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INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que define a Resolução TCM 1120/05, apresentamos

nesta a avaliação do mês de novembro de 2017 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

L

entendimento, no intuito de instruir em todos os assuntos de maior relevância,
f a c i l i t a n d o a análise d o s documentos e n v i a d o s .

1. SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO

Foi um ano difícil, não apenas pela crise financeira que enfrenta o país,
mas principalmente por consequência da situação em que recebemos o
município. A falta de infraestrutura e os documentos necessários para a boa

continuidade da gestão foram fatores determinantes. Mas o empenho da
equipe fez com que muito dos serviços fossem restabelecidos e outros de

Ç

grande importância conquistados.
As falhas ainda são constantes, mas a busca por adequação, a
qualificação dos servidores e as orientações e acompanhamentos junto aos
setores e secretarias s ã o constantes e tem mostrado resultados satisfatórios.

A controladoria tem se empenhado em acompanhar de forma rigorosa o
cumprimento dos índices, as metas previstas no plano plurianual e execução
dos programas de governo e do orçamento do munícipio. Vale ressaltar que o
planejamento financeiro foi realizado pela gestão anterior, com base nas

realizações do mesmo até então e diante das necessidades pungentes
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verificadas no decorrer desse inicio de gestão, como reforma, retomada de
programas, adesão a novos, aquisição de bens e serviços, foi necessário à
suplementação para que os munícipes não fossem prejudicados. Todos os
créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos obedecendo às
autorizações legislativas.
Quanto aos procedimentos necessários para o encerramento do

exercício de 2017 já foi publicado e repassado às secretarias e setores,

Ç

Decreto de nº 265/2017, que dispõe sobre omesmo com as orientações e
prazos

necessários

e

já

estamos

providenciando

as

comissões

de

levantamento.

Aproveitamos

para

regularizar

a

informação

passada

de forma

equivocada no relatório anterior, mês de outubro de 2017, pág 17. Pedimos
desculpas pelo equivoco.
O n d e s e lê:

D—O52/2017 —Disensa de llcltaão - aluuel social —8.000 OO
Leia-se:

Ç

D—O52/201 7- Disensa de llcltaão - aluuel social —1.800 OO
Enviamos

na

pasta

de

DOCUMENTOS

ADICIONAIS,

guia

de

recolhimento da GFIP da cooperativa Ativacoop, mês de outubro de 2017,
relativo aos processos de pagamento 365, 756, 757, 758, 2229, 2230, 2231,

2232 e 2233. Na referida prestação de contas foi enviado equivocadamente
pela Ativacoop guia relativa a outro recolhimento e não a do nosso municipio.
O Setor de RH e Contábil já foram advertidos, assim como a controladoria está
mais atenta para a devida conferência.
Decreto de nº 266/2017 estabelecendo índices de vida útil e taxa anual

de de recia ão, assim como

rocedimentos

ara o inventário foi

ublicado,
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dando

continuidade

aos

procedimentos

necessários

no

levantamento

patrimonial do qual nada recebemos da gestão anterior, prejudicando o
controle Patrimonial do municipio.

A seguir uma visão específica por Secretaria:

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.

O município conseguiu participar da 1ª Conferência Estadual de

Vigilância em Saúde ocorrida no periodo de 06 a 09/11/2017 na cidade de
Salvador —Bahia, um ganho enorme para a saúde do municipio, coroando
mais uma conquista alcançada.

&

HOSPITAL:
Em novembro contamos com 1.414 consultas clinicas, 58 curativos, 237

consultas fisioterápicas, 102 nebulizações, 02 retiradas de pontos (sutura), 34

verificações de glicemia capilar, 584 aferições de preção arterial, 91 RX, 22
internamentos,
laboratoriais,

11
35

suturas,

34

viagens

ultrassonografias,

1500

de

ambulância,

aplicações

de

209

exames

medicamento

intravenoso e intramuscular, 30 paciente em observação, sem contar a

distribuição de medicamento e internamentos realizados ao longo do período,
garantindo um atendimento básico hospitalar de segurança.

