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INTRODUÇÃO

Em

cumprimento

ao

que

define

a

Resolução

TCM

1120/05,

apresentamos nesta a avaliação do mês de julho de 2018 dando continuidade
ao processo avaliativo do Controle Interno em auxilio ao Controle Externo, ao
mesmo tempo em que, mantendo o padrão do relatório, mas também o
adequando aos relatórios emitidos pelo Controle Externo para um melhor
entendimento, no intuito de instruir em todos os assuntos de maior relevância,
facilitando a análise dos documentos enviados.

1.

Secretaria de Saúde

Através da Secretaria de Saúde, a empresa Via Bahia realizou o
programa 'Saúde no Trecho', na escola Pavilhão Vilobaldo Alencar. Com
aferição de pressão arterial, Imunização com vacinas do calendário básico,
médico realizando consultas, vigilância com oferta de testes rápidos de
hepatite, HIV ,Instruções de primeiros socorros com os socorristas e outros.
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Dia 28/07 aconteceu o dia D de vacinação contra a raiva. Cães e gatos
foram vacinados durante todo o dia. A campanha durou até 04/08/2018 com
disponibilidade intensiva em todos os Postos de Saúde do município.
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Nos dias 24, 25 e 26 deste mês aconteceu nas Cidades de Sto. Antônio
de Jesus e Dom Macedo Costa a Capacitação de Segurança, saúde e meio
ambiente no Trabalho Rural e Urbano do Território do Recôncavo Sul.
Milagres se fez presente, buscando sempre mais conhecimento e
qualidade para o nosso município.
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Capacitação de Saúde

do Trabalhador

.
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2. Secretaria de Assistência Social

A parceria com as secretarias de Saúde e Educação tem se mantido de
forma satisfatória, distribuição de cestas básicas tem assistido cerca de mais
de 200 famílias carentes. Assirn como algumas gestantes foram assistidas com
a entrega de enxoval, conforme Lei municipal de nº 423/201 O.
Os serviços de modo geral têm sido ofertados de forma continuada e as
capacitações estão ocorrendo de forma especifica com cada programa/setor
como:
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•

Orientações técnicas sobre politica de Assistência Social;

•

Atribuições da equipe por área de serviços;

•

Orientações técnicas sobre planejamentos;

•

Orientações técnicas sobre o CRAS;

•

Orientações técnicas sobre o PAIF;

"

Orientações técnicas sobre o SCFV;

•

Orientações técnicas do Controle Social: CMDCA e CMAS;

•

Relações interpessoais.

Bolsa Família

151 atendimentos e 94 atualizações cadastrais; 16 entrevistas para
digitação no CadÚnico; 16 transferências de domicilio; 09 inclusões de
membros familiares; 05 exclusão de membros familiares; 10 solicitações de
NIS; Realizados ainda, verificação de liberação de bloqueio do beneficio;
manutenção do Programa; envio de mapas de condicionalidade da saúde;
acompanhamento dessa condicionalidade; acompanhamento e monitoramento
do envio do mapa da educação e monitoramento do SIBEC e SIGPBF e
fornecimento de listas do Cadúnico aos serviços/programas.
Beneficio de Prestação Continuada

Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 07 encaminhamentos do BPC para o INSS, sendo buscados novos
beneficiários do BPC, realizado a inclusão e recadastramento nos serviços de
Proteção Social Básica.
Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo

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

e

adolescentes,

acompanhamento

das

famílias

pela

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

CREAS
Planejamento de oficinas de desenvolvimento da autoestima, realização
de reuniões e palestras com usuários e famílias, serviço de atendimento
especializado às famílias e indivíduos do qual destacamos acompanhamento
de 145 casos, inclusão de 03 casos (famílias ou indivíduos) inseridos no
acompanhamento,

10

atendimentos

individualizados

com

10

visitas

domiciliares, produção e distribuição de folhetos explicativos, campanhas
educativas sedo elaboradas, acompanhamento das vitimas de violência,
negligencia, maus tratos, exploração sexual e crueldade com os Serviços Sócio
assistenciais, Plano Municipal de atendimento Sócio Educativo em fase de
elaboração.

CRAS
Acompanhamento de 1007 famílias; 44 atendimentos particularizados;
02 visitas domiciliares e 55 benefícios eventuais concedidos o que mostra
consideravelmente a melhoria no acompanhamento por parte do setor .
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Secretaria de Educa
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O mês de julho foi período de manutenção do sistema Educacenso. O
Educacenso é o sistema do lnep no qual são informados todos os dados de
matrículas dos alunos da rede municipal. De acordo com as informações
dispostas no sistema, o FNDE libera os recursos destinados à manutenção do
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transporte e da merenda escolar do município, utilizando como base para o
cálculo o valor per capita, o número de alunos matriculados no município.
No ano de 2018, foram registrados no sistema Educacenso um total de

2.773 alunos, matriculados em todas as modalidades de ensino da rede pública
do município. Ao todo, 491 são alunos de classes da Educação Infantil, 863
alunos do Ensino Fundamental 1, 744 alunos do Ensino Fundamental 11, 246
alunos do Ensi110 Médio, e 429 alunos do EJA. Dentre todos os matriculados,

