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INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que define a Resolução TCM 1120/05, apresentamos
nesta a avaliação do mês de outubro de 2017 dando continuidade ao processo

avaliativo do Controle Interno em auxilio ao Controle Externo, ao mesmo tempo
em que, mantendo o padrão do relatorio, mas tambem o adequando aos
relatorios emitidos pelo Controle Externo para um melhor entendimento, no

L'

intuito de instruir em todos os assuntos de maior relevância, facilitando a
análise d o s d o c u m e n t o s e n v i a d o s

1. SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO

Em reta final para concluirmos o primeiro ano de gestão as dificuldades

ainda são muitas. Foram elaboradas metas. mas como recebemos o municipio
um caos administrativamente ainda não conseguimos atingir todas estas,
porém providências ja foram adotadas.

L

As secretarias mesmo com obaixo numero de pessoal, conseguiu aderir
programas e restabelecer outros perdidos pela gestão anterior. Os setores

mesmo com a sobrecarga tém conseguido se adaptar. estamos cumprindo
prazos e aos poucos mostrando melhorias efetivas para a administração e para

o município. Os serviços essenciais têm sem mantido, outros benefícios para a
população alcançados. a titulo de distribuição de cestas basicas. aluguel social,
auxilio TFD aos munícipes. viagens constantes de acompanhamento medicos,
visitas domiciliares, uma melhor adequação das licitações, fase final de

concluirmos o patrimônio. esse completamente inexistente na gestão anterior, e
mais uma das questões não repassadas a nossa gestão,
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Mensalmente temos adotado medidas para adequação do indice
deixado em valores exorbitantes pela gestão anterior. esse um dos principais
pontos de dificuldade que enfrentamos, principalmente pelo registro de queda
constante na arrecadação, Temos feito buscas na melhoria desta, porem

precisamos adotar medidas de melhorias quanto à arrecadação interna, do
qual ja estamos providenciando.

Parece redundante, mas quase nada recebemos da gestão anterior,

.
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foram priorizadas ações mais imediatas que causariam um impacto maior a

população. Não estamos com espaço fisico adequado, porém trabalhando com

todo afinco, pouca coisa restou dos pregões vigentes, não nos foi entregue
qualquer arquivo da gestão anterior, nada de sistemas a serem usados,

nenhum material de expediente, isso a titulo simples de papel sulfite, serviços
essenciais não foram aditivados e tivemos que começar do zero. Erramos,
ainda estamos em falha relativos a documentação e principalmente relativo aos
pregões, mas nos esforçando para reverter essas situação e diminuindo
mensalmente

nossas

falhas,

muitas

destas

corrigidas,

inclusive

sem

notificação. O SIGA, sistema extremamente importante para o Tribunal ja
devidamente regularizado, estamos nos adequando para que as informações

Ç

sejam inseridas de forma rápida e hoje já conseguimos fechar o período com

100% das informações inseridas, estamos apenas regularizando periodos

anteriores de acordo reabertura da vigência

Infelizmente a falta de apoio da administração da Câmara Municipal tem
gerado enormes dificuldades a titulo principalmente de liberação legislativa e
apoio nas audiencias publicas ate aqui realizadas, A propria população pouco
acostumada com tais ações não tem, mesmo com convite, participado destas
ações, mas aos poucos esperamos que possamos reverter tais dificuldades,

Tributariamente enfrentamos uma dificuldade grave, nossa lei tributaria e
antiga, e sequer temos o apoio legislativo, sequer sabemos quando foi feito o
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último recadastramento no municipio, uma vez que não recebemos nada da

gestão anterior, documentos ou informações, foi preciso a adesão de um novo
sistema, que nos gerou atrasos, inclusive na cobrança do IPTU anual, estamos
atentos e sabemos da importância de melhorarmos a arrecadação interna, e

medidas já vem sendo adotadas para regularizar o oco deixado pela gestão
anterior.

Patrimônio já estamos lançando as nossas aquisições, a assessoria esta

ç

em
fase final para regularizar a inserção no sistema e no SIGA do
levantamento feito no municipio
Em um resumo geral, as contas têm sido pagas em dia, principalmente a
folha de pagamento, esta inclusive sendo paga antecipadamente. Aos poucos

estamos regularizando a maquina. parte de informática deixada em refugo, ou
seja, máquinas antigas, muitas sem HD, todas formatadas, impressoras em
pessimo estado, maquina de xerox sem funcionar e sequer um scaner para
envio dos documentos mensais tiveram a atenção do servidor de TI e estão