ATENÇÃO BÁSICA:
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4036 visitas domiciliares, entre atendimento médico, de enfermeiro e

ACS's, uma grande prova do comprometimento e assistência diferenciada, 743
procedimentos, 321 consultas por enfermeiro, 48 encaminhamentos medicos,

293 solicitações médicas de exames complementares, 207 acompanhamentos

do Diabetes, 611 aferições arteriais nos cuidados a hipertensão, 111 prénatais, 142 puericultura e 1130 consultas médicas.

L

1.2.

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. 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:

L

- Orientações tecnicas 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 Familia
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397 atendimentos e 221 atualizações cadastrais; 76 entrevistas para

digitação no CadÚnico; 08 transferências de domicilio; 12 inclusões de
membros familiares; 14 exclusões de membros familiares; 66 solicitações de

NIS; 02 visitas domiciliares. 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.
Benefício de Prestaão Continuada

Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 16 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, oficinas de inclusão digital com

Ç

92 participantes, de violão, 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
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 usuarios e familias, serviço de atendimento
especializado às familias e individuos do qual destacamos acompanhamento
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de 276 casos, inclusão de 05 novos casos e 21 atendimentos individualizados
com 15 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

L

Acompanhamento de 801 familias; 169 atendimentos particularizados;
81 visitas domiciliares e 393 beneficios eventuais concedidos o que mostra

consideravelmente a melhoria no acompanhamento por parte do setor.
Aricultura Familiar

A agricultura familiar foi implantada com sucesso, familias de pequenos
agricultores sendo assistidas através 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 saldável

Ç

bem como a valorização do homem do campo, Ejá esta sendo planejada a
Feira da Agricultura Familiar a ser realizada todas as quintas feiras as margens
d a B R 116.

1.3. Secretaria de Educa ão Es orteªºwlêíªltura eLazer

l sms,-Effa

No mês de novembro, a equipe da secretaria participou do EDUCAVALEFórum dos Secretários de Educação dos Municipios do Vale do Jiquiriçá, na
cidade de Planaltino. O encontro teve como discussão a importância da
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realização da Conferência Municipal de Educação, bem como da Audiência
Pública do Municipio.
Foram

realizadas

reuniões

com

todos

os

diretores

das

escolas

municipais e rurais, para discutir e esclarecer questões concernentes à
prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE e do

Programa Mais Educação, bem como sobre a importância da qualidade do

preenchimento dos diários de classe e da avaliação dos profissionais

Ç

envolvidos na educação durante este ano. Participaram dessa reunião a
secretária de educação Sandra Mara, o coordenador geral Marcelo, e o
assessor contábil Agnaldo Paulo.

Com o final do ano letivo se aproximando, a secretaria se ocupou com o

inicio dos planejamentos estruturais e organizacionais para o ano seguinte,
bem como com as questões relacionadas ao pessoal contratado, uma vez que
foi necessário planejamento logístico para a realização dos desligamentos de
funcionários d o m ê s d e d e z e m b r o .

Houve também a preparação prévia das reuniões com os conselheiros

do CACS/FUNDEB e CAE, uma vez que o mandato vence nos meses de

Ç

dezembro
ejaneiro, respectivamente, eénecessário que seja discutido pelo
conselho o parecer sobre a prestação de contas do ano anterior.
z. ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
2.1.