1669 alunos necessitam do transporte escolar para acessar a escola. Todas as
escolas registraram as informações no sistema até o dia 31 de julho.
A Secretaria de Educação também esteve presente em reunião com a
Coordenação de Pós-Graduação da UFRB (fotos em anexo). O município foi
convidado pela universidade a participar de um momento de diálogo, com o
objetivo de compreender quais linhas de mestrado coadunariam com a
realidade dos docentes da rede do município. Participaram do encontro os
dirige11tes e coordenadores de alguns municípios do vale do Jiquiriçá. O
município

de

Milagres

salientou

a

importância

de

um

mestrado

que

promovesse pesquisas que tivessem como enfoque políticas afirmativas e de
permanência de alunos na escola, uma vez que o município de Milagres lida
com índices significativos e preocupantes de evasão escolar e de distorção
idade- série. O fato de o mestrado ser oferecido na modalidade profissional
auxiliará a região, tendo em vista que os mestrandos terão a oportunidade de
aliar a pesquisa teórica à aplicação dos resultados na prática, no cotidiano das
escolas de comunidades circunvizinhas. A proposta do município de Milagres
foi bem aceita pela coordenação, que acrescentou a demanda como uma das
três possíveis linhas do mestrado.
Outra parceria realizada no mês de julho com a UFRB foi a Exposição
de Astronomia e realização de oficinas de química (fotos em anexo), que
aconteceu no Centro Educacional Conrado Menezes da Silva. O evento foi
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aberto a toda a população e atraiu pessoas de todas as idades, que puderam
observar satélites e planetas nos telescópios, e também aprender sobre a
formação do universo, ou participar de experimentos de química ministrados
por monitores dos cursos de química e física do Centro de Formação de
Professores.
Reunião corn a Coordenação do Progran1a de Pós-Graduação da UFRB
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Exposição de Astronomia e Química da UFRB
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Como já foi salientado em relatórios anteriores, o município de Milagres
conseguiu desenvolver um projeto pioneiro para a construção do Centro de
Ciências e Matemática de Milagres- CECIMMIL, espaço cultural e científico que
abrigará exposições de diversas áreas da ciência e da matemática, fruto da
parceria

com

professores

da

UFRB,

aguardando

deliberação

das

necessidades.
Foram iniciadas no mês de julho as oficinas de esporte ofertadas pelo
município aos alunos das escolas de ensino fundamental (fotos em anexo).
Pela manha e tarde, monitores ministram aulas de karatê, futebol, judõ e
capoeira. O objetivo do projeto é promover aos estudantes a disciplina e
consciência cidadã por meio do esporte, aliada ao fomento de práticas de
exercícios para uma vida saudável.

~-

---_______.__,

J

Milagres- Bahia
co ntroladoria@milagres.ba.gov .br iW
1-:,
tel: (75) 3545-2101 i'!

:e~ ;.k-

Prefeitura Municipal de Milaqres
Contro/adoria Geral do f/1unicípio
Luciana

\

l

Milagres - Bahia
v_r:1_~ r_Qla d o r i_s!@_íf! i 1a grcs. b a. gçi_y. b r
tel: (75) 3545-2101

Prefeitura Municipal de !Ylila9res
Contro/adoria Geral do Município
Luciana

Apoio constate a projetos culturais e eventos.

CST

Capacitações.
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3.1. Merenda Escolar

No mês de Julho a produção e distribuição da alimentação escolar foram
interrompidas até o dia 18 do mesmo mês, tanto na zona urbana quanto na
zona rural em virtude da dificuldade do poder executivo em estabelecer um
diálogo com o legislativo para atender aos anseios e demandas da população,
resultando na falta de dotação orçamentária, e consequentemente dispensa
dos servidores terceirizados, o qual incluiu-se as merendeiras da alimentação
escolar. Após o esforço intermitente do poder executivo, o diálogo foi
estabelecido

e a

suplementação

necessária

para

a recontratação dos

servidores foi autorizada e a alimentação escolar voltou a ser produzida e
distribuída normalmente.
Outro fator importante que deve ser ressaltado é que, mesmo com a
homologação da chamada p(1blica no mês de Junho, só foram realizados dois
pedido para a aquisição dos gêneros até a data de entrega do presente
relatório, em função da falta de um responsável pelas demandas da agricultura
familiâr e questões que compete ao setor de finanças.

MANIPULADORAS/HIGIENE

As funcionárias estão aparentemente saudáveis, sem lesões cutâneas e
sem sinais e sintomas de infecções respiratórias ou oculares. Foi solicitado às
funcionarias

exames

médicos

e

laboratoriais

que

foram

realizados

recentemente e que atestem a saúde das mesmas. Apresentam-se diariamente
asseadas e limpas, devidamente uniformizadas e utilizando equipamentos de
proteç:ão

individual

l\Ío

dia 20 de Julho foram treinadas pela estagiaria de

Nutrição Nathália Pereira ela Silva sobre as Boas Práticas de Manipulação dos
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Alimentos, o qual se obteve a assinatura das participantes e entrega de
certificado.

