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1.INTRODUÇÃO
De acordo com os fundamentos e concepções da gestão pública no aspecto do

controle foram inicialmente introduzidas pela Lei sob n° 4.320/64. que tornou
obrigatório às entidades públicas o ajuste de suas atividades à nova sistemática.

trazendo então o sistema de controle. Sendo esta primeira obrigatoriedade do dever de
controlar o património público houve com o passar do tempo mudanças e inovações no
planejamento e no controle da gestão governamental, sendo algumas de ordem

constitucional e outras por força da necessidade natural das coisas.
No que pertine ao planejamento, instrumentos como o Plano Plurianual (PPA) e
as Diretrizes Orçamentárias (LDO). dando uma nova roupagem ao Orçamento Anual
(LOA). Faz-se necessário justificar que o último registrado no contexto passou a receber

um trato de organização tridimensional, ou seja, expandiu-se para orçamento fiscal.
orçamento de seguridade social e orçamento de investimentos nas empresas.

Segundo a Constituição, no que concerne a controle, se destaca em primeiro

lugar por determinar que cada Poder organize e mantenha o seu sistema de controle

.

interno, introduzindo o conceito de controle interno integrado (CF. arts. 3 1 caput, e 74).

As perspectivas evidenciam-se destaque na Constituição do Estado da Bahia

coaduna com a Federal quando em seu art. 90 trata do controle interno integrado entre
os poderes. A Lei Complementar n° 101/2000 (LRF). introduziu novidades no que tange
ao controle

interno governamental, tratando especificamente da gestão fiscal, e de

controle especialmente no seu Capítulo IX (Da transparência, controle e fiscalização),
integrado pelos arts. 48 a 58).

Ressalta-se que recentemente o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia (TCM BA) deu uma maior ênfase ao controle interno, publicando a Resolução
TCM BA n° 1.120. em 21 de Dezembro de 2005. que dispõe sobre a criação, a

implementação e a manutenção de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Executivo
e Legislativo municipais.
A partir daí puderam os Municípios da Bahia seguir uma só ordem sistemática

para a criação implantação e manutenção de seus controles internos, facilitando assim o

direcionamento do trabalho para a obtenção do resultado desejado.
Menciona-se a resolução do TCM BA, em seu conteúdo, toda a legalidade

requerida pelas Constituições Federal e do Estado da Bahia, pela Lei Complementar n°
101/2000. Lei n° 4.320/64, e pela Lei Municipal (Sistema de Controle Interno Poder

Executivo N° 126/2009) de 07 de Abril de 2009, expressaremos abaixo o resultado do
Controle e Auditoria interna realizada pela Unidade de Controle Interno do Poder

Executivo de Araçás (BA), no mês de Janeiro de 2021. sempre com base no que
preceitua a resolução do Tribunal.

2.METODOLOGIA

Os trabalhos são realizados em consonância com as normas e procedimentos

técnicos de Controle Interno Municipal, advindos das normas que regem a matéria,

observando ainda a legislação aplicável às entidades da Administração Pública,
compreendendo, em consequência, o exame de toda a documentação disponível, bem
como os controles contábeis extra contábeis. abordando ainda eventos subsequentes,

quando pertinentes, na amplitude julgada necessária às circunstâncias.
Vale ressaltar que, em decorrência da nova regulamentação pela Resolução
TCM n° 1.120/2005. os exames foram realizados com ênfase nas irregularidades que

vão de encontro com as Constituições Federal e do Estado da Bahia, Lei Orgânica

Municipal (Nova Emendas Sob N°/2011) do ano 1990, de Lei Municipal (Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo n°l 26/2009), de Lei de Licitação, de

Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320/64. da Cobrança da Dívida Pública, das
Constituições do Estado e Federal e demais legislação pertinente.
O método depende sempre do objeto que se examina, sempre de acordo com a

matéria que se tem a examinar.
Nos casos das matérias parciais, alcançáveis, examinam-se tudo. ou seja, a
globalidade do universo de exame. Mas. quando a matéria é demasiadamente ampla.
sem possibilidades de alcançar-se o objetivo pela totalidade, utilizamos a amostragem
(mas como exceção).

Dessa forma, no nosso trabalho é preciso, então:

Identificar bem o objetivo;
Planejar competentemente o trabalho;
Executar o trabalho baseado na legislação que rege o controle interno

governamental;

Ter muita cautela na conclusão e só emiti-las depois de que se esteja
absolutamente seguro sobre os resultados:
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Concluir de forma clara, precisa, inequívoca.
3.DA INSTALAÇÃO

Mediante os trabalhos de controle interno do ano de 2021 nos termos da Lei

Municipal (Sistema de Controle Interno do Poder Executivo n°126/2009), em
consonância ao que dispõe a Resolução TCM BA n°. 1.120/2005. a partir do dia 21 de
dezembro 2005.
No intuito de iniciar uma adequação às atividades do Controle Interno (Cl).

definidas pela Resolução TCM BA n° 1.120/2005. proferimos re-exame prévio das
atividades emanadas da Administração, com o fito de não só inserir nos trabalhos dos

órgãos as obrigações de controle expedidas pela citada resolução, como. também, fazer
uma avaliação daquilo que se vinha desenvolvendo anteriormente.

Diante disso mostramos a seguir os resultados do primeiro levante feito com

base na já citada resolução.

4. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Averíguam-se que os registros dos livros e fichas de controle orçamentário, do
diário, do caixa, e de tesouraria estão sendo realizados através de sistema contábil

financeiro, instalado no setor de contabilidade e, observando o que prescreve a

Resolução TCM BA n° 612/02, no que concerne ao exercício em

exame,

serão

impressos após o encerramento do exercício e encaminhados para a IRCE/TCM-BA, em
Araçás (BA), até o dia 30 de abril do exercício seguinte para autenticação.

Existe na Lei Municipal (Sistema de Controle Interno do Poder Executivo n°.
126/2009), de 07 de Abril de 2009 (Lei Orçamentária Municipal N° 293. de 09 de

Dezembro 2020 em consonância com o art. da Lei 4320/64 para o exercício de 2021
autorização para que seja aberto no orçamento Municipal, no exercício corrente, crédito

suplementar da seguinte forma:
Por anulação de dotação orçamentária RS 67.060.000.00(100%)
Por excesso de arrecadação

0,00

(0.00 %)

Por superávit financeiro

0,00

(0,00 %)
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Observado a execução da despesa apurou-se que fora utilizado, como crédito
adicional, o valor anual de R$1.670.660,40, correspondendo a0,36 % do valor orçado,

estando, portanto dentro do limite autorizado pela LOA 2020.

Consta na Lei Municipal (Sistema de Controle Interno Poder Executivo n°.
126/2009), de 07 de Abril de 2009, em seu art. 6o autorização para que a Prefeitura

realize ’’transposição, transferência e remanejamento de recursos”, de uma categoria de
programação para outra.

Foi publicado no Diário Oficial o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3o

Quadrimestre no dia 08 de Março de 2021, Edição N° 145.
Em razão do Município possuir menos de 50.000 habitantes, a letra h do inciso
IT do art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) faculta a publicação do Anexo I

do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 3o Quadrimestre, até trinta dias após o final do

segundo semestre deste ano. Diante dessa permissibilidade. a Prefeitura Municipal
optou pela publicação Quadrimestralmente.

