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INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que define a Resolução TCM 1120/05, apresentamos
nesta a avaliação do mês de janeiro 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. SITUAÇÃO DO MUNICIPIO

Iniciamos mais um ano de gestão, foram formalizadas NORMAS E
PROCEDIMENTOS do qual encaminhamos a este Tribunal (Anexo 1). Tais

orientações já haviam sido desenvolvidas e encaminhadas ao longo de 2017
através de e-mails ou ofícios.

Ainda registramos atrasos em encaminhamento de relatórios mensais,
mas medidas estão sendo adotadas para regularizar. As secretarias ainda não

estão como desejado, com eficiência nos planejamentos mensais, porém já
temos como base todo um período anterior, dificuldade esta que registramos
no ano de 2017. A

Iniciamos o periodo sem débitos de despesas correntes, tais como
Embasa, Energia, INSS. Todos os débitos deixados pela gestão anterior foram
negociados e estão sendo pagos mensalmente,

A prestação de contas mensal ao Tribunal de Contas dos Municípios tem
ocorrido dentro do prazo inicial, mesmo aqueles com prazo prorrogado. Mesma
, A
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atenção temos dispensado as notificações, do qual agradecemos ao Tribunal

por adiantar, uma vez que nos ajuda imensamente na correção de erros.
Para o SIGA temos dispensado atenção redobrada, alguns lançamentos
como de despesas com publicidade, por exemplo não pode ser feita de

imediato, uma vez que dependemos da exportação de dados do setor contábil,
porém, na área de patrimônio, licitações, obras, etc. tem acontecido com

rigoroso critério de conferência, para que as falhas e inconsistências ocorridas
no ano anterior não voltem a se repetir, inclusive relatório por área especifica
são encaminhados a Controladoria

para

lançamentos.

avisados da

Os setores já foram

um comparativo efetivo nos
responsabilidade das

informações inseridas,

As secretarias de Educação e Saúde já estão cientes quanto a
importância da homologação do SIOPS e SIOPE, respeitando o período
bimestral, principalmente a Saúde, onde a exigência começa a vigorar em 2018
para a sequencia bimestral. A mesma atenção quanto ao acompanhamento da
inserção de dados feitos pela Assessoria.

O portal da transparência tem tido uma atenção periódica para que os
Atos administrativos da gestão sejam disponibilizados em tempo hábil.
A seguir uma visão específica por Secretaria:

1.1.

Secretaria d e S a ú d e

Estão apresentados os dados quantitativos de produção de serviços
assistenciais a população em atenção básica, realizados nas unidades
municipais de saúde, serviços de média complexidade municipais e dos demais
restadores do SUS e aten ão hos italar em todos os níveis de saúde. A base
Milagres - Bahia
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de dados utilizada é proveniente dos sistemas de informação ambulatorial,

hospitalar, da atenção básica e do Sistema Único de Saúde.
As ações e programas em vigilância em saúde incluindo as vigilâncias:
Sanitária e controle de endemias e epidemiológica são apresentadas enquanto
serviços realizados e também através da avaliação de indicadores de saúde,

os principais dados são processados pelos sistemas nacionais de informação,

além dos sistemas específicos para determinados programas.
A Política Municipal de Saúde tem como ações estratégicas a ampliação
da oferta de serviços na atenção básica baseada no Programa Saúde da
Familia, tem o projeto de implantação do programa de saúde bucal e de saúde
mental e a implementação de serviços especializados de média complexidade

(ambulatorial e hospitalar), com a reforma do Hospital Municipal que deverá
contribuir para melhorias na atenção à saúde principalmente na urgência e
emergência obedecendo ao principio da integralidade melhoria de acesso.
Dentro dessas ações está à implementação dos sistemas de informação para a

gestão da saúde e da política de educação permanente. Também deverão ser
aprimorados os mecanismos de regulação de assistência à saúde nos diversos
niveis com desenvolvimento de um complexo regulador em saúde.
Atendimento (adulto e infantil) no município, considerados de maior risco
ou interesse epidemiológico são desenvolvidos programas com objetivo de

possibilitar controle e avaliação de resultados, como, por exemplo, Controle de
Hipertensão e Diabetes, Saúde da Mulher (pré-natal, detecção precoce do
câncer ginecológico e mama, planejamento familiar), Saúde da Criança
(puericultura, imunizações e vigilância ao recém-nascido de risco), Controle da
Tuberculose e Hanseníase, Saúde Mental, ações de controle de dengue,
Controle das DSTs /HlV e AIDS (orientação, coleta de exame e apoio), manejo

do Tabagismo, Assistência Farmacêutica, Fisioterapia, Saúde do idoso e Apoio
Social. Dispomos de dois profissionais para executar as atividades da
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Assistência Farmacêutica e Farmácia