QUALIDADE SANITÁRIA DA PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS
Recebimento, controle e armazenamento de mercadorias

Os pedidos são feitos semanalmente, os produtos são recebidos dentro
dos prazos de entrega, devidamente conferidos e armazenados conforme a
especificaç~10

de produto, alirr,entos fora cio prazo de validade ou que não

atendem as especificações são devolvidos aos fornecedores. Os alimentos
perecíveis são imediatamente congelados ou refrigerados, porém não há
controle de temperatura dos equipamentos como consta na Resolução RDC nº
216 de 15 de Setembro de 2004, por falta de termômetro, os produtos não
perecíveis são armazenados no estoque, o qual, as condições permanecem no
mesmo estado que foi exposto nos relatórios dos meses anteriores: O controle
de estoque é realizado mensalmente.
l\la zona rural, a entrega cios produtos é realizada através de transporte
p<:1blico exclusivo da merenda escolar, são devidamente conferidos, datados e
assinados por meio elas guias de entrega. Os produtos são acondicionados nos
estoques das cantinas das escolas.

Transporte e distribuição dos alimentos

O transporte dos alimentos é realizado de em automóvel adequado, de
uso exclusivo da alimentação escolar, dotado de cobertura para a proteção dos
aiimentos, é lavado semanalmente. /é\ merenda escolar é diariamente entregue
nas escolas da zona urbana no horário adequado, no período matutino nas
escolas da zona urbana às 8:00 horas, e no período vespertino às 13:30 horas,
com controle de e11trega e recebimento por meio das assinatura dos
-------------
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respectivos responsáveis. A distribuição ocorre nas próprias escolas tanto na
zona urbana quanto na zona rural em horários estabelecidos pela direção, as
merendeiras são devidamente orientadas quanto á higiene pessoal, assepsia
das mãos, uso de equipamentos de proteção individual e boas práticas de
manipulação nos momentos de visita às da nutricionista às escolas. Faz-se
1v2cessário a aquisição de uniformes/ aventais para as merendeiras para
garantir a segurança alimentar e nutricional da alimentação escolar.

ABASTECllV!ENTO DE ÁGUA

A água utilizada nas cantinas é potável, proveniente de rede pública
tratada, acondicionada em caixas d'água de polietileno com capacidade de

1 DOO litms, tampadas e limpas. livres de rachaduras, vazamentos, infiltrações e
descascamentos.

ABASTECIMENTO DE GÁS

/\ área para armazenamento de gás é instalada em local ventilado e
protegido. O reabastecimento é realizado mensalmente.

CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

A dedetização foi nas escolas que faltavam (Creche Municipal Dona

Menininhha. Escola Democrática de 1° Grau Dr. Tancredo Neves e Centro
Educacior1ai Conrado Menezes da Silva) foi realizada no dia 04/08/2018.
Restando apenas a Escola Maria Auxiliadora Terezinha Costa (Lagoa 2 Irmãs)
que foi marcada para 16/08/2018.
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Quaiidade da aiimentação escolar

Feijão tropeiro+ goiaba (noturno)

Arroz doce

.;·j:_:

,-

,Ll..íro:: -:::-orn cenoura e sojc.

Suco de

gvif~éJ{:-;

+ boio d€· laranja

IVlaçã e melancia

Banana e melancia+ pipoca

(dia do estudante)
Milagres - Bahia
ÇQDtro Lei d cu:@@.Qlll<igres _~º-" b r
tel: (75) 3545-2101

Prefeitura /P1unicipaf de IY/ilaqres
Conbro/adoria Geral do !11unicípio
Luciana

Agricultura Familiar

Treinamento das merendeiras
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Transporte
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Estrutura

4. Secretari:.i de OiJras e Infraestrutura

Todas as obrac3 e1r1 andamento no município recebem acompanhamento
direto do Engenlieiro. A previsão para inauguração da Creche no Distrito de
Tartaruga está prevista para setembro do corrente ano. De forma indireta hoje,
o município através das obras em andamento gera emprego para cerca de 120
pais de fo111 lic:S, coril1 ibuincio 110 combate ao desemprego que assola o país.
Foram

111:ciadas as obras de

construção da quadra

coberta

na

Gameleira.
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A construção da primeira etapa do estádio municipal encontra-se a todo
vapor.

\Vlinl~;tér\o

. c.\o Esport<::

L)fJra d10

Estáclio

rnunfr:ipal .n todo vapor
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Elclrificaçiio 11a zona ru:al e nas ruas onde esta sendo realizadas as
obras de pavimentaçao e orenagem.
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ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
Processos d;;i' Pagarnentc

Ma11utenção constante do cronograma de avaliação, liberação, compra,
liquidação e pccgamento têm sido efetivos, para tanto a gestão tem mantido o
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mesmo, o mesmo com os mecanismos de controle financeiro, que desde
janeiro vem auxiliando na não aquisição ou contratação de serviços sem o
devido saldo. O cronograma de responsabilidade também vem mostrando
r·esuliaC:o, os bens patrirnoniars permanentes, independentes cio valor seguem
com acornpanhamento direto do setor ele Patrimônios.