5.CONTABIUDADE
No que consiste a Contabilidade, segue informações relevantes:
5.1.1

-

Prestação das informações contábeis e orçamentárias ao TCE-BA

exigidas no mês 01/2021, seguem dados:

Tabela 01: Contabilidade

Registro dos documentos elencados abaixo suas descrições.

Tabela descrita competência de Janeiro 2021.

s

;

Tipo de
Documento

Emissão
documental

Dt. Prazo
de

Ano

Entregue

Entregu
e no

Data dc
Entrega

Prazo

Entrega

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

DUODÉCIMO

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

CREDITO

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

LISTAGEM DE
EMPENHO PED N°
185

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

LISTAGEM DE
ORDEM DE
PAGAMENTO PED
N°105

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

LISTAGEM DE
EMPENHOS
LIQUIDADOS PED
N° 116

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

RESUMO DOS
LIMITES

CONSTITUICIONA
IS ANEXOS:

SAÚDE
(ANEXO I)

FUNDEB
(ANEXOS II, III,

IV,V , X)

GASTOS COM
FOLHA PESSOAL

ANEXO VI

SUPLEMENTAR
POR ANULAÇÃO
ANEXO VIII

LISTAGEM DE

RECEITA
ARRECADADA PED
N°396
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LISTAGEM DE
EMPENHO

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

CÓPIAS

2021

31/01/2021

Sim

Sim

31/01/2021

LIQUIDADOS
RESUMO POR
FONTE DE
RECURSOS

CALCULO PASEB
2021

ANEXO XI

BALANCENTE DA
PREFEITURA
APURAÇÃO

5.2.2 GFÍP- Guia de recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias

01/2021- Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos

comissionados/servidor - Entregue em Janeiro /2021.
5.3.3 - ARQUIVO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (M.S.C) -

S1CONF1 - Em Janeiro/2021continuamos aprimorando o arquivo da MSC demandando
ações corretivas do nosso fornecedor de software FATOR SISTEMAS, visando

proporcionar ao Município de Araçás-BA. o pleno atendimento da prestação de contas
referente às informações contábeis do RPPS.Conforme as análises feitas pela Área
Contábil da Prefeitura de Araçás, os ajustes foram solicitados ao fornecedor do software
de contabilidade FATOR SISTEMAS.

6. DO SISTEMA DE PESSOAL

As análises em síntese funcionais e financeiros individuais dos servidores da

Prefeitura estão contidas no sistema informatizado de folha de pagamento, em
funcionamento no setor de pessoal, onde eletronicamente são mantidos os seus dados

pessoais, atos e datas de admissão, cargos que ocupam e funções exercidas, onde estão
lotados, o histórico de suas remunerações desde a admissão.

A Administração e Finanças do Município possuem sistema informatizado de

controle de Recursos Humanos e emissão de folha de pagamento, os dados funcionais e
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financeiros individuais dos servidores da Prefeitura, bem como cadastrando os seus
dados pessoais, atos e datas de admissão, os cargos ocupacionais e as funções exercidas

pelos servidores, suas lotações, os históricos das remunerações desde a admissão de

cada servidor.

Os registros das pensões e aposentadorias, no âmbito da Prefeitura Municipal,
bem como o recadastramento dos inativos e pensionistas, são mantidos no software de

controle de pessoal e emissão de folhas de pagamento. Fundamental, pois, estão
contidos todos os dados referentes aos beneficiários, suas concedentes, e a legalidade

das concessões.
O controle de frequência é realizado pelo setor pessoal, que registra através de

livro de ponto e folha de frequência. a assiduidade dos servidores, ficando também

responsável pela organização dos arquivos e prontuários.

Conforme citado acima, o

setor

pessoal da Prefeitura está em trabalho de

atualização de todo Recurso Humano, adequando a “vida” dos servidores da Prefeitura
ao que requer a Resolução TCM n°. 1.120/05.

Durante o mês de JANEIRO de 2021. temos as seguintes análises a relatar:

ó.l.lCom referência ao RECADASTRAMENTO
Tabela 02- Recadastramento

Mês

Nâo
Compareceram

Fizemos
Contato/Realizaram Prova

Bloqueado

de Vida

DEZEMBRO

em

Faremos
Contato
ainda em

Fevereiro
JANEIRO

185 regularizam a situação.
OINÀO FEZ AINDA

recadastramento
6.2.2DISTR1BU1ÇÃO

DOS

GASTOS

COM

PAGAMENTO

5.2.2DESPESAS DO EXERCÍCIO /JANEIRO

TABELA 03: Competência / JANEIRO-2021
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PESSOAL

FOLHA

DE

FONTE

DESCRIÇÃO

VALORES

00

Contratação por Tempo Determinado

RS 295.500,23

00

Vencimentos e Vantagens

R$ 543.171,04

00

Obrigações Patronais

RS 12.781,92

DESPESAS COM PESSOAL

TOTAL

RS 851.453,19
RS 4.092.873,98

RCL

RCL

% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RCL

LIMITE MAXIMO 54%

20,80

RS 2.210.151,95

7. DOS BENS PATRIMONIAIS

É necessário relatar que a atual gestão no exercício de 2021 irá encaminhara
prestação de contas anual a ser remetida à Câmara em Março próximo, atendendo ao
que determina a Resolução TCM. BA 1.060/2005 (que dispõe sobre o encerramento das
contas anuais), observando o seguinte:

a)

- Para conferência das responsabilidades pela guarda e confrontação com a

escrituração contábil e cadastral, os bens móveis deverão ser inventariados pelo menos
uma vez por ano. Art. 96 da Lei 4.320/64.

b)

-

Os bens móveis serão objetos de registro analítico individualizado com

indicação das suas características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.
Art. 94 da Lei 4.320/64 06

-

Alguns bens móveis de natureza permanente receberam

números sequenciais de registro patrimonial com fixação de plaqueta.
c) -Lavratura dos termos de responsabilidade sobre os bens. bem como, em

alguns casos, sobre lotes de bens a disposição de servidores em atividade.
d)

- Cada Bem Imóvel seja objeto de formação de processo com os seguintes

documentos a-) Cópia da planta do terreno com representação das benfeitorias:b) Folha
de tombo.
e) A cada seis meses deve fazer a verificação do estado de cada imóvel, com

relatos das condições, de posse, limpeza e conservação. Os bens imóveis devem ser
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avaliados anualmente através de comissão especialmente designada para este fim,
mediante emissão de laudo que servirá de base para atualização dos registros contábeis.
A Prefeitura se encontra em fase de atualização de sua folha de tombo com

registros informatizados através da ferramenta SISTEMA FATOR, esclarecendo que o
antigo livro de tombo encontra-se arquivado em desuso devido ao âmbito informacional

dado informatizado, comentando que a folha de tombo é onde. de fato providência o

registro analítico, por número de ordem sequencial com respectivos códigos de

registros, dos bens móveis e imóveis componentes do património municipal sob a sua

responsabilidade, enfim de acordo ao histórico analítico do sistema.