sendo regularizadas aos poucos dentro das possibilidades financeiras do
municipio
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Mesmom e ncom
umainda
acompanhamento
mais direcionado
asnecessidade
secretarias. osO
sais
não
atendem
a
nossa

relatorios

acompanhamento das aquisições, assim como o controle de saldos, estoques
e pagamentos tem sido rigoroso para evitarmos desperdícios e compras
desnecessárias, a merenda escolar tem sido de qualidade acompanhada pela
nutricionista, estamos tentando elaborar um relatório de desempenho por

secretaria e por setores para um levantamento mais efetivo da situação
administrativa da gestão, porem, mesmo necessitando melhorias constantes
podemos avaliar como boa e empenhada
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Parte de obras e serviços, alem da exigência do projeto de recorte foi

exigido, e já esta sendo anexado o registro fotografico na pasta do processo de
pagamento, assim o controle e mais eficiente tanto para a gestão, que tem o
acompanhamento direto do engenheiro do municipio, quanto para o Tribunal
que tem a oportunidade de acompanhar a execução dos serviços.
Reinauguramos

o Ginasio

de

Esportes

Luiz

Felipe

Souza

Leão

completamente abandonado pela gestão anterior e que sequer foi usado pelos

ª

munícipes, era mantido trancado eencontrava-se em lamentável estado de

deteriorização, hoie disponivel para a comunidade devidamente reformado
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A seguir uma visão especifica por Secretaria
'
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1.1.

Secretaria d e S a ú d e

Com o restabelecimento das informações inseridas em sistemas, quase
perdidos por falta de informações não enviadas na gestão anterior, a Secretaria

vem conseguindo cumprir prazos e começando a adesão a programas e
convênios.

L

Com areforma das Unidades Básicas de atendimento, garantia de
atendimento humano, a distribuição de vacinas e o atendimento preventivo vêm
sendo realizado

Tivemos ainda no período o atendimento de revisão do glaucoma.
HOSPITAL:

Em outubro contamos com 1.439 consultas clínicas, 386 consultas do

serviço social, 37 curativos, 332 consultas fisioterápicas, 37 nebulizações, 04
retiradas de pontos (sutura), 69 verificações de glicemia capilar, 431 aferições
de preção arterial, 111 RXA 39 internamentos, 06 suturas, 53 viagens de

L

ambulância, 133 exames laboratoriais, 47 ultrassonografias, 18 regulações e
1332 aplicações de medicamento intravenoso e intramuscular. 42 paciente em
observação, 56 viagens para tratamento fora do domicilio e 01 sonda de alivio,

sem contar a distribuição de medicamento e internamentos realizados ao longo
do periodo, garantindo um atendimento basico hospitalar de segurança.
ATENÇÃO BÁSICA:
4078 visitas domiciliares, entre atendimento medico, de enfermeiro e

ACS's, uma grande prova do comprometimento e assistência diferenciada, 743

procedimentos, 465 consultas por enfermeiro, 67 encaminhamentos médicos,
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de DST/AIDS, 159 para Diabetes, 465 aferições arteriais nos cuidados a
hipertensão,

114

pre-natais,

169 puericultura,

01

acompanhamento

de

tuberculose e 1 2 8 2 consultas m e d i c a s .

Participação em Congressos e Palestras de grande importância, adesão
em programas e projeto de melhorias constantes.

,“

1.2. Secretaria de Assistência Social
A parceria com as secretarias de Saude e Educação tem se mantido de
forma satisfatória, distribuição de cestas básicas tem assistido cerca de mais

de 200 familias carentes Licitação de enxoval para recem-nascido concluido
para que as mães de baixa renda possam ser assistidas nesse momento

inicial, Os serviços de modo geral tem sido ofertados de forma continuada e as

capacitações estão ocorrendo de forma especifica com cada programa/setor
comot

L

-

Orientações tecnicas sobre politica de Assistência Social;

-

Atribuições da equipe por area de serviços;

- Orientações tecnicas sobre planejamentos;
-

Orientações tecnicas sobre o CRAS:

-

Orientações tecnicas sobre o PAIF;

-

Orientações tecnicas sobre o SCFV1

-

Orientações tecnicas do Controle Social: CMDCA e CMAS;

-

Relações interpessoais,

Bolsa Familia
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252 atendimentos e 89 atualizações cadastrais; 63 entrevistas para
digitação no CadÚnico; 07 transferências de domicilio; 17 inclusões de

membros familiares; 10 exclusões de membros familiares; 60 solicitações de
NIS; 06 atualizações de BPC: 01 visita domiciliar. Realizados ainda, verificação
de liberação de bloqueio do beneficio manutenção do Programa; envio de
mapas

de

condicionalidade

da

saude;

acompanhamento

dessa

condicionalidade: acompanhamento e monitoramento do envio do mapa da
educação e monitoramento do SIBEC e SIGPBF e fornecimento de listas do

