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1. A CONTROLADORIA MUNICIPAL

O controle interno é aquele exercido pela própria administração sobre os

seus atos. O órgão municipal que possui essa competência é a
Controiadoria interna. A Controiadoria interna, órgão responsável pelo
gerenciamento do sistema de controle interno tem um papel muito
importante para preservação do interesse público, pois, através de ações
preventivas e corretivas viabiliza a promoção do bem comum.

Uma controiadoria bem estruturada e em pleno funcionamento pode
proporcionar o alcance dos seguintes objetivos:
a) execução ordenada, ética, económica, eficiente e eficaz das

operações;

b) cumprimento das obrigações de accountability,
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas,

mau uso e dano

Os fundamentos legais para atuação da controiadoria interna estão

presentes nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988,
artigos 89, 90 e 91, VI da Constituição do Estado da Bahia de 1989,

e 73-A da Lei n°
101/2000, art. 79 da Lei estadual n° 006/91 e Resolução do TCM - BA n°
artigo 75, 76 e 77 da Lei n° 4.320/64, artigo 59

1.120/05.
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No âmbito municipal de Araçás, os normativos que embasam a atuação
da Controladoria Municipal são os artigos 45 e 48 da Lei Orgânica do
Município. De modo complementar, a Lei Municipal n° 148/2010 (Lei de

Estrutura Administrativa) dispõe que:
Art. 12°

CONTROLADORIA GERAL é

A

constituída das possui as seguintes unidades:
Contábil e

Gestão Orçamentária, Financeira,

Patrimonial; Auditoria e Fiscalização; Publicidade
e Transparência e Fortalecimento do Controle

Social

Art. 13° - A CONTROLADORIA GERAL tem as
seguintes responsabilidades: I - coordenar as

atividades relacionadas com o Sistema de Controle
Interno do Município, promover a sua integração e
expedir orientações e atos normativos sobre
procedimentos de controle; II - assessorar a
Administração nos aspectos relacionados com os

controles internos e externos e quanto à legislação
dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres

sobre os mesmos; III - interpretar e pronunciar-se

em

caráter

normativo

sobre

a

legislação

concernente à execução orçamentária, financeira e

patrimonial; IV - apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional, centralizado,

a nível operacional, relacionamento com o Tribunal
de

Contas

do

Estado,

respondendo

pelo

encaminhamento e recebimento de informações
como a prestações de contas mensais e anuais,
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notificações mensais e pareceres prévios,

o

recebimento de termos de ocorrência e outras
diligências e coordenação das atividades para a

elaboração de respostas, acompanhamento das

informações eletrónicas remetidas para o
órgão,

acompanhamento

da

referido

tramitação

dos

processos e coordenação da apresentação de
recursos; V - medir e avaliar a eficiência e

eficácia

dos procedimentos de controle interno adotados
pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através das

atividades de auditoria interna a serem realizadas,

mediante metodologia e programação próprias, nos

diversos sistemas administrativos da Administração
Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios

com recomendações para o aprimoramento dos
controles;

Por fim, a Lei 126/2009 - Altera a Lei 098/2006, que trata sobre a
organização do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal,

nos termos do artigo 31 e 74 da Constituição Federal e dá outras
providências. Essa discorre sobre vários aspectos relacionados ao
sistema de controle interno municipal.

A controladoria está realizando um levantamento para avaliar a

suficiência e existência dos controles internos da Administração
Municipal, bem como, o nível de qualidade da estrutura normativa,
funcional, física e operacional para execução das atividades da

controladoria municipal, a fim de que esses dados sirvam para planejar

as novas ações.
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2. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Este relatório trata do exame da prestação de contas relativa ao mês de
dezembro de 2021, em decorrência das atribuições institucionais da
CGM de analisar a conformidade dos atos da Gestão.
Os exames foram realizados em observância às normas e procedimentos
técnicos aplicáveis ao sistema de controle Interno municipal, tendo sido
utilizada, dentre outras, a técnica de análise documental.

Em razão das inúmeras áreas que envolvem a prestação de contas e a
possibilidade de acompanhamento direto da controladoria interna
municipal (recursos humanos, materiais, financeiros e operacionais), em

algumas áreas os exames foram realizados por amostragem.