Hospitalar e dois profissionais

Fisioterapeutas para suprir todas as necessidades do município.
A Vigilância Sanitária no municipio ainda está se articulando e tem a

responsabilidade de fiscalizar e proteger a população da exposição a situações
de risco tanto a nível individual, coletivo e ambiental. Trata - se uma atividade

multidisciplinar que regulamenta e controla a fabricação, produção, transporte,
armazenagem, distribuição e comercialização de produtos e a prestação de

serviços de

interesse

da

Saúde

Pública,

Instrumentos

legais,

como

notificações, autuações e penalidades, são usados como ação preventiva,
punindo e combatendo práticas que coloquem em risco a saúde dos cidadãos.
Ações de Vigilância Sanitária da qualidade da água para consumo humano —
VIGIAGUA.
No atual organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Milagres a
Coordenadoria de Saneamento da VISA é o setor responsável pelo cumprindo
das diretrizes do Ministério da Saúde que é estar monitorando a qualidade da

água consumida pela população e em consequência estar alimentando o banco

de dados do Sistema de Informações da Qualidade da Água para Consumo
Humano (SISÁGUA) através das ações do Programa VlGIÁGUA - Vigilância da

qualidade da Água para oConsumo Humano. OSISÁGUA armazena dados
referentes a coletas e resultados de análises microbiológicas (pesquisa de
coliformes termotolerantes, “conhecido popularmente como fecal" e total) e

fisico-químicas (cloro, flúor e turbidez). É importante ressaltar que a cada ano
tem se buscado melhorar a logística das atividades, e assim conseguirmos não
só atingirmos as metas estabelecidas, mas também melhora-las.

HOSPITAL:

Em janeiro contamos com 1.772 consultas clínicas,

39 curativos, 58

nebulizações, 70_ verificações de glicemia capilar, 467 aferições de preção
arterial, 65 RX, 22 internamentos, 10 suturas, 47 viagens de ambulância, 138
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exames

laboratoriais,

1593

aplicações

de

medicamento

intravenoso e

intramuscular, 88 paciente em observação, 12 regulações, 01 sonda de alivio,

sem contar a distribuição de medicamento e internamentos realizados ao longo
do período, garantindo um atendimento básico hospitalar de segurança.
Mesmo com a reforma do Hospital o serviço de atendimento a população não
para.

ATENÇÃO BÁSICA:
2858 visitas domiciliares, entre atendimento médico, de enfermeiro e

ACS's, uma grande prova do comprometimento e assistência diferenciada, 143
procedimentos, 111 consultas por enfermeiro, 31 encaminhamentos médicos,
83 solicitações médicas de exames complementares, 150 acompanhamentos
do Diabetes, 377 aferições arteriais nos cuidados a hipertensão, 61 pré-natais,
30 puericultura e 200 consultas médicas.

É, WA:
t “

.

' ;».,_,,,__.'ka

;p wl

,

___»: ...

'

A

_

—r, .as. . ,

;i ; “ ).
W,,
4
Xªfªfw _..,5,_,______ »

__

. «

_ V"; »until"

»..“ sua

u

v

_,._ ;x

%
'

.

:»

1

f,

É“ '“Iª
&

— _.

.A A

&

»S,,“. ..

-._.,_ ,,_,__,V_A.,,,f?é.
, “ ,-

l& =a »a r “ask-J
fé?,
x ; . &. “

,

ae:-mau —!

t. &

, a

e' = ,u Lsrff ªª

j ' WT“ $-?í

' *" .*

,

Milagres - Bahía
controladoriamilares.ba.ov.br
tel: (75) 3545-2101

,

«

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Município
Luciana

1.2..

Secretaria d e Assistência S o c i a l

A parceria com as secretarias de Saúde e Educação tem se mantido de

forma satisfatória, distribuição de cestas básicas tem assistido cerca de mais
de 200 famílias carentes. Assim como algumas gestantes foram assistidas com
a entrega de enxoval, conforme Lei municipal de nº 423/2010.
Os serviços de modo geral têm sido ofertados de forma continuada e as
capacitações estão ocorrendo de forma especifica com cada programa/setor
como:

= Orientações técnicas sobre politica de Assistência Social;
-

Atribuições da equipe por área de serviços;

-

Orientações técnicas sobre planejamentos;

-

Orientações técnicas sobre o CRAS;

-

Orientações tecnicas sobre o PAIF;

'

Orientações técnicas sobre o SCFV;

-

Orientações tecnicas do Controle Social: CMDCA e CMAS;

-

Relações interpessoais.