Foi reforçada a

orientação quanto ao atesto nas notas de aquisições diversas, a fim de
evitarmos pagamentos ele itens. ou serviços não entregues/realizados.
l\llêH1t2rnos o ritmo ele conferência e cobramos constantemente em
relaçao á qua!iciade da impressão dos documentos, para evitarmos o máximo
possível o envio inadequado destes ao tribunal.
!Vler1sal11·1ente, os processos ele pagamento são conferidos através de
r·eiaçao ,:,ncc;,rH1ilaCté1 pele setor. a fim de que não ocorram erros e falta de
envio dos referidos documentos ao Tribunal. A conferência é feita inicial e ao

fria! após inserção no e-TCIVI, antes de gerarmos o protocolo. Não há qualquer
resistê1·,c 1a por parte cios setores responsáveis.
N~.o

r·egisu·arnos pagamentos ele restos a pagar no perioclo. Segue

arx:tixo quae'ro cletalhaclo cios processos ele pagamento encaminhados:

!
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E~~~-Cll? d~_pag_~1_!1_~~~to
E~_trt1 or~9rr~ent(H·io
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___ J

i::rocessos licít::ltérios

/-\ cor1feréncia das p21stGs tem obedecido à ordem por fases, do qual
conseguimos regularizar pendências e corrigir falhas, tais como referencial e

Milagres - Bahia
~.S.L)l(Cld_ci_QI@rW cri !ag_res. ba_,.gç-y_J1c
tel: (75) 3545-2101

!.

Prefeitura !Ylunicipaf de !Ylilaqres
Controladoria Geral do Município

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

Índices de Processos Analisados
Nomenclatura
- -------------- ---1

I

Quantidade
--- --

Pregão Presencial
Dispensa de Licitação.
----Co~\r'~t;;-1--

-1

05
08

_

oo

-!

_ __ ---~
01

Tomada de pre_ço2
lnexigibilidade -~~_LicitaçãCl_

r

01

--i

1- ________ i'\_ditiv~d~~~~();~r!~~ ,- ~6- ----1
Distrato de Con(rat~I_ o_o__ __i
1

-

-

Chamada pública i
00
_ TerlTlo de_.. supress~--- 01
Terí12o de permissão 1
00

.

- --;

-j

Relação de Processos licítatóríos homologados

Pro e.

Vigência
01 ano

D~21

DD1 ssppeen.nssaa

1 m,.·quAinuagsuceo st.ur-a--l---_4__
.768,00i_ 06_rneses

1
t--0_2_1A--t--~

1

D-022 __ Dispensa

Manutenção
aparelhos
_ci_dontolcí!-éi~cis

D0_2~1-- Dispensa

!Serviçosde trator

D-024

Dispensa

J

15.600,()()t' O> ooo

1

Aluguel social

___78]9,80
,
1

-~- lnexigib~l_i9~d_e_J-=sh-;,vv~u51-;:al --1-

j

Ata/Contrato

Adm.

079/2018 , Atas nº 025, 026 e 027 /2018 ·

i

102/2018

i

Contrato

nº 0073/2018

1 W;,/Wrn i Contrato nº 0076/_2():t_8___

06 meses . 106/2018 'Contrato nº 0079/2018

i Contrato nº 0081/2018

7.800,00: 06 meses

l 10/2018

1-800,00 i- _ 01 ano
5.500,00 [ 06 meses

113/2018 ; Contrato nº 0084/2018
111/2018 ! Contrato nº 0083/2018

Milagres - Bahia

Cl

i__!_~i-~\ª-çj_Qr;~1@:,'._!_2_i:.-..c:_·_e~,

i:·,

·· ''1

lei (75) 35L1S-2 l01

Prefeitura Municipal de !Ylilaqres
Contro!adoria Geral do 111unicípio
Luci.:i112

Valores homologados
a) Total em PP no período: R$ 812.789,95

b) Totcil em dispensas no período: R$ 37.847,80
c) Total ern inexigibilidade no período: R$ 5.500,00
d) Total em co11tratos no período: R$ 176.109,75

P LAH EJ Afv: El\]TOiP ROG RAl'JIAÇÃO

Lei nº 535 de 18/12/2017 que institui o PPA, Plano
Plucianual período 2018/2021;
Lei 11º 527 de 14/07/2017, Diretrizes Orçamentárias
(LDO), exercício de 2018;
"

Lei nº 536 de 28/12/2017, Orçamentária, estima a
receita e fixa as despesas para o exercício de 2018,
admir1islrê1ção direta e indireta (Poder Executivo e
Legislativo) LOA:
RECEITA ESlJMADA R$ 32.014.524,00
DE?PES,.L\flXAD,11. R$ 32.014.524,00

ci\:v1ARA R$ 'l .268.340,00

JW ALIACAO DA EXECU_çj~O ORÇAMENTÁRIA
i~eceit'-<

J\nàiise da Receita por Categoria Econômica

Para o exercic10 ele 20' 8 foi orçado um valor de arrecadação de R$
2'. '.\1 J 723.DO

realizoçao

de

de Receilas Corrnmes. No mês de julho/2018 tivemos a
1·eceita

Corrente

no

montante

de

R$

2.651.913,47

(dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e treze reais e

,.
Milagres - Bahia :
ccntío.ladoria@rnilagres.ba.gov.br , ·,

tel: (75) 3545-2101

Prefeitura !Ylunicipal de !Ylilaqres
Controiadoria Geral do !11unicípio
Lucia11a

quare11\a e sete centavos) o gue, mais uma vez, registra uma queda em
relação à arrecadação do mês anterior no montante de R$ 147.515,34 (cento e
quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).
Compara1y:IJ com o_ n1esmo periocj_o do exercício anterior, registramos um
au.rnrn1\o de

!~$_464.950

"LlL(quatrocenlo5 e sessenta e quatro mil, novecentos

e cinqueota reais e q_uarenta e seis centavosL
Segue quadro demonstrativo

com

comparativo do

alcançado em

porce:1tagern e:1t:e o previsto e o realizado no período e até o período:

F~r:cErrt\S

~-----·-

..