Dessa forma, a análise dos processos seguiu as seguintes etapas:
a) Condição: Situação encontrada;

b) Critério: Parâmetro utilizado (norma, princípio, boas práticas);
c) Causa: O que causou a irregularidade;
d) Consequência: Os efeitos da irregularidade; e
e) Recomendação: Orientações da controladoria para correção da

irregularidade e prevenção para que não volte a ocorrer.
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3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS
As receitas são todos os ingressos de caráter não-devolutivo auferidos
pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e

cobertura das despesas públicas. As receitas decorrem basicamente dos

recursos arrecadados pelo Município, através de Impostos, Taxas e
Contribuições, e pelas Transferências Constitucionais e legais da União e
do Estado.

Essas foram registradas de acordo com as informações contidas nos
extratos, conhecimentos de receitas, entre outros e foram devidamente
escrituradas através do sistema de contabilidade. O controle de entrada

das receitas é realizado primeiramente pela Tesouraria, em seguida pelo

setor de contabilidade, atendendo devidamente aos dispostos na
legislação que rege a matéria.

Arrecadação de Receitas
R$
67.060.000,00

flfl
R$
61.196ÿ81ÿ6

m !!§*

mm
Arrecadação acumulada

Previsão para o exercício
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O valor arrecadado pelo município até dezembro de 2021 representa

cerca de 91,26% da previsão anual. Salienta-se que os efeitos
económicos da pandemia em razão da restrição da produção afetou o
recebimento de recursos no Município. Para tanto, a gestão municipal
criará condições necessárias para que se eleve a capacidade de
realização da máquina pública através da arrecadação de receitas,
principalmente

executando

ações

tributárias

que

aumentem

a

arrecadação própria, aumento cada vez maís a autonomia municipal.

Bem como, o município adotará as medidas necessárias à captação de

recursos do governo federal, via convénios e contratos de repasses.
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS

As despesas são todas as aplicações de recursos autorizadas pelos

orçamentos municipais, visando a realização das atividades em prol do
bem comum e o cumprimento das responsabilidades institucionais do

setor público.
Estas podem ser orçamentárias quando pertencem ao Município ou
extra-orçamentária, quando o Município atua como simples depositária
desses recursos, devendo depois repassá-lo à outras entidades. Em

todos os processos pagamento das despesas públicas constam as

devidas fases de empenho, de liquidação e do pagamento, conforme
preceitua

a Lei Federal n°. 4.320/64.

A aplicação dos recursos públicos nas ações municipais proporcionou os
seguintes resultados:

B
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Despesas Pagas
R$ 67.060.000,00

1

R$ 34.676.566,49

5

|

•:i

|
1

1

1

i

;

Pagamentos efetuados

Fixação para

o exercício

Conforme o gráfico podemos verificar que o total de processos

pagos de despesas até o mês de dezembro de 2021 representou

cerca de 51,71% em relação às despesas fixadas como previsão
para o exercício de 2021 que consta na LOA - Lei Orçamentária
Anual,

Analisando o comportamento da previsão e arrecadação das receitas e a
previsão e realização de despesas conclui-se que o município mantendo

o equilíbrio fiscal, em observâncias as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Não é demais citar que é uma política fiscal da administração municipal
promover o ajuste fiscal para elevar a capacidade de realização da
máquina

pública,

prezando sempre

peio

pleno atendimento às

necessidades da população. Vale salientar que as despesas realizadas

estão em harmonia com a arrecadação de receitas e os saldos nas

contas visando manter sempre o equilíbrio nas contas públicas.

1
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5. SISTEMA DE PESSOAL

Agente público é o termo utilizado para designar “as pessoas físicas que

prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta,
com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres
públicos.”

No departamento de pessoal que ligado diretamente à Secretaria de
administração, estão os registros funcionais e financeiros dos servidores.