B o l s a Família

191 atendimentos e 106 atualizações cadastrais; 29 entrevistas para

digitação no CadÚnico; 08 transferências de domicilio; 15 inclusões de
membros familiares; 06 exclusões de membros familiares; 26 solicitações de

NIS; 21 visita domiciliar. 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.
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Benefício de P r e s t a ã o Continuada

Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 11 encaminhamentos do BPC para o INSS, sendo buscados novos

beneficiários do BPC, realizado a inclusão e recadastramento nos serviços de
Proteção Social Básica.
Servio 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 113
crianças

e

adolescentes,

acompanhamento

das

famílias

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 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 136 casos, 28 atendimentos individualizados com 18 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 962 famílias; 72 atendimentos particularizados; 19
visitas domiciliares e 23 benefícios eventuais concedidos o que mostra
consideravelmente a melhoria no acompanhamento por parte do setor.
Milagres —Bahia
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Aricultura Familiar

O apoio ao agricultor vem sendo mantido, com fomento da Feira
Orgânica da Agricultura Familiar realizada toda quinta feira as margens da BR
116. Mais um comprometimento da gestão em incentivar os pequenos
negócios e a agricultura no Município.
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1.3.

Secretaria de E d u c a ã o E s o r t e Cultura e Lazer

No mês de janeiro as atividades da Secretaria Municipal de Educação
foram retomadas a partir do dia 08 de janeiro, tendo em vista a necessidade de
organizarmos a Jornada Pedagógica do município. Nas primeiras duas

semanas foram _realizados todos os procedimentos necessários para a
construção do processo licitatório da decoração, buffet, espaço, e também para
a contratação dos palestrantes especialistas que se apresentarão no evento.
Para tanto, participamos de reuniões na cidade de Amargosa.

Foi dada continuidade às negociações com o Centro de Formação de
Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, para a

realização de um Projeto de Extensão da Instituição que alguns professores da
UFRB pretendem desenvolver no município. Trata-se da construção de um
Centro

Cultural

no

município,

destinado

exclusivamente

para

o

desenvolvimento de atividades e projetos da UFRB, que tem por objetivo

possibilitar o aprendizado e a interação da comunidade milagrense com a
Universidade. Participaram da reunião a equipe da Secretaria de Educação, o

prefeito, o vi-prefeito municipal, bem como o diretor do Centro de Formação de
Professores, o Prof. Dr. Clarivaldo Santos de Souza, o Prof. Dr. Yuji Watanabe,
Coordenador Institucional do PIBID, o Prof, Me. Glênon Dutra, membro do

colegiado do curso de licenciatura em Física, e Prof. Dr. Gil Luciano Guedes
dos Santos, do curso de licenciatura em física. Para tanto, o município irá

firmar um Termo de Cooperação técnica, cientifica e cultural com a UFRB, e a
partir de então, o projeto sera posto em funcionamento em um prédio destinado
exclusivamente para a sua realização. O projeto gerará grandes avanços uma
vez que irá possibilitar a integração de muitos jovens com o ambiente

acadêmico, pois gerará bolsas de pesquisa júnior aos estudantes do município
envolvidos. Os professores idealizadores do projeto estão construindo um

plano de trabalho que definirá o escopo e a Secretaria Municipal de Educação

v

í
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está construindo um cronograma com a estimativa dos custos detalhados do
projeto.

O mês de janeiro foi também o momento da organização da estrutura
administrativa e pedagógica das escolas municipais, o que demandou tempo e
logística.

O diretor de Transporte Escolar do município, Sr. Antonio Paulo Ribeiro
da Silva, se dedicou à medição das rotas das linhas autônomas para a
condução dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, para que a
realização do processo licitatório ocorresse em tempo hábil para que as aulas
recomecem com o serviço já sendo ofertado de imediato.

1.4.

Secretaria d e Obras e Infraestrutura

Diversas obras de drenagem e manutenção, inicio da reforma do
hospital, continuidade na construção da Creche.
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2. ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
2.1.