L

Cadunico aos serviços/programas

Benefício de P r e s t a ã o Continuada
Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 10 encaminhamentos do BPC para o INSS. sendo buscados novos

beneficiários do BPC, realizado a inclusão e recadastramento nos serviços de
Proteção Social Básica.

c

Servio de Conveniência eFortalecimento de Vínculo
Promoção de ações comunitárias visando divulgar os serviços socio
assistenciais para o publico prioritário do SCFV, oficinas de inclusão digital com
92 participantes, de violao, também com 92 participantes, cadastramento e
acompanhamento das familias pela equipe multidisciplinar, encontros semanais

com 106 idosos acompanhados pelo CRAS, encontros intergeracionais de
modo a promover a convivência familiar e comunitária A continuidade dos

numeros como prova da não evasão e manutenção efetiva das oficinas.
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CREAS

Planejamento de oficinas de desenvolvimento da autoestima, realização
de reuniões e palestras com usuarios e familias, serviço de atendimento
especializado as familias e individuos do qual destacamos acompanhamento
de 271 casos, inclusão de 04 novos casos e 14 atendimentos individualizados

com 23 visitas domiciliares, produção e distribuição de folhetos explicativos,

L

campanhas educativas sedo elaboradas, acompanhamento das vitimas de
violência, negligencia. maus tratos. exploração sexual e crueldade com os

Serviços Socio assistenciais, Plano Municipal de atendimento Sócio Educativo
em fase de elaboração

CRAS

Acompanhamento de 632 familias; 280 atendimentos particularizados;

202 visitas domiciliares e 381 beneficios eventuais concedidos o que mostra
consideravelmente a melhoria no acompanhamento por parte do setor.
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Aricultura Familiar

A agricultura familiar foi implantada com sucesso, familias de pequenos
agricultores sendo assistidas atraves da aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar para uso na merenda escolar. proporcionando uma merenda

de melhor qualidade e mais saudável aos alunos da rede municipal.
Participação inclusive da Educação com projetos para conscientização dos
alunos da rede escolar quanto a importância de uma merenda mais saldavel

&

bem como avalorização do homem do campo.

1.3. Secretaria de Educa ão Es ortezciiltura eLazer

l sanadasNo mês de outubro, a equipe da secretaria participou do EDUCAVALE-

Fõrum dos Secretários de Educação dos Municipios do Vale do Jiquiriça, O
encontro

teve

como

objetivo

realizar

uma

analise

critica

sobre

o

desenvolvimento territorial do Vale do Jiquiriça, partindo de estudos sobre o

L

potencial econômico da região. abrindo a discussão sobre as fragilidades e
potencialidades do territorio, Foi discutida a importância da integração dos
municipios do vale para o reconhecimento da região enquanto territorio

unificado. e da

necessidade de organiza-lo de modo a permitir o

desenvolvimento dos municipios no sentido econômico, com o planejamento da
produção, desenvolvimento turistico e expansão cultural. entre outros aspectos.
As discussões em torno do desenvolvimento do Vale do Jiquiriçã levaram
também em consideração pontos como geração de emprego e renda,
desenvolvimento local sustentável formação de professores, poder de
arrecadação dos municipios, ampliação do numero de matriculas nas redes

publicas de ensino e o aumento da representatividade politica da região O
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mediador da discussão foi o Prof. Me. Raul Lomanto, agrônomo pesquisador
do Centro de Formação de Professores da UFRB.

Foi realizada na Escola Municipal de Tartaruga, reunião com os pais de
alunos que recebem o beneficio do Programa Bolsa Familia para tratar sobre a

importância do cumprimento das condicionalidades necessarias para a
participação

no

programa.

Participaram

dessa

reunião

o Coordenador

Municipal do PBF e a Coordenadora Municipal do PBF na educação. Foi

L

reiterada a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos e no

acompanhamento da frequência escolar bem como da necessidade de
procurar por meio da escola a Secretaria de Saude ou o CRAS quando

situações de vulnerabilidade, doença ou outras. sejam a razão da infrequência
dos estudantes. tendo em vista que o descumprimento das condicionalidades

no distrito e consideravel. Foi realizada também reunião com os responsáveis
pelo preenchimento dos formularios de frequência do programa, para o
esclarecimento da importância da qualidade das informações registradas no
sistema.