O setor dispõe de um sistema de informações, com relatórios gerenciais

e dados fundamentais para análise e controle destes registros, além da
facilidade para transmitir informações eletrónicas para os órgãos
competentes.
No mês de dezembro de 2021 o quadro de pessoal do município
registrou a seguinte quantidade de pessoal:

• Estatutários: 181

• Cargos comissionados: 32
• Temporários: 816
• Agentes políticos: 10
No sistema, estão eletronicamente registrados os cadastros pessoais,

datas de admissão, cargos que ocupam, funções exercidas, onde estão
lotados, o histórico de suas remunerações, entre outros. Através desse

software são realizadas as atividades operacionais e gerenciais relativas

ao setor de pessoal, tais como a emissão das folhas de pagamento.

iMfr
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O pagamento de vencimentos e subsídios aos agentes públicos obedece

ao que preceitua a Lei que dispõe sobre a estrutura administrativa do
Poder executivo, a Lei que Institui o plano de classificação de cargos e
salários dos servidores públicos do Poder executivo, Lei que fixa o
subsídio de agentes políticos e a Lei que dispõe sobre o estatuto do
servidor publico de Araçás - BA.

A quantidade de servidores efetivos não é proporcional aos demais

agentes

públicos,

desse

modo,

em

respeito

ao

mandamento

constitucional que exige concurso público para o ingresso no serviço
público, como regra, a Administração Municipal deve adotar medidas

para realização de concurso público.

De acordo com o artigo 37, inciso X da Constituição Federal de 1988: X -

a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ocorre que
desde o exercício de 2018, não está sendo realizada a recomposição
salarial, mas a Administração Municipal já está adotando medidas para
dar cumprimento ao referido mandamento constitucional.
As despesas com pessoal se referem a mão-de-obra utilizada para o

desenvolvimento dos serviços públicos, para efeito da composição do
demonstrativo de despesa com pessoal, considera-se: pessoal ativo,
inativos, pensionistas, subsídios, encargos sociais, obrigações patronais,

DEA - despesas de exercícios anteriores, referente aos fatos ocorridos
sob análise e mão-de-obra terceirizada.
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Conforme está disposto na legislação pertinente, o Poder Executivo
Municipal, deve aplicar o limite máximo de 54% para gastos com

pessoal, sobre as Receitas Correntes Líquidas do Município, dos 12

últimos meses, (art. 18 §2° Lei n°. 101/00), cujo limite prudencial é de
51,30%.

Até o mês de dezembro de 2021 a administração pública municipal tem
cumprido o limite de gastos

com pessoal, uma vez que o percentual

aplicado nas despesas com pessoal em relação a Receita Corrente

Líquida foi de apenas 38,03%:

índice de Pessoal
54.00%

I

v
38,03%

ma
:,ÿ/

m

% aplicado pelo Município

% máximo legai

Nos últimos 12 meses a Receita Corrente Líquida somou o montante de
R$61.196.981,36. No período de janeiro a dezembro de 2021, o total da
despesa

com

pessoal

efetivamente

realizado

pela

Prefeitura

a R$23.271.308,39, equivalente a 38,03% da Receita
Corrente Líquida, desse modo, o Município está obedecendo plenamente
correspondeu

ao limite de gastos com
Responsabilidade Fiscal.

pessoal,

estabelecido

pela

Lei

de

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS ESTADO DA BAHIA
Controladoria Geral do Município
Praça da Matriz, n°. 160 - Centro - CEP: 48.108-000. CNPJ: 16.131.088/0001-10
Tel.: (75) 3451-2142/2452

6. CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS
O controle de bens patrimoniais é realizado pelo setor de património ligado
diretamente a estrutura administrativa da Secretaria de administração

municipal, esse controle é fundamental para o bom gerenciamento dos bens
públicos que por sua vez são todos aqueles que integram o património da

Administração Pública direta e indireta.

Os bens adquiridos são registrados no Livro tombo da Prefeitura Municipal e
contabilizados no sistema de contabilidade, compondo assim, o património da

Administração Pública Municipal. O livro tombo contém as seguintes

identificações: o número da nota fiscal, a data de compra, o fornecedor, a
descrição do bem, o número de tombamento e onde o bem está alocado, assim
sendo, atende o que determina

o art. 9o. da Resolução 1060/05 do TCM - BA:

‘‘Contendo relação com os respectivos valores de bens, créditos e importâncias

constantes do ativo permanente e realizável, indicando-se a alocação dos bens
e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada
pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo encarregado do controle do
património, atestando que todos os bens do município (ativo permanente)
encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado,
estando, ainda, identificados por plaquetas.”
A documentação pertinente à essas operações, a saber, as notas fiscais
relativas a aquisição de bens móveis ficam anexadas às prestações de contas
mensais e em seguida são encaminhadas para os órgãos de controle externo,

ou quando solicitada.