Processos de Pagamento

Mantemos o cronograma de avaliação, liberação, compra, liquidação e
pagamento, uma vez que documentalmente e administrativamente tern surtido
o efeito desejado. Foi passado uma data limite para as liquidações do periodo
vigente, o que acarretará em melhor desenvolvimento das atividades do setor
contábil. As orientações das normas e procedimentos, inclusive ao serem
repassadas as secretarias e setores teve uma explanação de itens especificos

de forma oral,

sanando algumas dúvidas. A tesouraria

organizou um

cronograma de pagamentos, o que facilitará para todos em termos de

'
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organização de encaminhamentos. E foi reforçado pelo setor contábil a

importância das liquidações dentro do mês de origem. Solicitamos das
secretarias um empenho mais rigoroso quanto ao planejamento, a fim de

facilitar, inclusive tais liquidações.
De forma geral foi um mês de muito trabalho com lançamentos de dados

em sistema, restabelecer empenhos. Mas no geral passamos sem grandes
transtornos, apenas com a sobrecarga normal do periodo. Erros de lançamento

(nº de contratos, processo, etc.), eventuais puderam ser corrigidos sem
grandes dificuldades).
Mantemos o ritmo d e conferência e cobramos constantemente e m

relação a qualidade da impressão dos documentos, para evitarmos o máximo
possível o envio inadequado destes ao tribunal.
Mensalmente, os processos de pagamento são conferidos através de
relação encaminhada pelo setor, a fim de que não ocorram erros e falta de
envio dos referidos documentos ao Tribunal. Estes ao final são repassados um
a um.

'

SAÚDE

AÇÃO SOCIAL

—

—
Restos aPagar
extraorçamentáreo
TOTAL

Restos aPagar

s
so

'

T O T A L

ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO

GERAL

—

_

TOTAL

Quantidade

64
_?

“

Extra orçamentário

186

f

TOTAL

23
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2.2.

Processos licitatórios

Foi feita reunião com o gestor, a fim de que algumas dificuldades fossem

expostas, para que a partir desse novo ano pudéssemos sanar as mesmas.
Junto as Normas e procedimentos foi passado o andamento básico e em
reunião com os secretários e seus auxiliares serão dirimidas todas as dúvidas e

será feita as orientações necessárias. Nosso principal problema tem sido
basicamente nas justificativas, do qual o acompanhamento tem sido reforçado
para que consigamos chegar no nível desejado.
A conferência das pastas tem obedecido à ordem por fases, do qual

conseguimos regularizar pendências e corrigir falhas, tais como referencial e
cotações, edital, possíveis documentos falhos e ou inadequados, propostas
realinhadas, dados em geral e homologação.
2.2.1. Índices de Processos Analisados

Nomenclatura

Quantidade

Disensa de Licita ão
_ _ ____QQDH?£$
_ C a r t a Convite

Tomada de re os “
Inexiibilidade de Licita ão
Aditivo de Contrato
'

_ __ _ ô ª p _de Ata
_ _
__AP9_5_ÉÍ'êÉTlãnto
Distratgvde Contrato

01_
O,0

A partir do próximo período relacionaremos no quantitativo todos os

processos avaliados, do qual especificaremos a quantidade homologada e logo
a seguir encaminharemos a relação destes como já ocorre mensalmente.

——“
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2.2.2. Relação de Processos licitatórios homologados

Proc.

PP-039

PP-042
PP—048

Modalidade

Objeto

Registro de
Preço
Registro de
preço
Registro de
preço

Material de
Construção
Material de
expediente
Gêneros
alimentícios

Valor

Vigência

Adm.

306.591,95

1 ano

134/2017

Ata nº 003/2018

213.000,00

1 ano

141/2017

Ata nº 001/2018

1 ano

145/2017

Ata nº 002/2018

Imediato

004/2018

Entrega imediata

175.999,00

Ata/Contrato

Placas

D-001

Dispensa

patrimoniais

2.080,00

Aluguel social
Aluguel social

0-003

005/2018 Contrato nº 0004/2018
006/2018 Contrato nº 0005/2018

1.800,00

Transporte

D-004

Dispensa

de canos

6.050,00

3 meses

012/2018

Contrato nº 0006/2018

96.000,00

1 ano

001/2018

Contrato nº 0001/2018

1ano

002/2018

Contrato nº 0002/2018

1ano

003/2018

Contrato nº O003A/2018

Consultoria

l—0O1

Inexigibilidade

l-002

inexigibilidade

l—003

Inexigibilidade

juridica
Consultoria

,

jurídica
l 165.600,00
Consultoria

l
i

contábil

'

13.000,00

Valores homologados:

a) Total em _P_P no periodo: R$ 695.590,05
b) Total em disensas no periodo: R$ 11.730,00
c) Total em lnexiibilidade no período: R$ 274.600,00
d) Total em contratos no periodo: R$ 284.250,00

3. PLANEJAMENTO/PROGRAMAÇÃO
'

l

Lei nº 535 de 18/12/2017 que institui o PPA, Plano

Plurianual período 2018/2021;

'