A equipe da Secretaria de Educação participou do encontro de
capacitação da REDE- Plano de Cargos e Remuneração, promovido pelo MEC,

£

para o esclarecimento quanto a importância da participação do municipio no
CIC|O de formação que o MEC tem oferecido. do treinamento dos tecnicos para
o preenchimento correto do sistema e também para a compreensão.

A secretaria participou do encontro promovido pelo MEC para um
dialogo sobre a importância da regularização do PME, bem como para a

realização da Conferencia Municipal de Educação e da Audiência Pública, que
o municipio terá que realizar,

Houve também o Encontro do TECELENDO com os professores e
estudantes da UFRB no municipio, para discutir os rumos da EJA, tendo em
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vista que a evasão e um fator negativo que muito tem refletido nos indices da

educação e que, ao mesmo tempo, impulsionam a equipe pedagógica na
criação de estrategias que combatam o problema. O encontro contou com a

participação de professores e turmas do municipio, de diretores, coordenação
do EJA e equipe da secretaria de educação,
As seguintes ações também foram realizadas pela Secretaria no mês de
outubroi

L

- Foram iniciadas as negociações para que seja firmado o convênio entre o
municipio e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia;

- Foram realizadas as correções das informações do censo escolar e
contabilizados. apos recontagem. um total de 3067 alunos matriculados na
rede municipal;
- Foi realizada periodicamente a visita da nutricionista as escolas da sede e

zona rural e a frequente atualização e incrementação de novas preparações e
alimentos ao cardapio da merenda escolar;

- Foi realizada mais uma intervenção do projeto Prefeitura Itinerante, desta vez

L

na comunidade da Gameleira A secretaria promoveu curso de pintura, oficina

de leitura, distribuição de kits earealização de atividades ecompetições
esportivas para os jovens da localidade,

Milagres— Bahia
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2. ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
2.1.

L

Processos de Pagamento

A gestão tem conseguido balancear e controlar as contas mensais
dentro da decrescente queda na arrecadação mensal a quem vem sofrendo os
municipios diante da crise Sem que com isso comprometa efetivamente as
ações diárias de atendimento a população. tais como atendimento medico e

basico, assistência social, educação, obras necessarias e de grande
importância e manutenção das demais secretarias em geral, isso se tem
percebido pela demanda mensal de processos enviados a cada mês.

Jã solicitamos dos setores e secretarias maiores cuidados quanto ao

envio de documentos ilegíveis. uma vez que ficam inviáveis para digitalização
Não conseguimos ainda, devido a demanda esta crescendo e devido nosso
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quadro de servidores reduzidos, antecipar com mais folga o envio do material
ao Tribunal, porem estamos cumprindo prazos, ainda verificamos falhas. porem
em número bem menor de quando iniciamos. Os pagamentos feitos de forma
equivocada a exemplo de Processo de pagamento nº 701, empresa de
medicamentos USA, sub-empenho de nº 163/2, valor liquidado de R$ 676,84 e

pago a quantia de R$ 678,84 são regularizados na vigência seguinte, porem ja
solicitamos um acompanhamento direto por parte do setor contabil para que os
que ainda persistem possam ser regularizados. Pasta encaminhada agora em
outubro/2017. Verificamos ainda problemas quanto ã inserção de nº de
processo administrativo no sistema errado do qual o servidor jã foi chamado a
atenção para que não volte a se repetir. Marilene Ferreira Queiroz, aluguel
social onde o nº correto do processo administrativo e 086/2017 e foi inserido

079/2017, No mais, as falhas levantadas durante a verificação das pastas, que
por conta de passearem pela controladoria desde a liberação da aquisição
através de SD (solicitação de despesas) elaboradas pelo setor de compras
mediante solicitação das secretarias. e liberação de pagamento apenas com
todos os documentos devidamente conferidos tem se reduzido a quase zero, o

que melhora em muito o desempenho
Por conta de questões burocráticas a impressão dos documentos e o

recebimento destes ainda não estão a contendo quanto ã legibilidade, ainda
temos resistência por parte de fornecedores quanto ao envio das certidões

vigentes. o que nos causa alguns transtorno em relação a atrasos de
pagamento destes, porem mais uma vez chamamos a atenção das secretarias

para que reforcem tal necessidade É uma meta da contabilidade que a
liquidação e pagamento sejam efetuados no mesmo mês de aquisição, porem
por essa dificuldade no envio dos documentos pelos fornecedores, ainda

estamos tendo dificuldades.