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 médico e
Milagres-Bahia
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básico, assistência social,

educação,

obras

necessárias e de grande

importância e manutenção das demais secretarias em geral, isso se tem
percebido pela demanda mensal de processos enviados a cada mês.
Mesmo após um acompanhamento rigoroso, alguns setores ainda vêm

apresentando documentos com baixa qualidade para digitalização, do qual
corrigimos o que é possivel, Já foram avisados que a partir desta não serão
mais aceitos, para que o acompanhamento possa ser mais efetivo. As

exigências quanto

L

à composição dos

processos tem

obedecido às

determinações, principalmente com o cuidado na validade das certidões. O
acompanhamento quanto às solicitações é feito previamente pela controladoria,
atraves de análise das Solicitações de Despesas o que tem evitado compras
desnecessárias ou mesmo de itens não licitados, assim como um controle dos
valores acordados

no certame.

Passamos a atestar o recebimento e

conferência dos itens adquiridos na frente da nota, mostrando assim ao

Tribunal que o acompanhamento também é feito após o recebimento dos itens,
isso já ocorria, evidentemente, porem o atesto era feito no verso.

Quanto às notificações mensais, agradecemos a agilidade do Tribunal e
estamos dentro do possivel regularizando para que não voltem a se repetir, a

partir de dezembro, por exemplo, os relatórios de gastos de combustiveis vão

L

estar adequados de acordo às novas exigências. Pedimos desculpas pela
simplicidade dos enviados até então, mas não tinhamos ciência de que o
acompanhamento por quilometragem era uma exigência.

No geral, a organização dos documentos tem melhorado, e as correções
têm diminuído. Como as liberações de pagamento passam antecipadamente

pelo controle, documentalmente nestes processos eliminamos qualquer
problema, salvo os de liquidação direta como taxas bancarias, sentenças
judiciais, retenções em conta.

Estaremos enviando na pasta dos Processos de Pagamento - Folha
analítica, as guias de retorno bancário da folha de pagamento em capa
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separada para analise. A partir deste envio estamos pegando certificação por
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) só têm sido
liberados após a conferência dos relatórios pelas secretarias correspondentes,
onde assinatura do secretário e servidor se fazem presentes, atestando a
conferência d a s escalas relacionadas.

Foi organizado periodos para quitação de serviços fixos a exemplo de

Ç

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
nos recebimentos.

2.2.

P r o c e s s o s licitatórios

Ainda estamos brigando, por assim dizer, por melhores justificativas nas

solicitações, área em que estamos tendo maiores dificuldades. Notificamos o

ª

setor inclusive sobre a qualidade dos documentos aceitos na credencial e
habilitação, uma vez que ainda não atendem a qualidade necessária em alguns
casos. A numeração das paginas segue de forma rigorosa, o que além de
segurança para o Tribunal, nós e, na mesma importância em casos de
posterior notificação.
Todas as dificuldades enfrentadas durante o ano nos

processos

licitatórios, assim como todas as notificações recebidas servem como base

para corrigirmos e melhorarmos nossos processos no próximo periodo, a
mesma exigência para elaboração dos contratos e acompanhamento destes.
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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, bem como o próprio setor tem se
m a n t i d o m a i s atento.

Porém estamos tendo grande transtorno com falhas no envio de

documentos por parte do setor de Licitação no que atende a Aditivos, já
notificamos o setor e aproveitamos este periodo para o envio das falhas, do
qual segue na PASTA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS sendo:

c

1. Aditivo de contrato nº 059/2017, oreferido aditivo deveria ter sido
encaminhado na prestação de contas de abril/2017, porem por

equivoco do setor de Licitações o mesmo foi arquivado. Em anexo

estorno e regularização do processo de pagamento, feito de
forma equivocada pelo setor Contábil.

2. 2ª Aditivo de preço, PP nº 029/2017, processo administrativo nº
133C/2017, Pirangy Comércio e Derivados de Petróleo Ltda.
Aditivo assinado no mês de outubro e que por equivoco ficou sem
ser encaminhado pelo setor de Licitações.

3. Aditivo de prazo, contrato nº 083/2017, processo administrativo nº

Ç

129A/2017, Tomada de Preço nº 002/2017 —Cris Construções.
Relativo ao mês de setembro e que por equivoco do setor ficou
s e m s e r enviado.