COF<f,;.Ei\!l"ES

Receita T rib.Jtárra

PREVISÃO

REALIZADO

%

LOA 2018 (B)

JULHO (C)

(D= C/B)

29.318.723,00

2.651.913,47

1.048.871,00

126.994,70

r

.

-

Receita de Contribuicões
1 Receita

-~

f.eceita de Serviços
t

1

ra:1:3fEc,j~·'·(.>83 Ccrre111§~

-

10.566,29

---~-º 000,00;

0,00

n

,I __ ,_ -

-

670 ·124 •

oO:

/-

127.616,00'

Outras Receilas
Correntes
.

12, 11 %

-

442.112,00

Patrimonial

9,05%

2 312.182,42
202.170,06

2,39%
0%
8,36%
158,42%

~-

f~ECEiTAS

5.540.37"1,40

DE CAF)iT/.\L

IQ2_e1·ação de Çrédito

[_t-!i~nação de; ó~ris

1

f(zcelt;;(s !nir3-orçan·1entárias

_________

1

i Dedução d;;~

5 520.371,40 1
-

15,43%
-

0,00

20.000,00

\Transferência de Capit31 _
['

-

-

.

854.794,39

854.794,39
-

0%
15,48%
-

1

i·~eceita

-? '.·-/ 1:5;'u, ·

.·_!

-187.l3'l/!-B

1:;,Gür!t.

\Corrente
1
·
---!l' j=:i;::·...,.,......i_!_
;, T'~'-f"'
\.1-.VL;r\. I V
,-,.:_
-----------·

32 014.524,00("

3.318.976,38

10,37%

F'.oceit:; Corrente Líquida

..

·-···-~--

---

____ _______
_,

-----------------------------~

Milagres - Bahia . _,.,,_ ,...:
çgntro la_doria@m i lagres. ba .gov .Q.c
tel: (75) 3545-2101

Prefeitura IJ1unicipa/ de IY/ilaqres
Concroladoria Geral do IY1unicípio

A Receita Corrente Liquida -- RCL é apurada através do somatório de
todas as receitas correntes: t1·ibutária, de contribuição, patrimonial, de serviços,
transferências correntes, outras receitas, deduzindo a receita para formação do

FUNDEB e da Receita CapitaL A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000
usa o RCL ;:mno índice para apurar o percentual de gastos com pessoal, bem
como ver1iicm o índice ele e11div1damento dos Municípios e para parâmetro do
e:·ário mun:cipal com as demais despesas, tais como combustíveis por
exemplo. Para informação, segue quadro demonstrativo:

-·
PMM
2.651.913,47

-

RECEiTAS
CORRENTES
..
.

.

126.994,70

í"-<.eceiia T ricutária

1

-

l'<eceita oe Contribuições

~---

10.566,29

Receita Palrimonial

0,00

Receita ele Serviços

·-

~-·

I-T1d1·1sf2rôncias
-- -

Co~Tentcs

·-------~-

1

,

---------·

i

Outras Rece1las C:::orrenles

~-

f{CCE~TA.

TCl-AL OA f-<ECErrA

i RC:L
L ___

202.170,06

854.794,39
.. -·,,
- ,,1 ('""
>1. T,
,J 1 <.. ;:;

DE CAPll-AL

DEDUÇAO DA REC CORRENTE. Pi FUNDES
C---·

2 312.182,42

[_

1

3.318.976,38 -

-

- PODt:F~ EXCCU'l"i\fQ
..

l

1

3.318.976,38

.
i

J\nulação - Lei 536/20'í 7

Milagres - Gahia

c:o ntro la doria@m i lagres. b<j_,ggv. br
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Controladoria Geral do !/1unicípio

,

Decreto nº 16 de 03/07/2018 abre crédito suplementar
por anulação no valor de R$ 672.366,94 (seiscentos e
set<mJª. e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e
noventa e quatro centavos).

Superávit
•

Decreto nº 14 DE 03/07/2018 abre crédito suplementar
por superávit no valor de R$ 316.614,75 (trezentos e
dezesseis mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e
cinco centavos)

Anul2çâo

r~or

L.ei muniGipal específica - Lei nº 546 de 17/07/2018.
•

Decreto nº Decreto nº 18 de 17/07 /2018 abre crédito
suplementar por anulação no valor de R$ 350.198,75
(treze_tJt()s e cinquenta mil. cento e noventa e oito reais

t3 setenta e cinco centavos).

Créditos adicionais esFeciais -

Lei municipal específica nº 545 de

17 /ü7/20·J B.

,

Decreto nº 17 de 17/07/2018 abre credito especial no
valor de R$ 80.049,62 .(gitenta mil, quarenta e nove
[~ª§-~o;essenta

e dois centª_\/_Os).

Créditos adicionais extraordinários
•

Não houve no período Decreto de créditos adicionais
axt(2,ordinários.

Milagres - Bahia
~-f.'r1 ~r_c l;i_ ~] o 1·i a @rn i !ag res. ba .gcv. br

tel: (75) 3545-2101

Prefeitura IJ1unícipaf de IJ1ifaqres
Con/;ro/adoria Geral do Município
Luciana

"

Decreto nº ·15 ele 03/07/2018.