Porem todos estão dentro da

legalidade

administrativa, a dificuldade se resume apenas no envio em tempo hábil, do
qual a solicitação e orientação e que sejam enviados junto às notas emitidas.

lvlilagresBahia
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Toda aquisição passa pelo crivo da controladoria que verifica se os itens

solicitados foram devidamente licitados. faz o controle de saldo desta licitação,
bem como controle dos valores praticados para que depois sejam liberados
pelo gestor, assim temos evitado desperdícios e compras desnecessárias, bem
como evitado erros nas aquisições

Estaremos enviando na pasta dos Processos de Pagamento —Folha
sintetica, as guias de retorno bancario da folha de pagamento em capa
separada para analise. A partir deste envio estamos pegando certificação por

ª

carimbo no banco da mesma. para que não ocorram dúvidas, além de que
servidor a servidor é devidamente conferido pela autenticação.
Os pagamentos das cooperativas (médica e administrativa) so têm sido
liberados após a conferência dos relatórios pelas secretarias correspondentes,
onde assinatura do secretario e servidor se fazem presentes, atestando a
c o n f e r ê n c i a d a s e s c a l a s relacionadas

Foi organizado periodos para quitação de serviços fixos a exemplo de
alugueis, assessorias, transporte escolar, coleta de lixo, etc.

Controle na emissão de notas de pagamento de despesas fixas água,
energia, telefone, correios tem sido rigorosa eliminando as multas por atraso
n o s recebimentos

L
2.2.

Processos licitatórios

De um modo em geral. a organização dos documentos, redação dos
editais e documentos anexados aos processos licitatórios tem melhorado. A

mesma exigência foi feita ao setor quanto a qualidade na impressão dos

documentos apresentados pelas empresas participantes. A numeração das
páginas tem seguido de forma organizada, bem como o carimbo do setor de

;

;

;
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protocolo ja foi regularizado e tem se mantido dentro das orientações. Temos
reforçado constantemente a solicitação de melhor justificativa quanto à
solicitação de demandas, do qual ainda não conseguimos adequar, mas que
tem melhorado. Como partimos sem qualquer base para a maioria das

licitações feitas ate aqui, a exemplo de gêneros alimentícios, material de
expediente, etc. uma vez que nada recebemos da gestão anterior quanto a
controle

e saída,

documentos

&

e

tivemos

grandes

levantamentos

a

dificuldades,

serem

a exemplo

anexados.

porem

ja

ainda

de

estamos

estruturando o controle, levantando prazos e saldos e munidos de melhor
orientação auxiliar as secretarias para os periodos por vir.
Ja foi solicitado um levantamento destas dificuldades por parte do setor

de licitações, bem como ja' esta sendo feito um levantamento completo de
todos os pontos notificados para que não voltem a se repetir.
A conferência por fases tem se mantido e com

isso reduzimos

consideravelmente a publicação de erratas. assim como corrigimos falhas na

solicitação antes de efetivarmos o processo
Estamos

tendo

atenção

quanto

a

apresentação

das

propostas

realinhadas para que estas cumpram a Sumula 247, garantindo melhores
preços por item e global por lote.

2.2.1. Índices de Processos Analísados

Nº_'11ª?"?'ª3lªfª , , _ Quantidade,“
Pregão Presencial
_02
_ _:

u
_

,

,,

Dispensa de Licitação

01

Contratos,

01

, _9hf'à',TlªÉê_P£blLºê,.,,,_,,,,,,,,Q___i
,,,,

Aditivqdejita.” ,, O,, ,, , ;
Aditivo de Contrato

,

_ 02 _ ___“

Inexigibilidade

0

Apostilamentov

01

,, , , , _, Lzznºgtrêtpzde Çºntrªtº _

i

_ J

A

0

“ " "i

as“
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2.2.2. Relação de documentos enviados

"“TEST iviááaiiízãe " os,-gi; Í

ma;

vigêhã-aººlífíáziiaaªºººº "TTAm/cbíírízíamw”

PP-

«

03€l2017 1P_r_e_g_ãogesencialj_ __VE'ICU|OS
PP
Mdliªlldl

,

34680000 _ llmeses ; 0124/2017 liítasjífsleg/Zjot]
1

_ ______

gig/Zºljçâfrcgão presencial; construção 4 148 000,00 , 125119569, 0129/2037 4401930017 _,,___,_____
0052/2017 _

Dispensa de

Aluguel

LIUÍIIÇÓO

Sr.i«.i.il

hf iÇliiI),00

W,,

1: nit-,.», , ijllãã/X/Jtll? Contrato131l2017

rir)