:ip;
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7. CONTROLE DOS BENS EM ALMOXARIFADO

O gerenciamento do setor de compras e almoxarifado é realizado pela
Secretaria de administração, entretanto, após as compras os materiais
são encaminhados para as devidas unidades, onde sua distribuição e

uso são plenamente gerenciados.
Os bens são armazenados em salas contendo controle de temperatura
adequado, plataformas para evitar o contato com o chão, telas para

impedir a entrada de insetos pelos canais de ventilação, entre outros,

feito segundo todas as normas aplicáveis. Os locais onde são
armazenados

os alimentos possuem um cuidado especial em

observância às exigências da vigilância sanitária.
Alguns materiais de consumo não são comprados para estoque, pois são

requeridos adquiridos apenas quando há necessidade de uso e na
quantia exata da sua utilização, pois, caso fossem adquiridos em grande
volume, além de imobilizar o erário, aumentaria significativamente os

gastos relativos ao setor como: energia para iluminação do local, energia
para conservação dos produtos através do controle da temperatura,
armários e estantes para guardar os materiais, um servidor para executar

as atividades de controle, entre outros.
Sendo assim, objetivando tutelar a otimização dos recursos municipais

alinhado ao princípio da economicidade que concerne à relação custobenefício, ratificamos que esta Comuna planeja as suas compras de
material de consumo, de maneira a utilizar os recursos da melhor
maneira possível.
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8. VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

A administração da frota de veículos, máquinas e o combustível utilizado

nos mesmos é realizada diretamente pelo Setor de transportes do
município.

A Prefeitura utiliza esses bens para realização de diversas ações:

transporte de alunos (no momento está acontecendo parcialmente em
razão das restrições causadas pela pandemia), condução de servidores

para visita a beneficiários de programas assistenciais, coleta de resíduos
sólidos, recuperação de estradas, preparo da

terra para agricultura,

atividades administrativas, entre outros.

Dentre o conjunto de veículos e máquinas que a Prefeitura utiliza para

executar algumas atividades, estão veículos cedidos por órgãos de

outras esferas do Governo, veículos e máquinas adquiridos pelo próprio
ente e veículos e máquinas locados por meio do processo de
terceirização.

No

Setor

de

Transporte

existem

procedimentos

de

controle

estabelecendo o registro das peças e combustíveis utilizados nos
veículos através de uma ficha, onde constam dados sobre as peças e

a

utilização de combustíveis, como por exemplo: condutor, a marca do

carro, n° da placa e outros. No entanto, esses procedimentos devem ser
objeto de aperfeiçoamento.
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Esse procedimento de controle foi implantado considerando:
a) Que os veículos e equipamentos rodoviários

a serviço do

Município devem ter seus custos de utilização e de manutenção

controlados pela administração de maneira eficaz;
b) O abastecimento com combustíveis, lubrificação, pulverização,

troca de óleo, filtros e outros devem ser realizados mediante autorização
da autoridade competente no posto credenciado vencedor do certame
licitatório;

c) O fornecimento de materiais e serviços deve ser objeto de
registro nas fichas, onde serão devidamente identificados para qual

veículo o serviço foi realizado, garantindo assim mais confiabilidade na
utilização desses recursos;
d) Os dados e informações constantes da ficha, assim como

outros gastos com manutenção do veículo serão registrados no sistema
de informação da contabilidade, onde será emitido um relatório mensal
que apresente essas informações de maneira que sirva de subsídio para
o processo de tomada de decisão.
Os gastos com veículos, máquinas e combustíveis estão de acordo com

o princípio da razoabilidade, visto que estão sendo obedecidos critérios
aceitáveis do ponto de vista racional, adotando as providências mais
adequadas dentre aquelas cabíveis,

não transpondo os limites

estabelecidos em lei, buscando sempre atender aos anseios da
coletividade.
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9. LICITAÇÕES E CONTRATOS

O setor de licitações está diretamente ligado a Secretaria de

administração de acordo com a estrutura administrativa da Prefeitura.
Todos os atos administrativos emitidos por esta unidade estão de acordo

com o que exige o conjunto de normas vigentes que regem a matéria,
entre eias: A Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, especialmente a Lei n°
10.520/93 e a Lei n° 14.133/2021.
Como premissa para a execução de atividades relativas às licitações e

contratos, o Chefe do Poder executivo municipal emitiu as Portarias n°.
079/2021 e 080/2021 nomeando os membros da Comissão Permanente
de Licitação e nomeando o pregoeiro e sua equipe de apoio,
respectivamente.