É importante salientarmos que as notas fiscais relativas à aquisição de bens
móveis encontravam-se no

setor

patrimonial, outras no setor contábil. Portanto, diante

de tal fato implícito, o setor contábil no período de 2021 vem se adequando aos poucos
e revertendo esses episódios com o objetivo de ter no setor contábil as cópias de seus

respectivos atos e registros contábeis. Após serem remetidos à fiscalização da Inspetoria
Regional do TCM BA.
8. DOS BENS DO ALMOXARIFADO

A Prefeitura contém um Almoxarifado no espaço da Secretaria de Educação.

porém estar se estruturando aos poucos.
9. DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

A atual gestão/2021 vem na tentativa de readaptar o setor aos poucos, onde,
estarmos fazendo diversos controles

começando pelas documentações: O controle

através de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca. cor. ano

de fabricação, tipo. número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e

número de registro no RENAVAM. que deveram ficar sob a posse de cada secretaria
onde estão lotados os veículos. Observando o seguinte:
a)

- Os veículos e equipamentos rodoviários a serviço do Município terão seus

custos de manutenção e

utilização controlados pela administração.
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b)
troca

-

O abastecimento com combustíveis, lavação, lubrificação, pulverização,

de óleo, filtros e outros serão realizados mediante autorização da autoridade

competente no Posto credenciado vencedor do certame licitatório.

c)

- O fornecimento de materiais e serviços será objeto de registro em ficha

individual por veículo. Os dados e informações constantes das fichas do veículo serão

registrados em programa interno de controle da secretaria de transporte (EXCEL) para

emissão de relatório mensal que permita identificar o custo de manutenção de cada

veículo.
d-) - Os serviços de Manutenção preventiva, manutenção corretiva, realizada na
Garagem a priori, pois, o município vem se estruturado aos poucos para as devidas
contratações de empresas no que refere-se as manutenções especificas.

O abastecimento dos veículos vem obedecendo ao quanto requisitado pelo
Gestor, através

de autorizações de abastecimento devidamente assinada e endereçada ao

fornecer cadastrado no sistema financeiro e contábil.
O controle da quilometragem e abastecimento é realizado pela secretariada
Prefeitura, através de planilhas, tendo como parâmetro de economia, principalmente, os
gastos com peças e combustível em cada mês.

Os gastos com peça de reposição e serviços de revisão tende a aumentar, visto
que com o passar do tempo os veículos, já usados, requerem maiores manutenções.
Entretanto, os gastos

efetuados com a frota não são considerados absurdos nem atentam

contra os princípios da economicidade e da razoabilidade.

10. DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Informações precisas que as empresas fornecedoras estão todas cadastradas em
sistema de software que aglutinas as informações contábeis e financeiras.
Foi implementada a Comissão Permanente de Licitação (CPL), neste exercício, é
formada pela composição: Laianne da Silva Costa Dantas (Presidente), Leandro

Machado Guimarães (Membro). Elivânio de Souza Silva. Conforme estabelece o
Decreto Municipal n°.079/2021 de 04 de Fevereiro de 2021.

Relatamos que os membros em si, componentes da COPEL detêm outras
atribuições - além daquelas inerentes a Comissão - e, que, a realização de licitações no

âmbito do Poder Executivo não se apresenta tamanha, as ações da COPEL- Comissão
Permanente de Licitação são registradas quando da realização das reuniões de

14

habilitação c julgamento dos concorrentes ao certame licitatório.
Cabe ao setor financeiro e de contabilidade controlar sistematicamente os
contratos

celebrados pela Prefeitura, atentando sempre aos seus valores, parcelas de

pagamento a serem feitos e à vigência de cada contrato.

Salienta-se que o Poder Executivo Municipal não fornece tabela de registro de

preços municipais, motivo pelo qual o responsável por compras pesquisa os valores dos
objetos a serem licitados no mercado que abrange a circunscrição dos licitantes (quando
convite) e mais abrangentemente quando nas demais modalidades.

1 l.DAS OBRAS PÚBLICAS

A Comissão Permanente de Licitação é encarregada de prestar as informações

dos registros das obras e serviços de engenharia, informando que no que condiz a essas

atividades as utilizações de tais serviços serão respaldados na Lei sob N° 8666/1993
quando se realizará os serviços voltados para essa área, pois ainda estão em fase de

reordenação das demandas não constando até o momento serviços para esse âmbito
estão (em fase de levantamentos, as obras públicas aos cumprimentos das atividades).

A documentação relativa à composição dos processos licitatórios em epígrafe,

elencando os documentos necessários ao seu efetivo pagamento, quando for de fato

requisitar tal serviço de acordo ao que preceitua a Lei. 8.666/93.
12.DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO

A dívida do município não houve dívida consolidada em 2020. referenciando que
estamos aguardando os

relatórios anuais da gestão anterior. E a partir daí averiguar se

encontram dentro dos

limites fixados pela Resolução n° 40, do Senado Federal, não

houve necessidade de emissão de alerta.

13.DOS ADIANTAMENTOS

Nos processos de adiantamento não existiram adiantamentos, portanto é

observado o que determina a Lei Municipal (Sistema de Controle Interno do Poder

Executivo n°l 26/2009) de 07 de Abril de 2009.
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14. DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

0 Poder Executivo Municipal não possui autorização para a realização de
doações, subvenções, auxílios e contribuições: motivo pelo qual não as realizam.

15.DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa Municipal encontra-se registrada pelo setor de tributos, em livro

próprio e através de registro individual constando a informação do nome do titular
devedor o co-responsável e seus endereços de localização.
A atualização da dívida ativa é realizada pelo setor de tributos que mantém as

inscrições em sistema próprio.
A Procuradoria Municipal trabalha em consonância com o setor de tributos e

realiza a execução das cobranças administrativas e judiciais dos devedores.
16. DA DESPESA PÚBLICA

Constam-se em sua composição as fases de empenho, de liquidação e do
pagamento, conforme preceitua a Lei Federal n°. 4.320/64.

Foi observado que as composições dos processos de pagamentos também
atendem ao que determina a Resolução TCM BA n°. 1.060/2005.
Fundamenta-se que as Despesas Orçamentárias Pagas na Competência
/JANEIRO-2021 RS 804.466,78.

I7.DA RECEITA

No período 01/01/2021 a 3 1/01/202 1 foram emitidos 9 documentos de
arrecadação com registro PED/ autorizados pelo ordenador de despesas sob N° 396,
estando todos devidamente registrados na contabilidade.