Lei nº 527 de 14/07/2017, Diretrizes Orçamentárias
(LDO), exercício de 2018;
Milagres - Bahia
controladoriamilares.ba.ov.br
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'

Lei nº 536 de 28/12/2017, Orçamentária,

estima a

receita e fixa as despesas para o exercício de 2018,
administração direta e indireta (Poder Executivo e
Legislativo:

RECEITA ESTIMADA R$ 32.014.524,00
DESPESA FIXADA R$ 32.014.524,00

CÃMARA R$ 1.268.340,00

4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

Receita

4.1.1. Análise da Receita por Categoria Econômica

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

realização de receita Corrente no montante de R$ 1.938.218,77 (um milhão,
novecentos e trinta e oito mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete

centavos) o que registra uma queda em relação a arrecadação do mês anterior
no montante de R$ 1.457.660,98 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete
mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), porém um aumento

de R$ 336.143,55 (trezentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e três reais e
cinquenta e cinco centavos) relativos ao mesmo periodo do ano anterior.

Segue quadro demonstrativo com comparativo do alcançado em
porcentagem entre o previsto e o realizado:

—
Á

tel:(75)3545-2101 u
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Receita de Servi os
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
Oera ão de Crédito
Aliena ão de Bens
Transferência de Caital
Dedução da Receita

Luciana

30.000,00 a
2767012400

1338319155

6.65%

127.616,00

1008129

0.79%

5.540.371,40 a
—
20.000,00 a
5.520.371,40 a

í

-2.844.570,40

- 231.624,96

8,14%

32.014.524,00

1.706.593,81

5,33%

Corrente

RECEITA TOTAL

4.1.2. Receita Corrente Líquida

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

FUNDEB e da Receita Capital. A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000
usa o RCL como índice para apurar o percentual de gastos com pessoal, bem
como verificar o índice de endividamento dos Municípios e para parâmetro do
erário municipal com as demais despesas, tais como combustiveis por

exemplo. Para informação, segue quadro demonstrativo:

RECEITAS CORRENTES

1.938.218,77

Receita Tributária

Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

84.208,21

—
1418272

Receita de Serviços
Transferências Correntes

.

1.838.819,55
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Outras Receitas Correntes

1.008,29

RECEITA DE CAPITAL

a

DEDUÇÃO DA REC CORRENTE. PI FUNDEB

- 231.624,96

TOTAL DA RECEITA

1.706.593,81

RCL - PODER EXECUTIVO

1,7065913 81

5. ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1.

Créditos adicionais suplementares

o Não houve no periodo Decreto de créditos adicionais
suplementares.

5,2.»

Créditos adicionais especiais

o Não houve no período Decreto créditos adicionais
especiais.
5.3.

Créditos adicionais extraordinários

o Não houve no período Decreto de créditos adicionais
extraordinários.

6. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS

Aruanda

enao . -

7. ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

7.1.

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

v
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Atendendo

as

demandas

da

Emenda

Constitucional

29/00,

todo

municipio tem a obrigatoriedade de aplicar o minimo de 15% de sua receita de
impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de
saúde, como sendo uma das secretarias mais negligenciada na gestão anterior
e por ser meta da gestão atual, temos voltado incessantemente ações a esta
para que possamos regularizar a saúde no municipio. No mês de janeiro de
2018, foi aplicada a porcentagem de 5,30% conforme demonstrativo abaixo:

APLICAÇÃO NAS AÇÓES DE SAÚDE

Total das despesas com saúde

65.635,06

Base de calculo para aplicação (Receita)

1.238.178,23

Valor a ser aplicado nas ações de saúde

185.126,73

% aplicado
5,30%

7.2.

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino —CF, Art.
212

A Constituição Federal no Art. 212 define a aplicação de no mínimo 25%
na manutenção e desenvolvimento do Ensino nos 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:
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APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita do FUNDEB

ESPECIFICAÇÃ

VALOR
_
515.595,66 —

Despesas Profissionais do Magistério

438.883,30 É

Outras Despesas ensino fundamental

71.767,80

13,92

101476112

Considerando a aplicação do recuso do FUNDEB
ESPECIFICA

VALOR

Receita de Impostos e transferência constitucionais

1.238.178,23

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

309.544,56

Despesa Total com Educação
Receita Bruta do FUNDEB

556.113,98
515.595,66

Despesa Liquida Aplicada (despesa total - receita do
FUNDEB)

40 518,32
231.624,96

Contribuição para formação do FUNDEB
272.143,28

Valor aplicado atendimento Art 212

% aplicado até 31/01/2018 sem saldo do FUNDEB

7.3.

