentados e pensionistas

27.222.784,65
13.968.368,91

--+-------

0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

Pessoal Civil
Encargos
Outras Despesas com pessoal

Despesa _com Pessoal janeiro a dezembro de.2018

13.968.368,91

12.402,00

Aposentados e pensionistas

907.621,23

Contratos por tempo determinado
Pessoal Civil

8.837.060,35

Encargos

1.615.549,02
2.595.736,31

Outras Despesas com pessoal

16.SUBSÍDIOS DOS AGENTES PO ÍTICOS

Pra a do Comércio, s/n - Centro - Milagres- Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
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Lei que altera os valores dos subi ,ídios dos Agentes Políticos nº 524 de

13/10/2016. A referida Lei, nem o quad o de Agentes Políticos não sofreram
qualquer alteração durante exercício de : 018.

Servidor

.

Função

Cézar Rotondano Machado
Marcos Queiroz Ribeiro
Antonio Carlos Rodrigues Regis

~

Maria Bethânia Rotondano M. Santos

Prefeito

13.000,00

Vice Prefeito

6.500,00

ecretário de Obras e Serviços

Danilo Pierry Santana
Leziany Santos Ribeiro Lima

Subsídio

5.000,00

Secretário de Finanças

5.000,00

S9cretária de Assistência Social

5.000,00

Secretária de Administracão

5.000,00

Secretária de Saúde

5.000,00

Secretária de Educação

5.000,00

Maria Denilza Silveira Amaral
Sandra Mara Figueredo S. Almeida

17. DOS RELATÓRIOS DA LEI DE F ESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei Complementar nº 101 de 04/05/20 JO, estabelece em seus arts. 52 a 55 a
obrigatoriedade de confecção e publi ação dos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, após no máximo 30 dias do
encerramento de cada bimestre e quadri mestre respectivamente.
Relativo ao exercício de 2018 os mesmbs foram confeccionados e publicados
em conformidade com as disposições fas Portarias nº 632 e 633 do órgão
central de contabilidade.
No

que

concerne

à

transparência,

os

mesmos

foram

publicados

tempestivamente em Diário Oficial de Município e podem ser acessados
Pra1 a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
contra lado ri a@l milagres. ba .gov. br
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através

do

endereço

eletrônico:

htt ://www.mila res.ba. ov.br/menu/98831/RREO-e-RGF-Relatorios-da-Lei-deResponsabilidade-Fiscal-

RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXE UÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
./ 1° Bimestre - publicação em 27/03 2018, edição nº 1543 .
./ 2° bimestre - publicado em 29/0 /2018, edição nº 1616 - republicado
em 30/05/2018, edição nº 1618 .
./ 3° bimestre - publicado em 24/07/ 018, edição nº 1672 .
./ 4° bimestre - publicado em 271091 018, edição nº 1745 .
./ 5° bimestre - publicado em 28/11/ 018, edição nº 1793 .
./ 6° bimestre - publicado em 30/01 2019, edição nº 1836 - republicação
em 26/03/2019, edição nº 1875.

RELATÓRIO DE GES ÃO FISCAL - RGF
./ 1º quadrimestre -

publicado

m 29/05/2018, edição nº 1616 -

republicado em 30/05/2018, ediçã nº 1618 .
./ 2° quadrimestre - publicado em 2 /09/2018, edição nº 1745 .
./ 3º

quadrimestre

-

publicado

em

30/01/2019,

edição

nº

1836

republicação em 26/03/2019, ediç o nº 1875.

AUDIÊNCI S PÚBLICAS

./ 1° quadrimestre de 2018- realiza a em 22/05/2018;
./ 2° quadrimestre de 2018- realiza a em 19/09/2018;
./ 3° quadrimestre de 2018 - realiza a em 27/02/2019.