É necessário o esclarecimento que o controle de entrada das receitas é efetuado
em primeira mão pela tesouraria e conseqiientemente pelo setor de contabilidade,
atendendo ao quanto predisposto na legislação que rege a matéria.
O cadastro dos contribuintes está registrado no setor tributário (aqueles que
tratam de receitas provenientes de tributos) e os demais cadastros são mantidos no setor
de contabilidade. A Receita Orçamentaria, totalizando VALOR:R$ 4.092.873,98.
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18. DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

1.8.1 EDUCAÇÃO
FUNDEB
Destaca-se que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é um Fundo especial, de

contábil e de âmbito estadual (um total de vinte e sete Fundos), composto por

natureza

recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados. Distrito Federal e

Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da
Constituição Federal de 1988.
Salientarmos que o novo FUNDEB foi instituído como instrumento permanente
de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional n° 1 08. de 27
de agosto de 2020. e encontra-se regulamentado pela Lei n° 14.113. de 25 de dezembro

de 2020.
TABELAS 04: Limites Constitucionais

LIMITE

VALOR
APLICADO
NO ANO

FUNDEB 70%

R$808.903,42
R$ 0.00

%
APLICADO
NO ANO
10,38%
0.00

R$ 228.129,12

APLICAÇAO DO R$ 264.237,69
ENSINO
Educação 25%

RESTANTES
PARA

DEFICIT

SUPERAVIT

R$688.925.27
R$68.438,73

R$0,00
R$ 0.00

0,00%

R$228.129.12

R$ 0,00

4,96%

R$ 1.066.310,02

R$ 0,00

INTEGRALIZAR O
FUNDEB
Complementação
15%
ETAPA DO
ENSINO
VAAT- VALOR

POR ALUNO
Complementação
50%

De acordo o que
preconiza a LRF a Lei
101/2000
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1.8.2SAÚDE
De acordo a Constituição Federal no Art. 196. A saúde é direito de todos e dever

do Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que visem à redução do

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

LIMITE

SALIDE 15%

VALOR
APLICADO
NO ANO
RS 107.679,15

%
APLICADO
NO ANO

DEFICIT

SUPERAVIT

4,85

RS 225.46631

RS 0,00

De acordo ao que
institui a LRF
101/2000

1.8.3 LEGISTATIVO
A constituição Federal orienta e nos possibilita um embasamento no Art. 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos

Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes

percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no
$ 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem

mil) habitantes;
A consulta no site do TCM (tem. ba.gov.br/portal-do-gestor/duodecimo).

verificamos que o valor do DUODECIMO não foi disponibilizado, sendo assim o
município continuará efetuando a transferência do mesmo valor do ano anterior, em
seguida compensá-lo.
LIMITE
DUODECIMO

REPASSE MENSAL

RS 150.635,14

1.8.4 PESSOAL

De acordo ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF N°

101/2000 referente ao limite com pessoal totalizando percentual de 54% para o
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Executivo.
% APLICADO DEFICIT SUPERAVIT
APLICADO NO NO ANO
ANO
20,80%
RS 0,00
RS 851.453,19
RS 1.358.698,76
VALOR

LIMITE

PESSOAL 54%

19. DA GESTÃO GOVERNAMENTAL

Observa-se que o Plano Plurianual 2022-2025 (PPA), será instrumento de

planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração

pública estar em construção, em fase de reformulação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
N°290/2020 (LDO) e a Lei de Orçamento Municipal N° 293 de 09 de dezembro de 2020
(LOA).

Analisarmos que a Administração vem executando a sua despesa em

cumprimento das

metas

previstas no PPA e na LDO, tendo, inclusive demonstrado

relevante eficiência e eficácia.
Foi verificado que há compatibilidade entre os projetos e atividades previstos para
a Prefeitura no PPA, na LDO e na LOA.

20. DOS PRECATÓRIOS

Os pagamentos de precatórios estão sendo efetuados conforme o cronograma

firmado.

21. PARECER

Examinamos os atos e documentos da gestão da Prefeitura Municipal de Araçás.
cujo responsável AGAMENON OLIVEIRA COELHO.
Encontram-se regularizados, com publicação no diário oficial do município.

além dos cumprimentos através de documentos comprobatórios das incumbências de

cada

pasia

do setor público. Percebe-se que os colaboradores estão se articulando no

intuito de sanar as diversas situações e entraves encontrados na competência do
exercício anterior 2020.

Esclarecendo que a priori as atividades desenvolvidas no exercício de 2021,
constam

em conformidades com suas responsabilidades no que intitulam as respectivas

atividades legais, enfim as atribuições de cada secretaria.

Verificamos que a gestão atual no exercício 2021 e sua composição técnica da
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organização pública vem cumprindo suas respectivas demandas no intuito de uma
administração de qualidade para gerir os recursos de cada pasta, objetivando caminhos

para solucionarem as diversas demandas de rotinas, utilizando ações corretivas de

melhorias para a organização, pois, em muitos registros IN Loco das pastas do
município a gestão atual encontrou vários itens em desacordos os quais estão sendo
sanados na medida do possível para readaptação e estruturação da organização pública,
mas mesmo assim, diante dos obstáculos os profissionais em si estão comprometidos
com a esfera pública sempre com precisão e agilidade para atenderem aos anseios dos

cidadãos, que afinal de contas requererem a transparência pública, bem como as

instâncias de poderes dos órgãos interno referenciando a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e economicidade.

Um importante requisito da hierarquia da administração pública a implantação
de cursos para os diversos funcionários da organização no intuito da eficácia e
eficiência dos trabalhos em vários aspectos, tratado neste exame na competência de
Janeiro/202 1.
Araçás-BA, 31 de Janeiro de 2021

<o

Controlador Interno do Poder Executivo

22. ATESTADO

Em obediência ao quanto prescrito no

art. 21,

da Resolução TCM BA n°.

1.120/2005 ATESTO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das
conclusões contidas no Relatório de Controla Interno n°. 01/2021.

Araçás-BA, 31 de Janeiro2021.

'

\
Prefeitura Municipal de Araçás.

4- COVID-19
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y

Em razão da doença infecciosa causada pelo agente Corona vírus (COVID-19).
A Prefeitura Municipal de Araçás-BA, atendendo aos órgãos de Saúde, está se

adequando com o objetivo de evitar contágio bem como a propagação da referida
doença. Foram expedidas até os momento a portaria sob N° 94/2021 - Dispõe sobre

medidas emergenciais de saúde pública para o combate ao coranavírus, e dá outras
providências, datado no dia 22/02/2021. publicada no diário oficial do Município.
23-CONSIDERAÇÃO FINAIS

Baseadas nas considerações descritas no decorrer do Relatório Mensal como

referência ao Mês de Janeiro/2021 essa Controladoria conclui que as atividades da
Prefeitura Municipal de Araçás, estão em conformidades com as exigências
constitucionais, averiguam que diante do pouco tempo das respectivas atribuições legais

pertinentes a cada área das pastas, as atividades desenvolvidas estão sendo realizadas
com responsabilidade, primando sempre pela transparência e respaldada na lei. Afinal a

legalidade é a condução de uma administração voltada sempre para as melhorias e o

bem estar de todos os cidadãos no que se refere à coisa pública, avançar sempre em
busca dos melhores resultados. Vale esclarecermos que as atividades das respectivas

secretarias com atribuições variadas prezam por esse critério descrito. Por isso. concluise que existe conformidade nos seus respectivos trabalhos.

CONCLUSÃO FINAL
Enfim, conformidade nos trabalhos mencionados.
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ANEXOS
05: TAlíELAS
TABELAS -- ORIENTAÇÕES
II: Tabela
Tabela 05:
ANEXOS II:

DIMENSÕES
CONTROLE
INTERNO

AÇÕES E REQUISITOS - NÍVEL IV
Capacitação e Certificação dos Gestores c Servidores
das Áreas de Risco.

Gestor de Recursos.

•
•

•
•
CONTROLE
INTERNO

Gestão e Controle da Base dc Dados Cadastrais dos
Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas

•
•

Alimentação do sistema de Recursos Humanos (RH)
Observações: Em conformidade existe uni
profissional para o mesmo.
Sugestão: Treinamento de algum membro do próprio
setor quando o profissional sair de férias. Em
conformidades tem vários profissionais que atuam
dando suportes ao profissional.
Saliento que consta em conformidades as demandas
e suas atribuições legais.
Sugestão: Pasta arquivada com todos os dados, além
do sistema.
Observação: Consta-se em Conformidade.