015/2014 APregão presenciah
PP-

Sistema

_

r

i_ __0132/2017_ ªflªddltlvp cg1t._104_/_2_01_4-p_razo

Transporte

011/2017 _Pregão presencial í escolar _ 24.651,00 __ -__ __%013_2A/2017__L23_aditivo t:_o_i1_t_ra_t_o__77/_Z_0__1_7;_i aI9_r
PP-

_º0/20_17___ Pregão presencial

__lnteriiet

___

_

—___ 4 0111/_2_0_1_7 iApostjlamentofontrato124/17ld9tação

Total em PP no período: R$ 49480000

Total em dispensas no periodo; R$ 8.000,00

3. PLANEJAMENTO/PROGRAMAÇÃO
-

Lei nº 99, de 01/12/2014 que institui o PPA, periodo
2014/2017,

-

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 522 de
17/06/2017, exercício de 2017;

-

Lei Orçamentária, nº 525 de 29/12/2016, estima a
receita e fixa as despesas para o exercício de 2017,

administração direta e indireta (Poder Executivo e
Legislativo:
R E C E I T A E S T I M A D A R$ 27.564.000,00
D E S P E S A F I X A D A R$ 27 564.000,00

C A M A R A R$ 1 039 000 00

Repasse mensal do duodécimo R$ 87.177,51

-

Programação financeira

com

Decreto

nº 392 de

29/12/2016

Milagres —
Bahia
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4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

Receita

4.1.1. Análise da Receita por Categoria Econômica

Vale salientar que o planejamento financeiro de 2017 foi elaborado pela
gestão anterior, todo o possivel foi feito para cumprirmos as metas e tivemos

grande dificuldades quanto ao orçamentário. Para o exercicio de 2017 foi
orçado um valor de arrecadação de R$ 28.616,250,00 de Receitas Correntes e

Ç

R$ 1,715 750.00 de Receita infra orçamentária, No mês de outubro/2017
tivemos a realização de receita Corrente no montante de R$ 1 971 975,29 (um
milhão, n o v e c e n t o s e s e t e n t a e u m mil, n o v e c e n t o s e s e t e n t a e c i n c o reais e

vinte e nove centavos) o que registra uma redução em relação ao mês anterior
de cerca de R$ 4.246,90 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e
noventa centavos). uma quantia pequena, mas que causa grande impacto na
gestão, uma vez que tudo, principalmente indices de repasse e melhorias a

população ficam comprometidos
Para melhor visualização segue quadro demonstrativo com comparativo
do alcançado em porcentagem entre o previsto e o realizado:

ç

_
&
É
x
É
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Transferência de Caital

1665.750,00

Dedução da Receita

-,:.“I3-:; içirir; 05;

21321431529

1'.33“"fl,

27.564.000,00

1.769.060,00

6,42%

Corrente

RECEITA T O T A L

4.1.2. Receita Corrente Líquida

Ç

AReceita Corrente Liquida —RCL eapurada atraves do somatório de
todas as receitas correntes: tributaria, de contribuição, patrimonial, de serviços,
transferências correntes. outras receitas, deduzindo a receita para formação do
FUNDEB e da Receita Capital, A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000

usa o RCL como indice para apurar o percentual de gastos com pessoal, bem
como verificar o indice de endividamento dos Municipios e para parâmetro do

erário municipal com as demais despesas. tais como combustiveis por
exemplo. Para informação, segue quadro demonstrativo:

PMM
L

RECEITAS CORRENTES

__1.971.975,29 W

Receita Tributária

80.455,65

Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

___ 14 830,19 __
______16 506,72

Receita de Serviços

000

Transferências Correntes

1858 121,79

Outras R e c e i t a s C o r r e n t e s

2 060,94

RECEITA DE CAPITAL

__ _ _ _ L 0 __

DEDUÇÃO DA REC CORRENTE. Pl FUNDEB

Ei i ; —

TOTAL DA RECEITA

1._769.060,00 _

RCL - PODER EXECUTIVO

1.769.060,00

;

|

;; ;;

; ;;

N

t r a s e i r a tgr
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5. ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1.

Créditos adicionais suplementares
o

Decreto

de

nº

12

d e 02/10/2017,

Lei

nº

525 d e

29/12/2016, abre crédito suplementar por anulação de
credito no valor total de R$ 642.763,99 (seiscentos e
quarenta e dois mil. setecentos e sessenta e três reais
e noventa e nove centavos)

5.2.

L

Créditos adicionais especiais

o Não houve decreto de creditos especiais.
5.3.