21,98

Despesas com Pessoal

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

índice comprometedor,

porém, comparando com a redução registrada

mensalmente nos adequando pouco a pouco.

As buscas'por soluções em relação a adequação do índice de pessoal é
constante. Estamos atuando no limite do quadro funcional, alguns setores,

inclusive com sobrecarga, as assessorias e serviços apenas o estritamente
necessário.

PERIODO D E FEVEREIRO DE 2017 A J A N E I R O D E 2018

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Receita Corrente Liquida7_7___7 (_ _” V____AAÍ_V__V__
Receita Corrente Líquida deflºexpefreiro aDezembro de 2017
Receita Corrente Liquida Janeiro de 2018

Í
W
* _ 22.7229.845,42V
1.706.593,81

Despesa Total com Pessoal
Despesa com Pessoal Fevereiro a Dezembro de 2017
Aposentados e pensionistas

1392754933
1301253258
10.775,50

Pessoal Civil

8.470.592,96

Encargos

1.455.759,49

Outras Despesas corn pessoa

1.229.047,25

Despesa com Pesso Irmão 352017

W

'“-

915,016,55
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Aposentados epensionistasrt , N",

7

V“ v '

0,00

Contratos por tempo determinado

25.310,60

Pessoal Cívil

774.958,71

Encargos

104744104

Outras Despesas corn pessoal

10400330

Percentual da Despesa naRCL

53,19%
_

_

_

,

8. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Lei que altera os valores dos subsidios dos Agentes Políticos nº 524 de
13/10/2016. A referida Lei, nem o quadro de Agentes Políticos não sofreu
qualquer alteração.

lCézar Rotondano Machado AA___A_ _,
Marcos Queiroz Ribeiro
Antonio Carlos R o d r i u e s R e i s

Danilo Pier

Santana

______

Lezian Santos Ribeiro Lima
Maria Bethânia Rotondano M. Santos

Maria Denilza Silveira Amaral

lSandra Mara Fiueredo S. Almeida

___P_refeito

13.000,00

Vice Prefeito

6.500,00

Secretário de Obras e Servi os

5.000,00

Secretário de Finan as

5.000,00

Secretaria de Assistência Social

5.000,00

Secretária de Administra ão

5.000,00

Secretária de Saúde

5.000,00

1 Secretária de Educaão
Milagres - Bahia
controladoriamilares.ba.ov.br
tel: (75) 3545-2101

ª

5.000,00,

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Municipio
_

Luciana

9. CONSIDERAÇÓES FINAIS

Sabemos que mesmo tendo se passado um ano de gestão, com um
planejamento mais efetivo, maior desempenho de servidores da administração
direta e uma base mais especifica de gastos mensais, as dificuldades ainda
vão persistir. Com uma receita decrescente e oscilante, grandes desafios na
adequação de índice de pessoal e acompanhando criteriosamente os repasses

constitucionais para a Educação e Saúde. Porém com metas de atingirmos um
equilibrio mensal, galgando novos programas, buscando novos convênios e
melhorias cada vez maiores ao município.

As falhas que decorrem ao longo do periodo dentro das possibilidades
tem sido sanadas, os setores e secretarias tem recebido apoio e orientação.
A reforma do hospital tão deseja foi iniciado, equipamentos já estão
sendo adquiridos, as escolas já estão sendo preparadas para o inicio do ano

letivo, assim como os preparativos junto a secretaria de Educação, tais como

processos licitatórios para a Jornada pedagógica, etc. já foram iniciados.

O

caminho“ ainda

é

longo,

necessitamos

de

muito

ainda

administrativamente, e mais ainda para melhorias à população. Mas o
empenho tem sido árduo, o comprometimento também. Esperamos que com
e s t e r e l a t ó r i o tenhamos auxiliado a o Controle externo e n o s colocamos a

disposição sempre para melhorarmos cada vez mais.

Milagres, 27 de fevereiro de 2018

'
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ANEXO 1

(Normas e procedimentos)
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Prefeitura Municipal de Milagres

Controladoria geraldo Município
Milagres, 01 dejaneiro de 2018.