CONTROLE
INTERNO

Política para digitalização e conversão de documentos em Sugestão: A digitalização de documentos.
arquivos eletrónicos.
No setor de contabilidade
Observação: Encontra-se em conformidade o setor estar
apropriado deste procedimento / meta da instituição para a
organização documental.

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Relatório de Governança Corporativa
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Transparência
Acesso a
Informação
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Elaboração e publicação de relatório - Diário oficial do 0
O Relatório do RGF - Relatório de Gestão Fiscal
Município
O Relatório do RREO- Relatório de Execução Orçamentaria

Planejamento

A cimo, médio e longo prazos de acordos as diversas
demandas das variadas secretarias do município.

Normativa Interna

Código de ética da instituição

Planejamento Estratégico: Com revisão anual, vínculo Vinculadas as ações do PPA e ao Orçamento Anual.
ao Plano Orçainentário e ao Plano Plurianual - PPA.
E reformulação do Novo PPA (2022 à 2025) que
certamente a governança terá que criá-lo _
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Conselhos deliberativos de diversas pastas
Saúde, Educação. Assistência Social. Esporte Cultura e
Lazer e outros.

Dimensões
Variadas

Ações
Ações em saúde
Ações em educação
Ações em Obras
Política de Investimentos

Diversas
Ensino Remoto
Diversas

Elaboração de relatórios mensais.
Plano de ação mensal.
Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.

Ação superada - informações dependem de variadas pastas.
Ação superada - informações dependem de variadas pastas.
Em conformidade
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GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

Criação de área específica para acompanhamento dos Atualizada a Política de Investimentos.
riscos.
Transparência Pública
Diário Oficial do Município em conformidade.
Ações e Requisitos

Certidões negativas de tributos.

Em conformidade.

Código de ética

Em conformidade.

Composição mensal do património, por ativo e Em conformidade.
segmento _

Cronograma das ações de educação previdenciária

Em conformidade.

Cronograma de reuniões dos conselhos (online)

Em conformidade.

Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das
demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet
MENSALMENTE
Informações concernentes a procedimentos licitatórios e
contratos administrativos
Link para acesso ao CADPREV. para consulta aos
demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP._
Planejamento estratégico.

Em conformidade. Disponível no Site SAI: sai.io.org.br

Política de investimentos

Em conformidade.
Em conformidade.
Em conformidade.

Políticas e relatórios de controle interno - Mensal.

Critério importante das ações governamentais
EM CONFORMIDADES
Em conformidade.

Regimento Interno

Em conformidade.
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COOPORATIVA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Relação
Relação entidades
entidades
CREDI
CREDIBAHIA
BAHIA

credenciadas
credenciadas

investimentos
investimentos

Em conformidade.

Segregação das Atividades

Segregação das atividades variadas por cada secretaria
do município intituladas com nomenclaturas (PLACAS
DE SINALIZAÇÕES) variadas no que correspondente
aos serviços diversos.

• Sugestão: Sinali2ar corredores do prédio público para as

melhorias dos serviços de acesso ao cidadão.
o
Observação: Mais a frente poderá fazer esse critério fica
a dica, cabendo por parte da administração pública a
tomada de decisão, mas no entanto, encontra-se em
conformidade a princípio de início de suas atividades
com profissionais de Segurança Interna instruindo o
público.
investimentos Setor capacitado para atender as diversas demandas das
competências mensais / anuais. _

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Segregação
das
atividades
administrativo-financeiras.

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

01 servidor função de Ouvidor.

Em andamento / Conformidade Planejamento organizacional

02 servidores efetivos fiinção de Ouvidor.

Em andamento / Conformidade Planejamento organizacional

de

OUVIDORIA
Sugestão: Implantar Ouvidoria Sugestivas nos setores as
tradicionais (CAIXA SUGESTIVAS) e a modernizada (
CANAL DE OUVIDORIA)
Observação: Encontra-se em andamento. Em Conformidade
favorável para a participação cidadãos como instrumento de
avaliações e melhorias.

Caixa sugestiva (Tradicional)
Canal no site (Modernizada)

Diretória Executiva

27

COOPORATIVA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
COOPORATIVA
DIMENSÕES
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Formação
cm nível
nível superior.
superior.
Formação cm
Formação
especialização
em área
área compatível
compatível
Formação especialização em
Ações e Requisitos - Nível IV
Gestão de Pessoas

Em
Fan conformidade.

No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação Em conformidade
exclusiva à unidade gestora _
Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por Em conformidade
servidores efetivos (pelo menos 01). comissionado

Quadro de pessoal com no mínimo 1 (um) servidor Em conformidade.
ocupante do cargo de atuário e 1 (um) servidor com
dedicação exclusiva na área de investimentos. _

EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Ações e Requisitos
PLANO DE CAPACIT AÇÃO

EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Treinamento aos servidores que atuam na área concessão de Em conformidade
benefícios.

EDUCAÇÃO

Capacitação dos servidores que atuam na área de Em Conformidade
investimentos.

PREVIDENCIÁRIA
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ANEXO III

TABELAS:06

lDIVERSAS PASTAS
AÇÕES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS
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Diversas pastas ações das Secretarias Municipais.
• Tabela 06:
06: Diversas pastas ações das Secretarias Municipais.

*

Tabela

SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

AÇÕES

•

PÚBLICO

RECEITAS:

Decreto de Alteração de QDD - Abertura
(cadastro) de Decreto no Sistema FATOR remanejamento de recursos Orçamentários,
diante das necessidades de execução das
despesas.

• Acompanhamento de Receitas - Através dos

Demonstrativos bancários;
• Lançamentos de Receitas Sistema FATOR;
• Conciliações Bancárias;
• Outros relacionados a Receitas e as Contas

Em conformidade com o
DECRETO N° 194/2020
(QDD MUNICIPAL)

Em conformidade
PORTARIA
INTERMINISTER1AL N°
163/2001

movimentadas.