No mês de dezembro de 2021, foram realizadas:

• Dispensa de licitação: 19

• Chamada pública: 0
• Credenciamento: 0
• Inexigibilidades: 0

• Convites: 2
• Tomada de preços: 0

• Pregão presencial: 5
• Aditivo: 12
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10.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obra pública é aquela que se destina a atender aos interesses gerais da
sociedade, contratada por órgão ou entidade pública da Administração

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, executada sob sua
responsabilidade ou delegada, custeada com

recursos públicos,
compreendendo a construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação de um bem público. Obra pública é toda a construção,
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação e os serviços de

engenharia realizados por execução direta ou

indireta.

Já o serviço de engenharia é toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse da Administração, tais como:
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

11.

AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

O município não possui nenhuma operação de crédito.

me.
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12.

LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

A administração pública municipal preza pelas boas práticas da gestão
financeira. Todos os compromissos pecuniários a curto e a longo prazo
estão devidamente escriturados no sistema de contabilidade e são
apresentados através dos relatórios. Estão divididos em dívida fundada

ou consolidada que diz respeito aos compromissos cujo prazo para
amortização é superior a 12 (doze) meses e a dívida administrativa ou
flutuante que concerne aos compromissos cujo prazo para amortização é
inferior a 12 (doze) meses.
Segundo a Resolução n°. 40 do Senado Federal a dívida do município

não pode ser superior a 120% da receita corrente líquida, nesse sentido,

até o mês de dezembro de 2021, o município cumpriu plenamente o
limite relativo ao endividamento, posto que no momento não possui
nenhuma dívida fundada.

A Lei de Responsabilidade Fiscal contém uma série de dispositivos
legais que prezam pelo equilíbrio nas contas públicas, caso o município

não consiga alcançar as metas bimestrais de arrecadação, manter o

cronograma mensal de desembolso e as metas de resultado primário e
nominal, deve-se promover a limitação de empenhos. E nesse sentido,
salientamos que diante da análise dos resultados contábeis do município

concluímos que as metas estão sendo cumpridas plenamente, segundo

os critérios definidos na Resolução n°. 40/2001 do Senado Federal.
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13.

OS ADIANTAMENTOS

O município não realiza procedimento de adiantamento de despesas.

14.

DOAÇÕES,

SUBVENÇÕES,

AUXÍLIOS

E

CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.
A Lei n° 265 de 16 de maio de 2018 “Dispõe sobre o Sistema Único de

Assistência Social do Município de Araçás e dá outras providências.”

Desse modo, no mês de dezembro de 2021 a Prefeitura realizou a
concessão dos seguintes benefícios eventuais:

• Auxílio funeral: 01
• Auxílio natalidade: 09

• Auxílio viagem: 00

• Auxílio alimentação: 10
• Auxílio documentação: 05
• Auxílio domicílio: 01
• Calamidade pública: 00
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15.

DÍVIDA ATIVA

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais

e muitas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da
Fazenda

Pública,

tais como

os

provenientes

de

empréstimos

compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer
origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, iaudêmios, alugueis ou

taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados
por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-

rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais.

Os contribuintes que possuem débitos junto a fazenda municipal estão
sendo inscritos na dívida ativa tributária municipal, desta forma tem sua
prescrição interrompida, conforme estabelece a Lei 6.830/80, que dispõe

no seu art. 2o. Concomitante a esse procedimento, serão realizadas
cobranças administrativas e os contribuintes que não realizaram o

pagamento, deverão ser executados por meio de cobrança judicial, em
cumprimento à Lei n°. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
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16.

OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Ações e serviços de saúde

A Constituição Federal, em seu art. 197, define os serviços de saúde

como de “relevância pública”, atribuindo ao poder público às funções de
regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços,
independente da execução direta. Assim sendo, estabeleceu que o
município deverá aplicar em ações de serviços públicos de saúde, no
mínimo, 15% da soma das receitas de tributos, exemplo IPTU, ISSQN,
ITBI e as Transferências Constitucionais e Legais, exemplo FPM, ITR,
IPVA, entre outros.