Os Setores de Licitação e Contábil estão cientes da importância do envio
de todos os documentos com qualidade de impressão e de forma impreterivel,
não serão mais aceitas falhas desta natureza. Estão cientes, inclusive, quanto

a responsabilidade. Ficando a controladoria mais atenta para que falhas desta
natureza não voltem a se repetir.
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Estamos

tendo

atenção

quanto

à apresentação

das

propostas

realinhadas para que estas cumpram a Súmula 247, garantindo melhores
preços por item e global por lote.
2.2.1. Índices de Processos Analisados
Nomenclatura

Quantidade

Preão Presencial
Dispensa de Licita ão

l»

Chamada Pública 1

1

Aditivo de Ata u
Aditivo de Contrato
Inexiibilidade:

0

Aostilamento “
Distrato de Contrato —

-

2.2.2. Relação de Processos licitatórios enviados

PFDC.

Modalidade

PP-037

Objeto

Registro de

Material

Preço

esportivo

o-oss

Valor

Vigência

Adm.

Ata/Contrato

134.880,70

1 ano

128/2017

Ata nº 053/2017

7.800,00

1mês

136/2017

Contrato nº 0133/2017

___11_.3_25,60
1.800,00 ,

2meses
1ano

Lsocwo
Limpeza de

D-054

Dispensa

fossa
Transporte

D—051C
__ D-055

Dispensa
Dispensa

escolar A
Aluguel social

132B/2017 Contrato nº 0130A/2017
. 138/2017 Contrato nº 0135/2017

Total em PP no periodo: R$ 134.880,70

Total em dispensas no periodo: R$ 22.725,60
Total em contratos no periodo: R$ 22.725,60

3. PLANEJAMENTO/PROGRAMAÇÃO
Milagres —Bahia
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-

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, exercicio de 2017;

-

Lei Orçamentária, nº 525 de 29/12/2016, estima a
receita e fixa as despesas para o exercicio de 2017,
administração direta e indireta (Poder Executivo e
Legislativo:

L,

RECEITA ESTIMADA R$ 27.564.000,00
DESPESA FIXADA R$ 27.564.000,00

CAMARA R$ 1.039.000,00
Repasse mensal do duodécimo R$ 87.177,51
-

Lei nº 533/2017 autoriza a abertura de crédito especial

por anulação de dotação orçamentária.
-

Programação financeira com

Decreto

nº 392

de

29/12/2016.

4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

L

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

R$ 1.715.750,00 de Receita infra orçamentária. No mês de novembro/2017
tivemos a realização de receita Corrente no montante de R$ 1.904.908,33 (um
milhão, novecentos e quatro mil, novecentos e oito reais e trinta e três

centavos) o que registra uma redução em relação ao mês anterior de cerca de

Milagres-Bahia
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R$ 67.066,96 (sessenta e sete mil, sessenta e seis reais e noventa e seis

centavos), um valor considerável diante de uma arrecadação já tão baixa. O
que compromete não só os repasses, quanto a manutenção e adequação do
indice de pessoal.

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

L

—
&

&
Á
É
É
&

í

Dedução da Receita

I

-2.768.000,00

-196.294,59

7.09%

I

4.1.2. Receita Corrente Liquida

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

FUNDEB e da Receita Capital. A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000
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usa o RCL como indice para apurar o percentual de gastos com pessoal, bem
como verificar o índice de endividamento dos Municipios e para parâmetro do

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

_
|

—

m

i

s

(_ k
É
É

1.708.613,74
1.708.613 74
5. ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

L

5.1.

Créditos adicionais suplementares
o

D e c r e t o d e nº 13 de 01/11/2017,

Lei nº 525 de

29/12/2016, abre crédito suplementar por anulação de
crédito no valor total de R$ 1.207.835,25 (hum milhão,
duzentos e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e

vinte e cinco centavos)
5.2.