RESUIVIO ATÉ O PERÍODO

·1

SUPERÁVIT u111 lotai cie R$ i."133.104,79 (um milhão, cento e
trinta e três mil, cento e quatro reais e setenta e nove centavos)

2. ANULAÇÃO um total ele R$ 3.201.452,40 (três milhões, duzentos
e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta
:e:ilél'/O'.;),

cornpleia11clo a autorização legislativa de 10% eu

co11sta ela Lei 536/20'17.

3. ANULAÇÃO cem Lei municipal especifica nº 546/2018, num
total de R$ 350.198,75 (trezentos e cinquenta mil, cento e

:·10'/er'ia e oito reais e setenta e cinco centavos), num total de
1, 09% cios 15,45% liberados na lei.

4. ESPECIAL com Lei municipal especifica (542 e 545/2018),
11u111 total de

RS 95.049.62 (noventa e cinco mil, quarenta e nove

:·eais e sesse11ta e ciois centavos).
5. EXTRAORDINÁRIO, nada registrado.

, --------- - - -

·----- . ------· --- .-

~lual~~ad'!__ !

)___

Período

-·-~-

-:::::::1-~-

_j ________LJ_q~ldad~----1--

i- ---·-_§!_lPCDJ1_a_c.!?_,__ __

Até Período

F0riodo

1

Até Periodo

1

Paga

Período

!At~ Período

E1npenhada

I

, e não paga

l

1

Salc!o

L1ª~º94.~?-ª"-7_2 _[_J __G~ó O'.JO ?~ - _ _?_·! ~-(;~: Et5 ~;~-~'.;~9~;-'.)'1<1,JG ;-~§-_?;_!~~-7i~~;-! ;-_-917.270,21 (}~_-042.-25-7.-06 ]_§_-.26-7.~;;,~~]~.-785~;~~~9_~--'

DESPESAS
ES?EClf'ICAS
-..

-

---..

---------

-----

-----··------~.

Milagres - Bahia
rnntrolacloria@m ilagres. ba .gov' br

tel: (75) 3545-2101

Prefeitura flllunicipal de fllli/agres
Conbro/adoria Geral do f!1unicípio
Luciana

Publicidade

fJllJJenhos:
Não houve empenho no período.
Paqame_ntos:
-----

1 -

------

------

i'

pagamento
-- -------

'1523
1G13

i

Data

1 - --- ------- -

--- - - - - - -

Credor

Valor

1

1.050,00

' 04/07/2018 11
' ·1210112018 --

- - - ------1~~~1; G~; 9IServ1ç;o_s___ ---3.220,00
- - - - - - - --------

1

---~---··-----

1·:/07/2018
1l111ao____ _ - - - ··-·------ - ·---- · 1-------L
__10/07 /2018 i F_eira Pain éis

___1569 _

1.050,00
-7.960,00
-

TOTAL

13.280,00

Obras e Serviços de Engenharia (cadastro e medições)

Não houve registro ele novas obras no período.

Í''" _Jan,~ciiÇ~~- ;

Obr:;.

1
1

- - -~}: ~ _ :\~:~~~~f~;6+~~~----

004
009
002
010
OOti

05
1 10/07/20'18 1
---01- -- --- i--12/07/2018-1

Valor

·1

~; ~~~:~~~

390.214,39,
49.343,43 !

-

ooi __~~,___ 007___

__ ~:] ___

:~Çiati

1_

01-------l __ 12/07T2618 :--__ 65.901.98\
____Q5 - -T~1-3/0712oi-§______-___ 42.145,241
__Q?__ j_'l5/Q7/20'18 i
47.768,?J3J

TOTAL

727.355,29

eo n tro la do ria (CU rn i !a_gres. ba .gov. b r

tel: (75) 3545-2101

Prefeitura !11unicipal de IY/ilaqres
Controladoria Geral do i/1unicípio
Luci3r :;:

COiVIBUSTiVEIS

. --T-- -----·· ----\·-------·-'

Quanticlacle
litros

Con1busrivef
·· 1

Gasolina
Diesel

--T---!-

...

,

!

-6495l

Valor total

-28.642~66

---·-----.-----··

·- -

_______53_2!_,Eíl_ ____ 17.348,49

-. l)_ie~ei_s~forAd--------2l}~~~f--

~::~~::~~

!

i-

- .,.,_J

SiSTEi\iLbi. SíGJ\

/\té a presente data r1ão registramos qualquer dificuldade relativa a
inser;~io

ue dc:,cios no sistema. Os levantamentos são feitos periodicamente

através c1e emissão de relatórios e confrontação com os relatórios emitidos
pelos setores.

ACOMPAilJHAi,1ENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - EC nº 29/00

Atendendo

as

demandas

da

Emenda

Constitucional

29/00,

todo

rriunicípio tem a obrigatoriedade de aplicar o mínimo de 15% de sua receita de
:n1postos e transíeréncias co11stitucionais ern ações e serviços públicos de
saúde. como sec1do uma das secretai-ias mais negligenciada na gestão anterior
e por ser meta da gestão atuai, temos voltado incessantemente ações a esta
para que possamos regularizar a saC.1de no município.
2018 foi ap:icac'a

------

ó1

No rnês de julho de

porcentagem de 16.80% conforme demonstrativo abaixo:

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

--·------------

Milagres - Bahia ,
eG n tro l~1clo ria (âl 1n iiag_r:es.
ba .gov.
b r li----------tel: (75) 3545-2101 '·.