Investimentos no setor de saúde
15,45%

15%

Meta Fiscal

Aplicado

O montante de receita oriunda dos recursos próprios aplicados nas
ações de saúde do município (em %), entre janeiro e dezembro
corresponde a 15,45%. De acordo com a legislação, que estabelece

a aplicação mínima de 15% das receitas tributárias nas ações dos
serviços de saúde, o município está cumprindo esse índice.
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Todos os recursos cuja aplicação seja vinculada exclusivamente às

ações de saúde transferidos pela União e pelo Estado, bem como os
oriundos de outras fontes são totalmente gerenciados através dos

controles financeiros e contábeis existentes na Comuna, com vistas a
proporcionar o bom

uso da coisa pública, uma vez que nesse contexto o

maior beneficiado é o município.

Ações e serviços em educação

A Constituição Federal, a partir do Art. 205, estabelece que a educação,

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho e de acordo com a Lei n°. 9.394/96, “Os
Município deverão aplicar, anualmente, nunca menos de 25% das
receitas tributárias, na manutenção e desenvolvimento do ensino
público.”

Investimentos no setor de educação
25%

20,86%
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Meta Fiscal

Aplicado
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O montante de receita oriunda dos recursos próprios, aplicados nas

ações de educação do município (em %), entre janeiro e dezembro

corresponde a 20,86%. Vale destacar que em razão de não haver

aula presencial durante o exercício de 2021 inúmeros gastos não
foram realizados na área da educação, desse modo, a aplicação do

índice foi baixa. Todavia, no exercício de 2022 o Município
compensará o que faltou ser aplicado.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

-

regido pela

nova Lei n° 14.113/20, estabelece que o município deverá destinar no
mínimo, 70% dos recursos do FUNDEB, à manutenção e ao

desenvolvimento da educação pública através do pagamento da
remuneração dos profissionais da educação.
Aplicação dos recursos do FUNDEB
70%
52,56%

Meta Fiscal

Aplicado

O pagamento dos profissionais do magistério através dos recursos

do FUNDEB entre janeiro e dezembro (em%) corresponde a 52,56%.
Conforme já destacado anteriormente em relação ao não
cumprimento dos 25% da aplicação com recursos próprios, no

exercício de 2022 será compensado o que não aplicado do FUNDEB.
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17.

A GESTÃO GOVERNAMENTAL

A administração municipal tem a responsabilidade fundamental de

promover o bem-estar da coletividade. Para cumprir sua missão
institucional utiliza-se de técnicas de planejamento e programação de
ações visando maximizar seus resultados. Esse processo busca,
principalmente, analisar a situação atuai para identificar as ações ou

alterações a serem desenvolvidas visando atingir a situação planejada.

A elaboração dos instrumentos de planejamentos são exigências legais
estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, onde determina que a

Prefeitura deve elaborar:
PPA - Plano Pluri Anual: é um plano de médio prazo através do qual

procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos
objetivos e metas fixados para um período de quatro anos.

O PPA para o quadriénio de 2018 a 2021 foi instruído mediante a Lei
municipal n°. 255/2017, sancionada no dia 12 de junho de 2017.
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias: Tem a finalidade de nortear

a

elaboração dos orçamentos anuais, de forma a adequá-los às diretrizes,
objetivos e metas.

A LDO para o exercício de 2021 foi instituída pela Lei municipal n°.
290/2020, sancionada no dia 20 de julho de 2020 pelo Executivo. A LDO
contém os anexos estabelecidos pela Lei n°. 101/00, são eles: o anexo
de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais.
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LOA

- Lei

Orçamentária Anual: Busca viabilizar a concretização das

situações planejadas no plano plurianual e na lei de diretrizes
orçamentárias, alocando especifica mente as receitas previstas e as
despesas fixadas.

A LOA para o exercício de 2021 foi criada pela Lei municipal n°.
293/2020, sancionada no dia 09 de dezembro de 2020 pelo Executivo,

estimando a receita e fixando a despesas em R$67.060.000,00, sendo
R$53.976.000,00 referente ao Orçamento Fiscal e R$13.084.000,00,

referente a Seguridade Social.