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O ANO DE 2018
C I R C U L A R n º 01/2018

Prezado corpo administrativo,

As normas e procedimentos abaixo constam apenas para formalizar as
orientações que foram feitas durante o exercício de 2017 como efetivação de uma

administração coesa, ciente de suas responsabilidades e cumpridora das
exigências, garantido uma administração organizada e em equipe:

PLANEJAMENTO:

i/ As secretarias deverão passar ate o dia 15 de cada mês ao Gestor, o

planejamento completo para o mês subsequente para fins de analise e
deliberação. Estas de forma organizada, separadas por categoria (gêneros
alimentícios, limpeza, etc). A administração fica responsável pelo repasse

de pedidos dos setores da administração, bem como do setor de
Transportes;

f Após deliberação o setor de compras, exceto para aquisição de
medicamentos que segue como responsabilidade única da secretaria de
saúde, terá o prazo de uma semana para organizar as SD's que se
submeterão a analise do controle interno.

f O empenho por parte do setor contábil so ocorrerá através de SD
devidamente atestada pela controladoria.

1/ A aquisição dos itens listados e liberados deverá seguir aos saldos das
licitações vigentes, do qual toda secretaria tem arquivo atualizado
disponibilizado todo inicio de mês;

f O planejamento obedece não só para as aquisições rotineiras, mas também
para os processos licitatórios necessários durante o exercicio;
Av. João Leal Sales —Centro —Milagres —Bahia
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COMPRAS

v/ Aquisições de modo em geral só deverá ocorrer após o tramite descrito no
planejamento:

SECRETARIA i
GESTOR É COMPRAS j
— ! EMPENHO I l ) COMPRAS

CONTROLADORIA

w/ Exceto para a aquisição de medicamentos (esse sob responsabilidade
única da Secretaria de Saúde) toda e qualquer compra (aquisição) está sob
a responsabilidade do Sr. Ramon, encarregado do setor de Compras,
nenhum outro servidor, exceto a Farmacêutica na saúde (medicamentos),
poderá efetuar compras de qualquer tipo:

i/ As aquisições só poderão ser feitas após deliberação do gestor e do
devido empenho;

SOLICITAÓES DE DESPESAS - sDªs
f

Deverá contar nº de controle, fornecedor, número do processo licitatório,
secretaria responsável e destinação;

i/ Peças e serviços qual o veiculo de destino - neste caso em específico a SD
é encaminhada ao Tribunal junto a pasta de processo de pagamento e para
tanto não deverá conter rasuras;

f Estas deverão ser enviadas a controladoria acompanhadas da deliberação
do gestor, exceto para as de medicamento que devem passar pelo controle
antes de serem encaminhadas no planejamento mensal.
PAGAMENTOS

1/ A roramaão semanal de a a m e n t o na Tesouraria obedece aos
períodos de: 09, 19 e 29 de cada mês.

v/ Encerramento contábil até dia 05 do mês subsequente ao de vigência.
f Auisião em eral: nota, certidões autenticas e vigentes, SD e deliberação
do gestor, cópia da ata e ou contrato. A nota deverá constar carimbo de

atesto de recebimento devidamente assinado pelo servidor responsável e
datado;

No caso de serviços ligados a assistência social: serviços fúnebres e
passagens - relatório e documentação pertinente; enxovais e cestas

básicas - relação dos beneficiados com o devido atesto da secretaria;

Saúde TDF: relatorio médico, cópia dos documentos pessoas, frequência
das viagens;
Av. João Leal Sales —Centro —Milagres —Bahia
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Qualquer material de distribuição, como camisetas, canetas, canecas, etc.
devera ter a relação dos beneficiados anexada ao processo de pagamento
d a nota.

f

Assessorias e r e s t a ã o de servios em eral: nota, certidões válidas e
vigentes, cópia do contrato e aditivo se houver, relatório das execuções
mensais, relatório de insumos devidamente descriminado. A nota, relatório

das execuções e insumos devera constar carimbo e assinatura do
secretario da pasta;

v/ Aluueis: contrato e certidões autenticas e vigentes;
i/ Consumos mensais básicos ã u a

eneria

telefone

licenciamentos

arcelamentos" deverá ser encaminhado dentro do vencimento para a
devida liquidação e pagamento.

v/ Diárias: devidamente autorizada pelos setores competentes (secretaria,
controladoria e gestor), preenchida de forma clara e completa, inclusive
com dados bancários. Anexar cronograma ou folder do evento com
posterior entrega do certificado de comparecimento;

»” Medião de obras: nota devidamente atestada pelo secretario da pasta,
certidões autenticas e vigentes, planilha de medição devidamente assinada
pelos engenheiros (empresa e prefeitura) e secretario da pasta; oficio
informando o local da obra; projeto recorte feito pelo engenheiro da
prefeitura, registro fotográfico, cópia do contrato e aditivos se houver.
IMPORTANTE:

As LIQUIDAÓES deverão ocorrer dentro do
mês vigente das aquisições, salvo justificativa por

i

ocorrência que fuja ao controle da administração.