DESPESAS:

• Empenho - Realização/cadastro de empenho

de Processos Administrativos;
Liquidação
Realização/cadastro de
Liquidação de Notas Fiscais;
®
Baixa de Processos de Pagamentos - no
Sistema.
dos
Processos Em confonnidade
• Organização
PORTARIA N° 42/1999
Administrativos/Pagamentos
especificados:
®

FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE
PAGAMENTOS:

Em conformidade
DECRETO 64.752/1969

• Receilas/Órgãos/fontes/competência;
• Despesas/Órgãos/ fontes/competência:

• Conciliações Bancárias/Órgãos/competência;
30

•J

liares/competência:
petência;
• Documentos
Auxiliares/com
Documentos Auxi
®

•

SlUA/KAlUK.
S'KiA/lATOR.
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SECRETARIA
SAÚDE
DE SAÚDE
SECRETARIA DE

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES
Em conformidade com a
Unidade Mista Júlia Trindade Leal
PORTARIA2436/2017
Unidade de média complexidade ambulatorial c
composta por ações e serviços que visam atender aos
principais problemas e agravos de saúde da população.
Em sua composição composta:
Atenção Básica _
Em conformidade com o
Vigilância Sanitária
DECRETO n° 8077/2013
1. Cadastro de Estabelecimentos Sujeitos à
Vigilância Sanitária
2. Instauração de Processo Administrativo
Sanitário
3. Inspeção dos Estabelecimentos Sujeitos à
Vigilância Sanitária
4. Atividade Educativa para a População
5. Atividade Educativa para o Setor Regulado
6. Recebimento de Denúncias/Reclamações
7. Atendimento a Denúncias/Reclamações
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DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO

Vigilância
Vigilância Epidemiológica
Epidemiológica
Finalidade
detecção e prevenção de doenças
promover a delecção
Finalidade promover
e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco,
bem como a elaboração de estudos e normas para as
ações de vigilância epidemiológica.
Integrado diretamenle com a Secretaria Municipal de
Saúde, onde as fichas de notificações são digitadas
semanalmente nos programas SINAN/NET
Unidade de Fisioterapia
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Em conformidade com o
DECRETO 14. 457/2013.

DISTRIBUIÇÃO

Ressalta-se que nas UNIDADES DE SÁUDE
SAUDE DA Em conformidade
(USF) conforme distribuído abaixo
desenvolve:
FAMÍLIA

Visita domiciliar, o Programa Nacional de Hipertensão e
Diabetes (HIPERDIA), Ministério da Saúde - Pré Natal.
Pediatria orienta Puericultura. Assistência do
Planejamento Familiar, Acolhimento a Demanda
Espontânea - Programa de Saúde da Família, resultados
de Exames, Panicolau (Exame preventivo do colo do
útero), atendimentos com especialistas MÉDICOS e
outros.

PSF Ademar de Nascimento Nilo
PSF Áurea Oliveira de Carvalho
PSF Deus Menino
PSF de Floresta
PROGRAMAS
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*

(Sistema
SIASUS
(Sistema
SIASUS
Ambulatorial)
Ambulatorial) SUS
SUS

(Sistema
de
Estabelecimento de Saúde)
SCNES

de
de

Informação
Toda produção oriunda das unidades de saúde passam
Informação Toda
pelo
posleriormente processada Em conformidade
pelo BPA onde é lançado, e posteriormente
pelo
pelo SIASUS, neste ínterim as produções são
verificadas pelo sistema, caso houver alguma
inconsistência o sistema acusa e não permite o
processamento dos dados, após a verificação e solução
das inconsistências, é processado os dados e gerado um
arquivo de envio.
A cada dia 20 de cada mês, é informado ao DATASUS
via transmissor, a produção dos profissionais das
unidades de saúde. O não envio por três competências
seguidas ou intercaladas resulta em bloqueio de verba
para o município, sendo assim de extrema importância o
envio dos meses correntes.
Atualmente o Sistema está em dias com os envios
mensais, evitando notificações e bloqueio de verbas
destinadas à saúde.
de O sistema é responsável em cadastrar todos os Em conformidade
Cadastro
estabelecimentos e profissionais de saúde do município,
mesmo sendo de cunho particular é preciso ter cadastro
no sistema, tanto estabelecimentos como profissionais.
A cada mês e informado ao DATASUS via transmissor
e a SESAB todas as mudanças ou não, juntamente com
os documentos digitalizados dos profissionais e do
estabelecimento. Não havendo envio o município é
notificado, e orientado a atualizar e enviar os dados,
caso não for enviado, todos os estabelecimentos e
profissionais ficam bloqueados a nível nacional. O
sistema também é responsável por todos os ostros
relacionados à saúde, pois gera arquivos de importação
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II

com
com dados
dados importante para oo funcionamento de todos os
sistemas,
suma importância.
sendo ele de suma
sistemas, sendo
Todos
as competências
Todos as
competências mensais estào em dias com o
DATASUS e a SESAB. podendo assim manter os
sistemas em perfeito funcionamento no município.

SIPNI (Sistema de Informações do Programa Este Sistema é para informação das doses aplicadas de Em conformidade
Nacional de Imunizações)
vacinas, movimentação de imunobiológico, cada
unidade de saúde tem um computador destinado a este
fim. Todos os meses é necessário ir até as unidades
pegar as informações do sistema para fazer o envio via
transmissor DATASUS. No momento temos uma
competência em atraso sendo que será reenviada no mês
corrente a que está em atraso e a atual.

SINASC (Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos)

Em conformidade

SINAN(Sistema de Informação de Agravos de
Notificação)

Em conformidade

SISPNCD(sistema de informação denominado
Sistema do Programa Nacional de Controle da
Dengue)

Em conformidade

Em conformidade
SISREG(Sistema de Regulação)
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SISIMOB(
SISMOBí Sistema
Obras)

E-SUS PEC
cidadão)

de

Monitoramento

(Prontuário

Eletrónico

de

Em conformidade

do E uma estratégia do Departamento de Saúde da Família Em conformidade
para reestruturar as informações da Atenção Primária
em nível nacional. Esta ação está alinhada com a
proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de
Informação em Saúde do Ministério da Saúde,
entendendo que a qualificação da gestão da informação
é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento
à população. A estratégia e-SUS faz referência ao
processo de informatização qualificada do SUS em
busca de um SUS eletrónico.
Nesta estratégia inclui também todos os profissionais da
saúde tem acesso ao sistema de acordo com o seu CBO
(Código Brasileiro de Ocupação) ou perfil. Todos são
gerenciados pelo administrador do sistema que fica
lotado na Secretaria de Saúde, e também coordenado
pelos seus respectivos coordenadores.
Todas as informações no que tange aos usuários do SUS
das áreas dos ACS (Agente Comunitário de Saúde)
estão no e-SUS, podendo ter acesso de qualquer lugar
onde tenha internet. O link do sistema é disponibilizado
a todos os profissionais que precisam ter acesso ao
sistema.
O sistema possui envio programado todos os dias,
predefinido pelo administrador do sistema, sendo esses
envios no horário de 00:00hs às 06:00hs. Toda
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SISAB(S7i/í?/«rt de
informação é enviada para o SISAB(S/s7e»/«
Informação em Saúde para
Atenção
Básica), onde se
a
paru
encontra todas as competências desde o primeiro mês
que iniciou o Sistema no município.
Os prazos de envio são determinados pelo
MS(Ministério da Saúde) segundo a portaria N° 4, 28
de Janeiro 2021. Seguindo esse cronograma de envio, é
possível afirmar que o município encontra-se em dias
com todas as competências mensais

Em conformidade
E-GESTOR(Sistema de Gerenciamento dos
Programas da Atenção Básica)

CADWEB(Sistema
Cartão SUS)

de Cadastramento

do

Em conformidade

BPA(Boletim de Produção Ambulatorial)

Em conformidade
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SECRETARIA
ASSISTÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA
SECRETARIA DE
SOCIAL
SOCIAL

AÇÕES
AÇÕES

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
INTEGRAL

Serviço de Proteção e Atendimento as
famílias (PAIF)
Atendimento no Centro de referência da
Assistência Social o (CRAS)

Em conformidade com a LEI N° 8742/1993

PETI - Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil
Atendimento no Centro de referência da
Assistência Social o (CRAS)

Em conformidade com a LEI N° 8742/1993

IGD- índice de Gestão Descentralizada
Atendimento sala especifica do bolsa
família para atendimento aos cidadãos.