Créditos adicionais extraordinários
o

Não

houve

decreto

de

creditos

adicionais

extraordinários

Foi

publicado o Relatorio

Resumido

de

Execução Orçamentária

(RREAO) —5º bimestre (setembro/outubro). edição nº 1423 do Diário Oficial do
município,

6. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS

_º º"', "Í Í"ÍÍeÍn_-£gí1%á,a,_f , Í

Lsqgaqàg;_;Í__ÍÍf,j;[ gaz, i- ÍjlºéínãeãºnãáºsºFTF

gyselle-ste _,, Países. ., A“? Period? ...?-afiado ,l Até Period-=,, ,,Fªffi9qº “&&/gar enão paga 3929, ,.
03504 000 00 i _72931035

00544 _1

7.

1" 4.151 475 ijlj l 559 341 ii __i72_3e_7e_1__52_L_5_032 244 92 5.294.993,5e_

A C O M P A N H A M E N T O D O S LIMITES CONSTITUCIONAIS

7.1.

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde —
E C n º 29/00

Atendendo

as

demandas

da

Emenda

Constitucional

29/00,

todo

município tem a obrigatoriedade de aplicar o minimo de 15% de sua receita de

"'

"""""

' '" '

' "WT/EéÇQÍJÉahiB
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impostos e transferências constitucionais em ações e serviços publicos de
saude, como sendo uma das secretarias mais negligenciada na gestão anterior
e por ser meta da gestão atual, temos voltado incessantemente ações a esta
para que possamos regularizar a saude no municipio.

No mês de outubro de

2017, foi aplicada a porcentagem de 15,57% conforme demonstrativo abaixo

APLICAÇÃO NAS AÇÓES DE SAÚDE

ESPECIHCAÇÃO
Total das despesas com saude

1 864 814 53

Base de calculo para aplicaçãoi Receita)

11 977 730 07

Valor a ser aplicado nas ações de saude

1.796.659,51

% aplicado
15.57%

7.2.

Manutenção e Desenvolvimento d o Ensino - CF, Art.
212

L

AConstituição Federal no Art. 212 define aaplicação de no minimo 25%
na manutenção e desenvolvimento do Ensino nos Municipios.

Sendo um dos pilares da gestão, o intuito, principalmente no campo de
capacitação, melhorias no ensino, qualidade na merenda escolar tem sido
metas essenciais a serem alcançadas.
Segue baixo comparativo de indice:

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Milagres —
Bahia
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ESPECIFICAÇÃ

VALOR

_

Receita do FUNDEB

6 529 998,94

Despesas Profissionais do Magistério

5 052650 75

_ _ _
77.38

Outras Despesas ensino fundamental

1 555 866,94

23.83

Considerando a aplicação do recuso do FUNDEB
ESPECIFICA

_

VALOR

Receita de Impostos e transferencia constitucionais

Ç

11 977 730,07

Valor minimo aaplicar em Educação -Art 212 CF -25%

2994 432,52

Despesa Total com Educacão

7.429.575,22

Receita Bruta do FUNDEB

6 529 998,94

Despesa Liquida Aplicada (despesa total - receita do
FUNDEB)

899 576,28
2 106 374,75

Contribuição para formação do FUNDEB
3 005 951,03

Valor aplicado atendimento Art 212

% aplicado até 30/10/2017 sem saldo do FUNDEB

7.3.

25.10

Despesas com Pessoa|

O calculo de base da Receita Corrente Líquida — RCL usa como
parâmetro de calculo o indice geral dos ultimos 12 meses. Conforme tabela
abaixo podera observar que mediante esse calculo, ainda estamos com um

indice comprometedor.

porem,

comparando com

a redução

registrada

mensalmente nos adequando pouco a pouco

'

'

'

'

'

' ”" '

' " " m f "
'

; ; ; " 7 ” " ; "íªªiªªwfgf
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O indice deixado pela gestão anterior, as constantes quedas na
arrecadação mensal

são fatores comprometedores e que dificultam a

adequação do indice de pessoal do municipio. Estamos atuando no limite do
quadro funcional, alguns setores, inclusive com sobrecarga. A transição
inexistente e a sobrecarga de urgências sobrecarregaram a nova gestão, mas

aos poucos estamos nos adequando

&

PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 AOUTUBRO DE 2017
ESPECIFICAÇÃO
ROtUltÇl (Iorruntc Liquida
Receita (Iorrente Liquida dc Nox eiubrii e Dczelnbrt) Lie 2016