Créditos adicionais especiais
o

Decreto de nº 14 de 28/11/2017,

Lei nº 533 de

24/11/2017, abre crédito especial por anulação de
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dotação orçamentária no valor total de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil).
5.3.

C r é d i t o s a d i c i o n a i s extraordinários
o

Não

houve

decreto

de

créditos

adicionais

extraordinários

6. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS

,Atualizada

T Liuidada

C

em ega

sem

7. ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

7.1.

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde —
E C nº 29/00

Atendendo

L

as

demandas

da

Emenda

Constitucional

29/00,

todo

municipio tem aobrigatoriedade de aplicar ominimo 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 novembro de
2017, foi aplicada a porcentagem de 16,23% conforme demonstrativo abaixo:

APLICAÇÃO NAS AçõEs DE SAÚDE

Milagres-Bahia ífãl
controladoriamilares.ba.ov.br
tel: (75) 3545-2101 ,

**
,

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Municipio
Luciana

especific/ação
Total das despesas com saude

2.089.209,85

Base de calculo para aplicação( Receita)

1286862458

Valor a ser aplicado nas ações de saúde

1.930.293,69

% aplicado
16,23%

7.2.

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino —CF, Art.
212

A Constituição Federal no Art. 212 define a aplicação 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 índice:

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃ
Recejtado FUNDEB

VALOR

__ V

Despesas Profissionais do Magistério

Outras Despesas ensino fundamental

V __

,

6.855.252,88

—
v

5.458.958,10

1.777.623,97 ' '

79,63
25,93

_

Milagres-Bahia
controladoriamilares.ba.ov.br V
tel: (75) 3545-2101 “,

ª

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Municipio
Luciana

Considerando a aplicação d o recuso d o FUNDEB
ESPECIFICA

VALOR

Receita de Impostos e transferência constitucionais

12.868.624,58

Valor minimo a aplicarem Educação - Art. 212 CF - 25%

Ç

3.217.156,15

Despesa Total com Educação

8.219.746,60

Receita Bruta do FUNDEB

6.855.252,88

Despesa Liquida Aplicada (despesa total - receita do
FUNDEB)

1.364.493,72

Contribuição para formação do FUNDEB

2.302.669,34
3.667.163,06

Valor aplicado atendimento Art 212

%aplicado até 30/11/2017 sem saldo do FUNDEB

7.3.

Despesas com Pessoal

O cálculo de base da Receita Corrente Liquida — RCL usa como

L

parâmetro de cálculo oindice geral dos últimos 12 meses. Conforme tabela
abaixo podera observar que mediante esse cálculo, ainda estamos com um

índice comprometedor,

porém,

comparando com

a redução

registrada

mensalmente nos adequando pouco a pouco.
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.

Milagres-Bahia
controladoriamilaresbaovbr _ª«
tel:(75) 3545-2101

, ,

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Município
Luciana

PERIODO D E DEZEMBRO D E 2 0 1 6 A N O V E M B R O D E 2017

ESPECIFICAÇÃO

&

VALOR

Receita Corrente Liquília

24.801.237,76

Receita Corrente Liquida de Novembro e Dezembro de 2016
Receita Corrente Liquida Janeiro aoutubro 2017
Despesa Total com Pessoal
Despesa com Pessoal Novembro e Dezembro de 2016

4.238.628,93 —
20.562.608,_8_3__V v
1440720700
2.572.005,09

Aposentados epensionistas
Pessoal C i v í l

2.200,00

1.688.233,74

Encargos

541.551,17

Outras Despesas com pessoal

539.304,64

DeTspêsÉfchorÍfºesso Janeiro aNovemlío-HÉZ 17

11.835.20Í,91

Contratos por tempo determinado

1.707.884,06

Pessoal Civil

7.724.383,53

Encargos

1.341.929,52

Outras Despesas com pessoal

105725660

Percentual da Despesa na RCL

58,09

lªªºªªºªºªª
8. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

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

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

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Municipio
Luciana

Cézar Rotondano Machado

13.000,00

Marcos Queiroz Ribeiro
Antonio Carlos R o d r i u e s R e i s
Danilo Pierr Santana