Prefeitura lJ1unicipa/ de !Ylilaqres
Contro/adoria Geral do !11unicípio
l_uciana

APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE
VALOR

ESPE:CIFICAÇÃO
Totai elas despesas con1 sal1de

1.604.453,98

O.sse de calculo para apl1caçf'10 (Receite:)

9.553.040,72

Valor a ser :ipiicado n0s ações de sal1de

1.432.956, 11

~lo
'C"C,.,-,

aplicado
~--cc.

,,, •. ,

.,.,

'''•

'

' .,,,

;:!""'~-··'

...,.,,.,.,,"''"''""

,~··'1:

"

=·-

'."'~

16,80%

-- -

,

-:~~~:=

---

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - CF, Art. 212

A Co•1s\ituição Federal no Art. 212 define a aplicação de no mínimo 25%

''ª msnutençé10 e desenvolvimento do Ensino nos Municípios.
Sendo um cios pilarGs da gestão, o intuito, principalmente no campo de
capacitaçao, me'ihorias no ensino, qualidade na merenda escolar tem sido
metas essenciais a serern alcançadas.
Segue baixo compmativo de índice:

APLICAÇÃO EIVI EDUCAÇÃO
- - - - --------- ESPEC!i-:iCr\Ç;.·.0

----------------------~-----~-----,

VALOR

Receita cio FiJ!\JDEB
1

Despesas
----

5.248.515,98

Prof~ssionais

-----

--

-

-----

do Magistério
--

- -3:'474-:768-;94 - ---66,20

----

[ºutres Despes os ensino f undamenl81 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,_ _
1 ._4_97_._6_9_4_,0_7~_ _ _2_8_,5_4...;

----,

Milagres - Bahia
controladoria@m ilagres.ba .govJi_r:
tel: (75) 3545-2101

Prefeitura IJ1unicipal de IJ1ilaqres
Controlador/a Geral do !'llunicípio
Luci::i 1 :;:,

Considerando a aplicação do recuso do FUNDES
SP~Cff!GAÇAO

Rece ila cie l111postos

VALOR

e transferência constitucionais

9.553.040,72

Valof n1ínirno a aplicar err1 Educação - Art. 212 CF - 25%

2.388.260,18

-

Ces;J esn Total coí11 Educação

\R'ece :!::1 Cn1lil

5.572.424,43

-Ju FUl\JDEO

5.248.515,98

joesp esa L1qu1cla J\p1icacla (despesa total - receita do
fFLJND EB)

323.908,45
1 640.047,75

1

lconlribuição para forrnação do FUNDEB
1.963.956,20

1

lvoior api.Céicio 2:lo1·1d1r11enlv J.\rt 2-í2

i

,
1

1~1u

ap 1icado até 3'1/07120'18 sem saldo do FUNDEB

20,56%

1

424.303,98

ÍAplic ado a rn&is de 25°/o

-.

Í!_ª_~or consitleíanclo o saldo ela conta do FUNDES aplicado

1.963.956,20

'J;'. .::;e, r.sicic.:tz,1•.Ju szdjo e::~ conla do FUNDEB aplicado

20,56%

~-·

DEIX OU CE

l~EPASSAR

424.303,98
...

--··---· -----

-- -

-·--------

--

O cálculo de base da Receita Corrente Líquida -

RCL usa como

p::<m,el10 rk c:\tculo o íc1dice geral dos últimos 12 meses. Conforme tabeia
a!Ja1xo poderá observar que mediante esse cálculo, ainda estamos com um
ir1dice

comprometedor,

porém,

comparando

corn

a

redução

registrada

mer1salmeme nos adequando pouco a pouco.
;,s 1Jc:sc'.1s por- soluções e111 relação á adequação do índice de pessoal é
co11sla1-,le

Eõstamos atuando no limite do quadro funcional, alguns setores,

inclusive corn sobrecarga, as assessorias e serviços apenas o estritamente
necess~~r10.

IVlilagres- Bahia
ç_çt~!tl"oladoria@rnila_gr~_.br

tel: (75) 3545-2101

Prefeitura Municipal de /J1ilaqres
Contro!adoria Gera/ do !11unicípio

JULHO DE 2018

l'SP!êCTFICAÇ;\O
Llquida

VALOR

25.803.534,91
----------------·-------IZec,·ÍLI Corrcn ltLíqt~da de ""°'t o_a clczem\Jr()d~_2017 _____ _ _
12.:_222 98~,13
IZcccit<t Corrente ·--Líquida
Janeiro e Julho de 2018
15.580.551,78
- - -- -------·---------·-·Despesa Total com Pessoal
14.163.504,01
\..~t11·1·1.·11tc

l(vc,-:it:l

--

--

--

----- - -

-

----·-----

-~------

---------- -

Despesa com Pessoal de agosw a dezembro de 2017

-------

------

6.005.456,39
10.775,50
3.670.176,86
702.695,74
954.289,31

PessoaTJarieiro a-Jülfio

Despesa cóm
-

-- . --

post'll\ aclo~.:: pl'nsionistas

---·---

âe 2UTlf___ -------

-----~--

--1---- -

---- - - - - · - - - -

7.155,00

396.067.57
\lc:ssu~d

5.213.683,76

(.'ivii

932.328,44

!·:11cargos
( )ul -~\S

1.608.812,85

!

i··-----!

i

54,89%

p)erccntun.1 <la ·ocspesa ria RCL

L---------------------+---------J
Valor l:xccclcr1te
(229.595, 16)
- · - - - ---------

---------~-

SUBSÍDiOS DOS AGENTES POLÍTICOS
Lei q.1c-' aiiera :is va1ores uos subsídios dos Agentes Políticos nº 524 de

13/'I 0/2016. ;\ 1eferida Lei, nem o quadro de Agentes Políticos não sofreram
q cialquer alteração

110

exercício de 2018.
Milagres - Bahia

i ·: , .