Ruceitai__C_t_i_i;_i;cnlt- Liquida Jdllcllt) &' outubro 2Ul7_

___

Despesa Total com Pessoal
Despesa com Pessoal Novembro e Dezembro de 2016

VALOR
25.649.t)28,76
6.795.033,67

_

18155399509
14,806.294,12
396723165

KDTJSCDIJLÍUS ujwnsitinisius

LS,080,00

Pcxsiiul (fix il

2.615.879,61

Lntqrgus

Í/ÉÓÍTQÍUS

Outras lJf-sptªstas com pessual

810.184,96

Despesa com Pessoal janeiro aOutubro de 2017

10.839.059,47

kíontiªatcis por tempo tluttªririiitailo

'I 624.783,19

Pessoal Civil

7 06294724

Encargos

1273451271

Outras Despesas LUI“ jiessoiil

87406833

Percentual da Despesa na RCL
= K&l

57,73
g-l r32É«.ÍÍã6.7'?'=
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8. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Lei que altera os valores dos subsidios dos Agentes Politicos nº
524/2016

" º

º º Servidor

º

Ç, .%Zí'_Rº_fº“dª0LlllliºDê99_,

"

º º º ºº ºi-uºiºiíàºówººúººfºíºàí

. ,.

_Mªí9£ºê,QUellºZ_RÍbellQ

,, ,

Antonio Carlos Rodrigues Regis

Danilo Pierry Santana _

____ ___ ___

, . . LPfIªÍPLICL

_,,

_

,

_, Vlºª Piºfºltº

13-09M3Í
ôv5ººzº_º_i

ASecretário de Obrase Serviços __

5.000._00

__S_ec_retário de Fjrarªs

5,0004001

l

,LGZLªFl.,S_êLÍOEEPEIEÇLL,LTJê_

_Secretaria cie Aããliªfâªííêêªêl l, ._. 5-000/00

Maria Bethânia Rqtqriíi,aa<º_lll.,$,ª,ntºs

. Secretárias»? õdlllflijíªºªº, . ãLOOQ-Slºl

Maria Denilza Silveira Amaral
Sandra Mara Figueredo S Almeida

__Secretaria de Saude _____4_______5_._000,00'
Secretaria de Educação

5.000,00

9. CONSIDERAÇOES FINAIS
A intenção do referido relatório e facilitar a conferência do Controle Externo
no que atende a documentação enviada. Dentro do que temos conhecimento
previo, e tentando a cada dia melhorar este, as questões pertinentes à
administração tem conseguido ser corrigidas antes de concluídas, quando
ocorrem, as que não tiveram tempo habil foram relacionadas aqui. O resumo e
o mais simplificado possível, dentro de uma analise geral do relatorio emitido
pelo controle externo mensalmente. do qual a cada dia tentamos aprimorar no

intuito dº,_ºHmPTJ““,9,ª_9 Papel 5111151098 resin,“sªbi'i3fª_m%,f1e0h9m3gestão
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é perfeita, os percalços são inumeros, lidar com pessoas de diferentes
conceitos e comportamentos extremamente dificeis, enfrentar uma redução
crescente na arrecadação, fazer o melhor para o seu municipio dentro dos
principios

de

legalidade,

transparência

e

compromisso

extremamente

desafiador.

Essa gestão, salientemos mais uma vez, partiu do zero em todas as
questões

administrativas,

munidas

apenas

de uns poucos documentos

disponibilizados apos a gestão anterior ter sido oficializada. Com um número

g

minimo de servidores efetivos, sem contratos dos serviços essenciais
aditivados, sem contratos com servidores necessarios ao bom desempenho da

administração, com material sucateado e sem qualquer estrutura fisica. Mesmo
com tamanhas dificuldades, temos conseguido atingir nossos prazos, cumprir
razoavelmente as metas, eliminando pendências, tais como restabelecendo

programas antes perdidos ou quase perdidos, atendendo a população,
principalmente a mais carente de forma cada vez mais efetiva, controlando os

gastos mesmo com a baixa arrecadação, sem no entanto prejudicar os serviços
essências

de

saude.

social

e educaçao,

melhorando

nossos

indices.

qualificando servidores. antecipando e regularizando falhas, corrigindo as
falhas

Ç

apontadas

pelo Controle

Externo

priorizando

ações

antes

não

realizadas, tais como controle do Patrimônio, inserção de dados completos e
em tempo hábil do SIGA, melhoria e organização no envio dos documentos e

busca incessante de novos recursos para a realização de melhorias cada vez
maiores para o municipio de Milagres.
Estamos preparando normas e procedimentos para que sejam implantadas,
sendo que boa parte delas e feita diariamente atraves de orientação e suporte
aos setores e secretarias. Os passos tem sido lentos, mas constantes no intuito
de sempre obtermos melhoras e a atenção tem sido redobrada e com
empenho.
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