Em conformidade com a LEI N° 12.435/2011
Em conformidade com Decreto N° 7.332/2010

ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA

COM
VULNERABILIDADE/NECESSIDADES

BÁSICAS
OFERTAS DE SERVIÇOS
EDUCATIVOS
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE
DADOS

Em conformidade com o DECRETO N°
BCP - Beneficio de Prestação Continuada 6214/2007
da Assistência Social
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REUNIÕES

Implementação dos funcionamentos para
integração e melhorias dos serviços
assislenciais
Cadastro único - bolsa família
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Em conformidade

Em conformidade com a Lei N° 10.836/2004

PROGRAMAS
1)0 BOLSA
BOLSA FAMÍLIA
PROGRAMAS 1)0
FAMÍLIA

PARCERIAS
PARCERIAS
AMPLIAÇÃO
TRABALHO

BCP
na Escola
BCP na
Escola Beneficio Eventual e
COVTDEPI
(emergencial )
COV1DEPI (emergencial)
DE
com
Integração
ARTICULAÇÃO
NA
com a Procuradoria Geral do
DE ARTICULAÇÃO NA
E MELHORIAS DO Município no intuito de orientações de
alguns serviços e melhorias das
demandas da secretaria

Em conformidade com a PORTARIA
CONJUNTA 1/2020
Em conformidade

REUNIÕES

PARCERIAS DE ARTICULAÇÃO NA
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO
TRABALHO

Integração com o serviço de
Em conformidade
Contabilidade no intuito de transparência
no que procede as prestações de contas da
secretaria.
Integração com a Secretaria de Direitos Em conformidade
Humanos em prol das melhorias dos
atendimentos aos cidadãos para as
necessidades e continuidades dos
serviços cabíveis

ENVIO DE OFÍCIOS / REGISTRO
DOCUMENTAL

PARCERIAS

ENTES FEDERATIVOS
CONTATOS

Governo Federal contato/ destinado a
recuperação e acesso dos sistemas
Governo Estadual expedição documental
oficio, conforme item classifica-se a
SECRETARIA DE DIREITOS

HUMANOS.
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Em conformidade

AÇÕES

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

INICIO DE GESTÃO

INICIATIVA POPULAR

PESQUISA / DADOS
DOCUMENTAL -

FORMULÁRIO
BANCOS DE IDEIAS DA
POPULAÇÃO

PROCEDIMENTO

SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Limpeza Urbana durante 15 dias
no início da gestão prescreve-se
04/01/2021 a 15/01/2021 sob
responsabilidade da secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente no
intuito dos serviços de condução
dos
resíduos
sólidos.
Na
sequência após esse período
prescrito a destinaçâo da Gestão
de Limpeza a readaptação é
entregue a Secretaria de Obras.
pasta de origem e incumbência
desta ação.
Central de abastecimento do
Município uma pesquisa com o
objetivo de buscar dos munícipes
a participação popular qual a
preferência da Feira. Os dados
analíticos do formulário
constando: NOME. CONTATO,
TELEFONE. PREFERÊNCIA do
dia da feira conforme
fundamentado- sábado ou

Lm conformidade com a LEI N"
12.305/2010

Em conformidade/ fundamental,
pois, garante a população um
banco de ideias, onde a
participação popular faz suas
preferências e sendo assim
procede-se a análise popular
através de registros analíticos de
gráficos.

domingo.
Realizações de vistorias com o

Em
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conformidade

com

a

AMBIENTAL
AMBIENTAL
PARCERIA
PARCERIA
DA EQUIPE DE SAÚDE:
VISA

apoio
da
parceria da
técnico ee aa parceria
apoio técnico
Vigilância
(VISA)
Sanitária
(VISA)
Vigilância Sanitária

•

•
•
REUNIÃO
x
PARCERIA

LEVANTAMENTOS

AGRICULTURA FAMILIAR
E COMERCIAL

PORTARIA
PORTARIA N° 2914/2011.

Reservatório de água - da
SEDE, localizado na Zona
urbana do município.
FINALIDADE: Melhorias
para a população.
Registro IN loco
fotografias /inspeção

Reunião na SAAE- Serviço
Autónomo de Água e Eisgoto de
Aracruz visando às normas
ambientais e de saúde pública.

Em conformidade / buscando
readequação e melhorias para os
cidadãos.
Em conformidade com a
PORTARIA N "2914/2011

Espaço Físico
CAA- Central de Abastecimento
Irregularidades
Inspeção: Registros fotográficos
no intuito de buscar as medidas
cabíveis para os avanços
necessários.
CHECK LIST
• Qual meu solo
• Terra pronta
• Plante bem

Em conformidade

Em conformidade
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4

• Horta
Casa
da Casa
Horta da
« Irriga
Araçás
Irriga
Araçás
•
• Abre
Abre Tanque
Tanque
<»

Cria pesca

PROGRAMAS DE
AGRICULTURA

Contratos de Prestação de
Serviços

CONTRATOS

Finalidade:
Aperfeiçoamento na elaboração e
dos
execução
programas
planejado para o ano agrícola
calendário 202 1 .

Em conformidade com a LEI
8666/1993
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•

i
<•

AÇÕES
AÇÕES

PROCURADORIA
PROCURADORIA GERAL

CRITÉRIOS ANALÍTICOS

DO
1)0 MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

Serviço
Serv iço de Assessoria Jurídica
Direito Empresarial;
REGISTROS DESCRITOS EM
Direito Civil;
VIGOR:
Direito contratual;
e
Direito de família;
Direito de trabalho;
INCUMBÊNCIAS LEGAIS
Direito Responsabilidade
Civil;
Direito Imobiliário;
Direito Ambiental;
Direito Sucessório;

*Respaldado em uma média de 80
serviços pertinentes as atribuições Em conformidades com diversas
desenvolvidas com os sen/iços FONTES de suportes:
variados
no
exercício
da
No âmbito do Direito
Assessoria Jurídica, existindo
empresarial em
técnicos de nível Superior com
conformidade com as Leis
capacidade técnicas intitulados
intituladas tais como:
Advogados sob registro OAB
Lei de Recuperação de
(ORDEM DE ADVOGADOS DO
Empresas e Falência
(Lei 11.101/05),
BRASIL) para as autonomias
legais das respectivas atribuições
a Lei Uniforme de enebra
(Dec. 57.663/66) e
da Mesa de Trabalho.
a Lei das Sociedade
Anónimas (Lei 6.404/76).
No âmbito do Direito
em
Contratual
conformidade com a lei
8666/1993. Consta-se LEI
No âmbito do Direito
Sucessão:
Em conformidade com art
17elucidada no artigo 5o.
inciso XXX.
da Constituição

44

4

Federal de 1988.
No âmbito do Direito
imobiliário em
conformidade com Lei n°
8.245/91
No âmbito do Direito civil
em conformidade com Lei
N° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 que
institui o código civil
art.186
âmbito
No
Direito
Ambiental LEI N° 9.605,
de 12 de fevereiro de
1998.
No âmbito do Direito do
em
Trabalho
conformidade
N°
DECRETO-LEI
5.452, DE Io DE MAIO
DE 1943

Embasamento:

Atendimentos de rotinas com
públicos-alvo diversi ficados;

Art. 2o Para os fins desta

OS USUÁRIOS
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Em conformidade com que relata
a Lei N" 13.640/2017
“Dispõe sobre a participação,
proteção, e defesa dos direitos dos
usuários dos serviços públicos da

•

•
Interno da
da organização
organização
• Interno
•
externo;
público externo;
• OO público
ATENDIMENTO AO
PÚBLICO (DIVERSOS)

Contemplando:

Atendimento ao servidor público
municipal
Uma média de 1 8 atendimentos
Em média de 45 atendimentos

elencados.