Praç do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
controladoria@milagres.ba.gov.br
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18. SISTEMA SIGA

A Resolução TCM nº 1.282/09

~stabeleceu

eu os dados municipais

devem ser encaminhados através do Sii tema Integrado de Gestão e Auditoria
- SIGA, além do tradicional encaminham ~nto por via documental.
A conferência é feita através de levantamento de relatórios detalhados,
todas

as falhas

e

faltas

registradé s

são

encaminhadas

aos

setores

competentes para regularização. Ao fi hal da vigência emitimos relatório de
pendências emitido pelo sistema, do pro ~edemas com os ajustes finais quando
possíveis. Em relação ao acompanham lmto das informações contábeis, estas
são de responsabilidade da assessoria ' ontábil, porém este setor tem buscado
meios para uma maior eficiência no seu controle.
Status
Mês
Quantidade
Janeiro
6
Autorizada - fora do prazo
Fevereiro
3
Autorizada - fora do prazo
Março
Autorizada - fora do prazo
3
Autorizada - fora do prazo
Abril
3
Autorizada - fora do prazo
Maio
3
Autorizada - fora do prazo
Junho
1
Autorizada - fora do prazo
Julho
2
Agosto
o
Autorizada - fora do prazo
Setembro
1
Outubro
o
Novembro
o
Dezembro
o
TOTAL
22
.

19.ESTRUTURA DA CONTROLAD hRIA GERAL DO MUNICÍPIO

1

CONTROU DOR GERAL
Pr<

ça do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
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20. INFORMA ÕES COMPLEMENT RES

Posição do envio das informações dos ó gãos fiscalizadores:
./ SIGA - Sem registro de pendênci s;
./ CAUC - Sem registro de inadimpl ncia
./ SIOPE, SIOPS, RREO e RGF - p blicados e homologados

21. COMUNICA ÃO DA CONTROL DORIA COM OS DIVERSOS
SETORES

Internamente memorando, e-mails

comunicação direta e notificações

quando há necessidade de apont r falhas reincidentes. Externamente,
ofícios.

O município possui nor as e procedimentos publicadas e

encaminhadas as Secretarias e Seta es.

22.CONSIDERACÕES FINAIS

Esta controladoria vem por todos os meios prestar um serviço de qualidade
a gestão, a população do município d Milagres e ao Tribunal de Contas dos
Municípios, atuando com integralidad
estrutura humana, o processo é difícil,

e transparência. Devido a falta de
por vezes deixa de acontecer de forma

mais efetiva, mas continuamente tem s trabalhado de forma organizada e
controlada, para que ao decorrer d

gestão possamos efetivar todos os

controles sob minha responsabilidad . Tenho melhorado continuamente o
relatório encaminhado, mostrando os atos significativos, as considerações
Pra a do Comércio, s/n - Centro - Milagres - Bahia
contro ladoria@m ilagres. ba .gov. br
(75) 98237-5995
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realizadas, bem como as orientações e r sultados alcançados. A equipe como
um todo é pequena, com suas grandes d ficuldades, mas também engajada de
grande empenho para prestar o melhor serviço possível. Peço desculpas de
antemão ao gestor e ao auditor da 12ª

1

CE pelas falhas por hora cometidas,

mas a busca por melhorias é diária.
Dos resultados e acompanhamentos escritos ao longo do relatório, assim
como numa avaliação diária, não foram

tectadas 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
exercício de 2018.
No mais, nos colocamos ao dispor.

Milagres, 26 de

Luciana

arço de 2019

Jan~; -~oura tintra

Controladora Ge ai do Município
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23. PRONUNCIAMENTO DO EXMO.

r PREFEITO MUNICIPAL

Em atenção ao quanto preconiz do no art. 21 da Resolução TCM nº
1120/05, declaro ter tomado conheci ento das conclusões contidas no
Relatório de Controle Interno referente à competência do mês de dezembro de
2018, em seu inteiro teor, ao que pronu cio consensualmente com relação ao
parecer emitido pelo competente órgã , recomendando à Controladoria a
adoção de medidas necessárias ao regular cumprimento de todas as
exigências legais vigentes.

Milagres, 26

~e .. a~çó de2019

Prefeito do Município
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