;

M U L T A S e J U R O S decorrentes d e atrasos o u

não envio das mesmas para pagamento serão de
responsabilidade da
Secretaria ou
Setor
responsável;.

O mesmo relativo às MULTAS DE TRÃNSITO

estas são injustificáveis, uma vez que as leis de
transito regentes são claras, portanto são de

inteira responsabilidade do condutor, devendo
estes serem constantemente instruídos quanto
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aos cuidados na condução dos veículos públicos
CONSUMO EM G E R A L

v/ As secretarias e setores devem ter criterioso controle com o consumo em

geral, tais como energia, água, telefone, gêneros alimentícios, de limpeza e
material de expediente. Reaproveitando papel de rascunho, só efetuando a

impressão após a devida conferência textual, etc. No caso de energia,
embasa e telefone, as secretarias deverão acompanhar rigorosamente os
setores para acompanhamento. Caso o problema seja técnico, solicitar a
manutenção imediata através de correspondência.
PRAZOS

v/ Prestações de contas em geral - SIGA, E-TCM, notificações, convênios da
educação, saúde, SICONVI, SIOPE, SIOPS, SICONFI, vencimentos em
geral, total atenção e comprometimento das Secretarias e setores
responsáveis, são estas as únicas responsáveis por problemas decorrentes
nos atrasos e ou não homologação devida no prazo.

1/ No caso de prestações de contas que não passam pela controladoria, o
envio de cópia do protocolo de homologação deverá ser encaminhado ao
setor para o devido controle. Caso ocorram atrasos, estes deverão constar
a devida justificativa.
v/ Relatorio mensal à Controladoria, até dia 10 de cada mês,
SJM

1/ Alimentação do sistema em tempo real. O levantamento dos lançamentos
será feito todo dia 22 de cada mês, salvo feriado ou finais de semana, para
que o setor tenha tempo hábil para a correção das inconsistências. Todas
as informações lançadas são de responsabilidade do setor. O

acompanhamento é feito através de relatórios emitidos pelo próprio sistema
que será comparado por relatório encaminhado pelo setor a Controladoria,
nesse caso mais especificamente: Licitações e Contratos, Combustíveis,
Patrimônio, que deverão estar na controladoria ale a referida data, 22. Os
setores contábil e RH geram protocolo, e os lançamentos de obras e
medições e publicidade passam pelo Controle onde já ocorre a devida

conferência. Qualquer alteração de lançamento até o final da vigência
Av. João Leal Sales —Centro —Milagres —Bahia
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deverá ser informado. Ao final do prazo e após as regularizações devidas,
n o v o l e v a n t a m e n t o d a s i n c o n s i s t ê n c i a s s e r a feito.

O objetivo da gestão é sanar qualquer necessidade de reabertura do SIGA
posterior a sua vigência, para tanto pedimos atenção e responsabilidade
nos lançamentos.

LICITAÓES
1/ As solicitações encaminhadas ao setor deverá constar a especificação,
justificativa e documentos correlatos de forma organizada e legível, assim
como a autorização do gestor. A norma e' valida para qualquer modalidade
licitatória. O modelo de solicitação já é de posse das Secretarias. Duvidas
podem ser sanadas no proprio setor, na assessoria jurídica ou
controladoria.

Edital, publicações, etc. fazem parte de um processo demorado, para tanto,
a solicitação correta e com antecedência necessária e' de extrema

importância para que o processo corra dentro das lisuras da lei, cumprindo
seu principal objetivo que e o pleno favorecimento das necessidades da
gestão.
PATRIMONIO

v/ No tombamento em geral existem duas classificações patrimoniais
(materiais de consumo e materiais permanentes) para tanto, o setor de
compras devera ter atenção na elaboração das SD's, distinguindo bem as

situações para que não ocorram erros de empenho e lançamentos, assim

como as secretarias devem constar bem especificadas.
f

,

Cópia das notas fiscais, assim como do empenho deverá ser de imediato
encaminhadas ao setor para o devido lançamento e tombamento (cópias
legíveis).

f

O relatorio com os lançamentos em sistema e protocolo de exportação ao
SIGA deverá ser encaminhado a controladoria até dia 22 do mês para a
devida conferência.

ALMOXARIFADO

f

O acompanhamento relativo aos recebimentos de itens para armazenagem
e deliberação dos mesmos segue sob responsabilidade da Secretaria de
Administração;
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RECURSOS HUMANOS

i/ Nomeações e exonerações só com autorização escrita do Gestor;
f A data limite para a entrega da frequência é todo dia 10 de cada mês;
»” Alteração em folha de pagamento so através de oficio.
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