Lei.
consideram -se:
Lei. consideram-se:
I - usuário - pessoa física ou
jurídica que se beneficia ou
utiliza, efetiva ou potencialmente,
de serviço público;

II - serviço público atividade administrativa ou de
prestação direta ou indireta de
bens ou serviços à população,
exercida por órgão ou entidade da
administração pública;
III - administração pública órgão ou entidade integrante da
administração pública de qualquer
dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a Advocacia Pública
e a Defensoria Púbiica;

IV - agente público - quem
exerce cargo, emprego ou função
pública, de natureza civil ou
militar, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração; e

V - manifestações reclamações, denúncias.
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pública’'
administração pública"

sugestões, elogios e demais
pronunciamentos de usuários que
tenham como objeto a prestação
de serviços públicos e a conduta
de agentes públicos na prestação e

fiscalização de tais

ATO INTERNO
(ORDINATÓRIO)

Fundamental: O ato ou efeito de
comunicar-se com as diversas Fundamentado:
pastas da organização.
art. 2o A disciplina da proteção de
dados pessoais tem como
fundamentos:
I - o respeito à privacidade;

ELABORAÇÃO DE Cl

II - a autodeterminação
informativa;

III - a liberdade de
expressão, de informação, de
comunicação e de opinião;
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Em conformidade com a LEI N°
13.709, de 14 de Agosto de 2018.

4 •
i

DOCUMENTOS
ATO NORMATIVO

ELABORAÇÃO DE
PARECERES
O parecer de capacidade jurídica
- TÉCNICO DA ÁREA

JURÍDICA.
ATO ORDINATÓRIO
ELABORAÇÃO DE OFÍCIOS

Expedições documentais
Parecer jurídica incumbência de
profissional capacitado da área.
Em média 15 pareceres jurídicos.
Ofícios de mero expedientes
conforme a demanda dos serviços
Uma média de 06 ofícios.

ELABORAÇÃO DE
RECURSOS, CONTRA RAZÃO E AGRAVOS
ORIENTAÇÕES
ADMINISTRATIVAS

Em conformidade com a LEI N°
9.784, de 29 de JANEIRO de
1999.

De forma documental

Presencialmente
Emissão e encaminhamento de
E através de documentos legais de documentos
incumbências
diversas
da
Procuradoria
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Em conformidades com
atividades
rotineiras
Procuradoria Geral
Em conformidade

as
da

<

(

AÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
• PROGRAMA

Educação Conectada; Programa Nacional do Livro e do Material Didático /PNLD/:
• PROGRAMA
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
«

PROGRAMA

Em conformidade com a
RESOLUÇÃO N°
16/2020
Em conformidade com a
PORTARIA N°
25/2019
Em conformidade com a
RESOLUÇÃO N°
06/2020

O Programa Saúde na Escola /PSEÿ
o

Em conformidade com a
PORTARIA

PROGRAMA

INTERMIN1STERIAL
N° 1.055/2017
Em conformidade
Resolução 05/2020
Em conformidade

Transporte Escolar (PNATE)
SISTEMA
/PROJETO

• PROGRAMA
SIGECON- Sistema de Gestão de Conselhos
• SISTEMA

Em conformidade com a
PORTARIA
CONJUNTA
FNDE/STN/2018/N°

Consulta Cadastro de Conselhos do FLTNDEB
• SISTEMA

2/2018
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II

AÇÕES
LEVANTAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS
Reforma da unidade Mista Julia Trindade
Leal
Reforma do Auditório da Prefeitura
Serviço de variação manual de logradouros
- envolvem:
Capina entre os paralelos.
Áreas verdes podadas.

CADASTRAL
VARRIÇÃO

ATENDIMENTO
POPULAÇÃO

A

1.1. Levantamento cadastral para
reforma da Unidade Mista Julia
Trindade Leal e auditório da
Prefeitura.
1.2. Serviço de varrição manual de
logradouros; envolvem a capina
entre os paralelos, áreas verdes

públicas.
1.3. Serviço de limpeza manual e
mecânica de praças.
1.4. Serviço de limpeza manual dos
cemitérios; envolve limpeza e
escavação das covas.
1.5. Serviço de limpeza de fossa.
1 .6. Serviço de recolhimento de lixo na
zona Urbana e todas as zonas
Rurais com caminhão compactador
e descarte no aterro sanitário.
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Em andamento

Nu
Em conformidade com a Lei N“
8666/1993

Em conformidade
Favorável:
Pois,
nas
consiste
a
melhorias
para
comunidade.
Em conformidade com a Lei N°
11445.

1.7. Serviço de manutenção do sistema
abastecimento de água; envolve
1.8. Serviço de elétrica; envolve troca de
lâmpada no prédio da Prefeitura,
Centro de Abastecimento e na
Unidade Mista Julia Trindade Leal.
1.9. Serviço de limpeza manual e
mecânica dos colégios.
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(

AÇÕES

SECRETARIA DE TRANSPORTE

CRITÉRIOS
CRITÉRIOS
Em conformidade

DE GESTÃO
INICIO DE
FROTA

REVISÃO

FROTA

ATENDIMENTO
X
PARCERIA
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

lo
As atividades desenvolvidas pc
Levantamento da FROTA
pelo
Constatando irregularidades na frota setor importante fazer
de veículos encontrando-se sucateado
Em conformidade ações de
Soluções implementadas:
Atendimento a todas as secretaria do
beneficio para o avanço do
A gestão da frota é administração município
município
de todos os elementos que
envolvem veículos
Manutenção corretiva, preventiva
de
Posicionamento:
Suporte
Serviço Realizado na GARAGEM
veículos a todas as secretarias
As manutenções mais especificas de
para a realização dos respectivos
serviços
veículos diversos o município vêm se
organizando para as contratações de
serviços específicos de acordo a LEI
8666/1993.
foram Em conformidade
estes
que
Ação e apoio com o suporte de Veículos
veículos, disponibilização de ônibus deslocados
cidade
a
para
para alunos do municipio/e demais circunvizinham de realização da
públicos afins que estavam inscritos prova do ENEM
para a realização da PROVA DO

ENEM
Roteiro:
SAIDA: DE ARAÇÁS
RETORNO: DE ALAGOINI IAS
ATENDIMENTO
X

de
Transporte
Salvador/BA

pacientes

para Fornecimento de veículos para Em conformidade
atender com qualidades as Em conformidade com a
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«
)

PARCERIA
de
Transportes
pacientes
SECRETARIA DE SAÚDE Hemodiálise em Alagoinhas/BA

de demandas
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Portaria N° 389 de 13 de
Março 2014. (Hemodiálise)