De acordo com a Lei Orçamentária o Poder executivo estava autorizado
abrir Créditos Suplementares até o limite de 100% (Cem por cento) do
presente orçamento, nos termos dos artigos 7o e 43° da Lei Federal
4.320/64, para cada modalidade: superavit financeiro, excesso de
arrecadação e anulação parcial ou total das dotações. A utilização dos

créditos adicionais até o mês de dezembro de 2021 estão assim
utilizados:

Créditos Adicionais
Descrição

Valor autorizado

%Autorizado

Valor utilizado

%Utilizado

R$

67.060.000,00

100%

R$ 7.799.6776,19

11,63%

Alteração de QDD R$

67.060.000,00

100%

R$ 6.373.913,22

9,50%

Por anulação
Porsuperávit
Por excesso de
arrecadação

Não houve abertura de crédito especial ou extraordinário.
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Com relação aos instrumentos de planejamento, a Prefeitura implantou o

Orçamento Participativo Araçaense, onde toda sociedade foi mobilizada

com o objetivo de proporcionar a participação popular no processo de
planejamento da administração municipal:
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Durante a execução do projeto toda sociedade foi mobilizada a participar:
associações, conselhos, Câmara e cidadãos. Não é demais citar que

essa iniciativa demonstra o desenvolvimento de uma gestão cada vez
mais democrática. Contudo a prefeitura continuará criando novas
ferramentas de controle e adotando melhores medidas visando o
aprimoramento do desenvolvimento das atividades da administração
pública municipal.

18.

REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL

Além das ações de fiscalização realizadas por órgãos internos e

externos, os vereadores do município tem acesso às publicações nas
dependências dos órgãos públicos e atos oficiais no diário do município,

onde estão disponíveis: atos

normativos,

processos licitatórios,

resultados orçamentários, financeiros e contábeis, leis sancionadas pelo
executivo, entre outros.

Os repasses a título de duodécimo são realizados no dia 20 de cada
mês, cumprindo plenamente o disposto no art. 29-A da CRFB

- 88,

proporcionando o financiamento das atividades do Poder legislativo,
sejam elas de natureza administrativa, fiscalizadora e legislativa.

Os repasses entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021 foram feitos

no mesmo valor do exercício anterior, porém, a partir da publicação pelo
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia o valor devido, foi

realizado o ajuste nas seguintes condições:
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Mês

Valor estimado

Valor a ser
retido
140.658,98 R$
9.976,16
140.658,98 R$
9.976,16
140.658,98
140.658,98
140.658,98
140.658,98
140.658,98
140.658,98
140.658,98

Valor do TCM

R$ 150.635,14
R$ 150.635,14
R$ 138.663,75

R$
fevereiro
R$
março
R$
abril
R$ 138.663,75 R$
maio
R$ 138.663,75 R$
junho
R$ 138.663,75 R$
julho
R$ 138.663,75 R$
agosto
R$ 138.663,75 R$
setembro R$ 138.663,75 R$
outubro
R$ 138.663,75 R$ 140.658,98
novembro R$ 138.663,75 R$ 140.658,98
dezembro R$ 138.663,75 R$ 140.658,98
Total
R$ 1.687.907,78 R$ 1.687.907,76 R$
Valor dividido por 10 meses
R$
janeiro

19.952,32
1.995,23

Desta forma, o município cumpriu a previsão de repasse a título de
duodécimo para a câmara municipal.

19.

OS PRECATÓRIOS

A Procuradoria geral do município é uma das unidades que estão ligadas
diretamente ao Gabinete do Prefeito e atuando com serviços jurídicos
representando a defesa do município.

Os assessores jurídicos acompanham através de visita ao fórum e
acesso a internet, diariamente os processos que são contra ou favor da
Prefeitura municipal, visando manter o pleno controle desses processos
estejam eles em tramitação na justiça do trabalho, na justiça comum, na
justiça comum contra terceiros, na promotoria de justiça, entre outros.
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Todos os atos administrativos executados peio Poder executivo
municipal obedecem estritamente o que estabelece a legislação
pertinente, nesse sentido está estabelecido no art. n°. 10 Lei 101/2000:

“A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de
pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade
e administração financeira, para fins de observância da ordem
cronológica determinada no art. 100 da Constituição/'

Sendo assim a forma como os pagamentos devem ser realizados, estão

de acordo com acervo legal, informamos ainda que os pagamentos de
precatórios estão sendo efetuados conforme o cronograma firmado.