~-f._fltCO !.<1 do ria@_r:oj_!_a_g_ res. º"ª-2.:i9_Y: 9J:: l ·
te\: (75) 3545-2101

.

F- .

Prefeitura !Ylunicipal de !Ylilaqres
Controladoria Geral do Município

-----------

___________ T ___ - --------

Servidor

Cézar Rotondano Machado

Prefeito

Marcos Queiroz Ribeiro
1

13.000,00
6.500,00:

Vice Prefeito

Antorii_cJÇarlos Rodrigues Reg~1s_ __

, Secretario de Obras e

Serv1_ç_o~

5 000 00.

,_D_a_n_il_o_P_i_e_rr~y_S_a_n_ta_n_a_______________ §_EOcretarl() d_<" Finanças
!

: Secretaria de Assistência Social '

Leziany Santos Ribeiro Lima
Maria Bethânia Rotondano M. Santos

5 000 ()IJ
:

__ i

§ecreta_r1él de Administraçâ_o_

'

Secretária de Saúde

1Maria Denilza Silveira Amaral
Sandra__ r:vl_a_ra Figueredo S _Al111<0ida

__

1
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Estatuto do Consórcio Público Inter federativo de Saúde - RECONVALE .
Decreto nº 09612018 - Dispõe sobre Comissão Inter setorial pelos
direitos da Infância e Adolescência em Milagres;
Decreto nº 09912018 - Nomeia os membros do Conselho Municipal de
Educação de Milagres e seus respectivos suplentes.
Decreto nº 10012018 - Declara em situação anormal. caractenzaela
como situação de emergência no mumcipio ele Milagres afetmla µela
estiagem prolongada, e dá outras prov1dênc1as,
Decreto nº 10112018 - Nomeia os membros do Conselho Municipal de
Assistência Social _ CMAS para o biênio 201812020 e dá outras
providências;
Decreto nº 10412018 - Dispõe sobre a nomeação dos membros que
constituirão a Coordenadoria Mumcipal ele Defesa C1v1I - COMOEC. no
municipio de Milagres e dá outras prov1ciênc1as.
Ofício nº 28íTE/2017 - Banco do Brasil - solicitação de reativação de
contas bancárias.
Contrato nº 006012018 oriunda cio PP-00812017 relativo á prestação de
contas do mês de maio/2018 que por equivoco ficou sem ser enviado. O
setor foi notificado quanto ao ocorrido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

SCJbemos o quão difícil é para as controladorias atingir um nível de
excelóncia na érea que se propõe. Agradecemos o incentivo do gestor na
busca por aperfeiçoamento e mediante esse empenho o setor tem buscado a
cacl::i dia, nc·vos r11eios de controle e normalização.
IVlilagr·es hoje apresenta um crescimento em potencial, com um numero
de crescente de obras ern execução, a população tem recebido melhorias em
todas as áreas. /1dministralivarnente atingimos urn nível de eficiência, o eu não
q,rer dizer que a cada dra nao varnos buscar rnais melhoras, mas em nível de
eficácia ainda prncisamos caminhar bastante. Projeto com palestras de
aperfeiçoamento a servidores com extensão para a população vem sendo
dese:woiv;cb

a'.c-~.i:11

corno léwios outros já em execução_ A Secretaria de

S2,C1de tern apresentado urna rneli1ora em termos administrativos, novas
r·euniões ja estáo sendo preparadas com cunho especifico por secretéria na
busca C:e melhoras, a fim de atingirmos não só a eficiência, mas a eficacia.
i<eiativéi é1u relatório do Controle, esie não atingiu os níveis necessarios,

reconheço. fvlas ji< estamos elaborando pontos essenciais em concordância
com a Resoluçao no intuito de auxiliarmos ao máximo o Controle Externo.
P,s é1çjes preventiv'1s ele acompanhamento direto junto as Secretarias,
setores Co11tábii. Lic1lação e Patrimonial do qual agimos mais diretamente, a
cada período tem rnelhoraclo_ Não encontramos grandes resistências e as
01·ie11iações são executadas.
C Ccnuu,e da supierne11lé<Çâo alteração de QDD, índices de pessoal e
repasses ocorre mensalmente. Assim como avaliação do equilíbrio das contas
mensais e conciliação das contas bancãrías. Não recebemos notificações
- - - - - - - - - - ---,
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cie 20-18. mas todas as ações foram adotadas para sanar

as ialllas apresentadas no exercício de 2017, resolvendo-as e providenciando
para eu não voltem a se repetir. Passaremos a apresentar uma avaliação
periódica dos programas, através das metas e prioridades_ Na parte Tributaria
curso cie aperfeiçoamento tern srdo uma necessidade, já foi providenciado e
esperamos melhorar o índice de arrecadação tão ínfimo na maioria dos
pequenos n·:unicípios_

Milagres, 29 de agosto ele 2018
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