L

Lezian Santos Ribeiro Lima
Maria Bethânia Rotondano M. Santos

Maria Denilza Silveira Amaral

>

Sandra Mara F i u e r e d o S. Almeida

Vice Prefeito

6.500,00

Secretário de Obras e Servi os

5.000,00

Secretário de Finan as

5.000,00

Secretária de Assistência Social

5.000,00

Secretária de Administra ão

5.000,00

Secretária de Saúde

5.000,00

Secretária de Educa ão

5.000,00

.

9. CONSIDERAÇÓES FINAIS

A cada período alcançado, nos sentimos mais familiarizados com o
administrativo. Pautados numa gestão transparente, coesa, dentro das normas

L

que regem as Leis evoltada para apopulação, buscamos constantemente
melhorias e dentro da possibilidade temos alcançado êxito.

Mesmo com a crescente queda na receita a gestão tem conseguido manter
os serviços básicos, trazer melhorias, aderir programas, distribuir cestas
básicas, enxovais, assistir a comunidade carente também através de oficinas,
tratamento

fora

do

domicilio,

encaminhamento

de

exames

diversos,

atendimento médico, reestruturando a educação e alcançamos algo até então

nas gestões anteriores, uma merenda escolar de alta qualidade e variedade,
inclusive c o m o incentivo d e u m a m e r e n d a mais saudável.

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

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Municipio
Luciana

As dificuldades

permanecem

enormes,

ações

administrativas

como

auditorias, por exemplo, não foram possiveis de serem realizadas ainda por

conta de termos recebido o municipio um caos administrativo. É sabido,
inclusive, que nada de documentos de arquivo, computadores formatados,
indices

de

pessoal

extrapolando

todas

as

possibilidades.

Porém

o

acompanhamento direto junto as secretarias, além de apoio tem se
intensificado a cada periodo, norma e orientações são repassadas para que a

gestão possa cumprir sua finalidade. A controladoria tem se empenhado neste

L

sentido, para que o auxilio ao Controle Externo possa ser o mais eficiente
possivel. O material adquirido tem sido essencialmente de consumo mais direto
diante das grandes necessidades, o recebimento e acompanhamento destes,
assim como o armazenamento dos que se fazem necessário estão dentro das
normas estabelecidas. Já estamos, inclusive, adequando ao poucos o setor de

almoxarifado para um controle ainda mais eficiente atraves de sistema.
No mais, estamos com um acompanhamento direcionado dentro do

possivel, corrigindo falhas antes da conclusão dos processos diversos,
liberando aquisições apenas após conferência rigorosa dos saldos em licitação,
evitando desperdícios e compras desnecessárias.

L

As contas tem se mantido equilibradas, os indices sendo atendida, a maior
dificuldade tem se mostrado no de pessoal, mas o empenho e constante e tem

sido demonstrado a cada mês e o gestor tem buscado incessantemente
recursos junto ao Estado e União com o intuito de mais melhorias.
Esperamos que estejamos atendendo a demanda, e salientamos que
providências já estão sendo tomadas para um melhor acompanhamento dentro
das responsabilidades do controle. Mostramos ainda aqui, o empenho de uma

gestão comprometida, ainda cheia de falhas, mas voltada para uma população
necessitada e que merece todas as melhorias possiveis.

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

Prefeitura Municipal de Milagres
Controladoria Geral do Munic/joio
Luciana

Milagres, 20 de dezembro de 2017

Cézar Rotondano Machado
Prefeito

Zªu r7117,
Luciana Jandre Moura Cintra

Controladora Geral do Municip/o

Milagres —Bahia

controladoriamílares.ba.ov.br
tel: (75) 3545-2101