20.

PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

A Prefeitura municipal de Araçás realizou adesão ao Programa TIME
Brasil da Controladoria Gera! da União (CGU). O Programa Time

Brasil tem os seguintes objetivos:

I.

Promover o aprimoramento da gestão pública por meio da
valorização da transparência, integridade e participação social;

II.

Apoiar

a

adoção

de

medidas

para

a

implementação e

disseminação dos dispositivos legais sobre transparência pública;

III.

Incentivar a publicação de dados em formato aberto pelos entes
federados;

:

:
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IV.

Capacitar servidores públicos para que atuem como agentes de

no fomento de uma
integridade e participação social;
mudança

V.

de transparência,

cultura

Difundir o uso de novas tecnologias e soluções criativas e
inovadoras nas áreas de governo aberto e controle social das

ações governamentais;

VI.

Fomentar o trabalho dos conselhos de políticas públicas;

VII.

Promover o intercâmbio de informações e experiências relevantes

ao fortalecimento da gestão pública, em especial nas áreas
de transparência, integridade e participação social;
VIII.

Fortalecer os

controles

internos

da

administração

pública

nos municípios e estados;
IX.

Auxiliara adoção de medidas e normativos

na área de integridade

pública nos municípios e estados.
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O Prefeito Agamenon Oliveira Coelho nomeou os seguintes membros do
Grupo de Trabalho do Time Brasil que terão a função de coordenação,
supervisão, monitoramento e prestação de informações relacionadas ao

Plano de Ação do programa Time Brasil e atividades correlatas:
a) Vitor Hugo Morais de Almeida (Controlador Geral) - Coordenador;
b) Rosângela Ferreira dos Santos (Coordenadora da Controladoria) Membro;

c) Hélio Lúcio Novaes (Ouvidor) - Membro; e
d) Jiverlane Silva Rosa (Ouvidora substituta) - Membro.

No dia 29/06/2021 às 10h o Prefeito Agamenon Coelho participou de
uma reunião on-line para solenizar a adesão do município de Araçás ao
Programa Nacional de Prevenção da Corrupção.
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No dia 02/08/2021 foi concluído o relatório de informações para o
sistema e-Prevenção como adesão ao Programa Nacional de Prevenção
da Corrupção.
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21.

O PARECER DA CONTROLADORIA

1. Examinamos os atos administrativos correspondente à dezembro

de 2021. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre

essas informações.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) prova
dos registros mantidos pela Prefeitura; (b) verificações quanto ao
cumprimento das leis, normas e regulamentos específicos; (c)

comprovações quanto a legitimidade dos documentos que deram

origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados; (d)
análises quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e

eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; (e) e a
aplicação de outros procedimentos julgados necessários no

decorrer do trabalho de controle interno na entidade.

3. Em nossa opinião, uma vez que os pontos de controle foram
notificados ao Gestor e o mesmo imediatamente providenciou a
regularização. E considerando que nas incorreções identificadas
pela Controladoria Geral do Município não se vislumbrou dolo ou

má fé por parte dos agentes ou prejuízo ao erário, sendo
caracterizadas como falhas de natureza formal. Concluí-se que as
informações

acima

referidas

representam

razoavelmente

adequadas nos aspectos relevantes, a posição patrimonial

Prefeitura Municipal de Araçás - BA, em 31 de dezembro de 2021,
de acordo com os princípios administrativos e as normas
pertinentes.
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4. Em nossa opinião, consideramos REGULARES, entretanto, COM
RESSALVAS, pois evidenciaram faltas de natureza formal, por

tanto não constituindo natureza grave ou omissão do dever de
prestar contas.
Araçás - BA, 31 de dezembro de 2021 .

Vitor Hugo Morais de Almeida
Controlador Geral do Município

22.

CIENTIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL, conforme exigência legal do art. 21, da
Resolução TCM BA n°. 1.120/2005, ATESTO para os devidos fins que

tomei conhecimento dos exames, análises, conclusões e orientações
apresentadas no Relatório referente à dezembro de 2021

Araçás - BA, 31 de dezembro de 2021 .

refeito

