|

W'

'

\/

P WlT

(,
-V

S- - . I

;

.n

mi
PREFEI URA MUNICIPAL DE ARAÇÁS-BA
ELATÓRIO DO CC
AL N° 02i

rh

J«

O

.

jp
il

IDEI

j

Nome:
CNPJ:
IEnder
Mi atun
Tipo: F

ll

tone:

I
.

i

*

DO

DO

V4

-

3/ÿV

H
%

Í|ÿ;i

O: F

P'lti

v

í

f

\

,

\fr

|Cf

,'V:1

I

-

fl

0

v.

S
1

A DAMATRIZ N°160.

ADE DÍE DIRElfc) PI3&LI
ECUTIVO MUNICIPAL
9

ã
i

|bajg©x.brT

E-mail: c

inn): A*

>LIVEIRA COELHO
!\

:j
I

1
;

1

[

11

; ,,
•

I

1

>

1- LISTA DE TABELA

TABELA 01: Contabilidade
TABELA 02: Recadastramento
TABELA 03: Competência / FEVEREIRO-2021
TABELAS 04: Limites Constitucionais

4 2-ANEXOS
ANEXO I: Segregação de Setores

-

ANEXO II: TABELA 05: TABELAS Orientações

ANEXO III: TABELA 06: Diversas Pastas Ações das Secretarias Municipais

4 QUADRO
01 QUADRO - Distribuição

2

LISTA DE SIGLAS

CARDS

-

São pedaços interativos de informações quase sempre num formato

retangular “Informações de rápida compreensão”.
Cl- Controle Interno

CF - Constituição Federal

CGM - Controladoria Geral do Município.
IRCE - Inspetoria Regional de Controle Externo
LOA - Lei Orçamentaria Anual

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal
PPA- Plano Plurianual
CRP - Certificado de Regularidade da Previdência
TCM - Tribunal de Contas do Município
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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 tomou

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. 31, 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
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Executivo K° 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 Fevereiro 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 N72011) 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:

Possibilitar uma visão sistémica da organização pública;
Planejar de forma rebuscada as atividades operacionais;

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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Observado a execução da despesa apurou-se que fora utilizado, como crédito
adicional, o valor anual de R$ 4.798.755,72, correspondendo a 0,60% 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.

Constam dados analíticos dos registros contábeis.
5.CONTABILIDADE

No que consiste a Contabilidade, segue informações relevantes:
5.1.1

-

Prestação das informações contábeis e orçamentárias ao TCE-BA

exigidas no mês 02/2021, seguem dados:

Tabela 01: Contabilidade

Registro dos documentos elencados abaixo suas descrições.

Tabela descrita competência de Fevereiro/2021.

Tipo de

Documento

Emissão
documentai

Dt. Prazo
de

Ano

Entregue

Entregu
e no
Prazo

Data de
Entrega

Sim

Sim

28/02/2021

Entrega

RESUMO DOS

CÓPIAS

28/02/2021

2021

LIMITES
CONSTITU1CIONAÍ

S ANEXOS:

SAÚDE
(ANEXO I )
FUNDEB
(ANEXOS II, III,
IV,V , X)
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GASTOS COM
FOLHA PESSOAL
ANEXO VI

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2021

DUODÉCIMO
ANEXO VII

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2021

CREDITO

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2021

LISTAGEM DE
RECEITA
ARRECADADA PED
N°178

CÓPIAS

2021

28/02/2023

Sim

Sim

28/02/2021

LISTAGEM DE
EMPENHOS
(CONSOLIDADO)
PED N°482

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2021

LISTAGEM DE
ORDEM DE
PAGAMENTO
(CONSOLIDADO)

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2023

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2021

CÓPIAS

2021

28/02/2021

Sim

Sim

28/02/2021

SUPLEMENTAR
POR ANULAÇÃO
ANEXO Viií

EMPENHADO X
LIQUIDADO

LISTAGEM DE
ORDEM DE
PAGAMENTO
EMPENHADOS X
LIQUIDADOS'
(01/02/2021 Á
28/02/2021)

REGISTROS
12.7,4,2,12, 2,3, 1
CALCULO PASEB
2021
ANEXO XI
BALANCENTE DA
PREFEITURA

APURAÇÃO

5.2.2 GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias

02/2021- Prestação de informações das contribuições previdenciárias

ÍNSS

retida dos

comissionados/servidor - Entregue em Fevereiro /2021.

- ARQUIVO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁREIS (M.S.C) - Em Fevereiro/2021 continuamos aprimorando o arquivo da MSC

5.3.3
SICONFI

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

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.
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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 Fevereiro de 2021, temos as seguintes análises a relatar:

6.1.1Com referência ao RECADASTRAMENTOS - ATUALIZADOS
Tabela 02- ATUALIZAÇÃO
Vale destacar que houve a atualização do recadastramento, onde se verifica que

consta a especificação abaixo:

Não
Compareceram

Mês

Fizemos
Contato/Realizaram
Prova de Vida

Bloqueado
em

DEZEMBRO

Contato
ainda em
Fevereiro

185 atualizados
01 NÃO FEZ AINDA A
SER ATUALIZADO

FEVEREIRO

6.2.2DISTRIBUIÇÃO

DOS GASTOS COM PESSOAL

-

FOLHA

PAGAMENTO
5.2.2DESPESAS DO EXERCÍCIO /FEVEREIRO

TABELA 03: Competência / FEVEREÍRO-2021
FONTE

DESCRIÇÃO

VALORES

00

Contratação por Tempo Determinado

RS 771.813,54

00

Vencimentos e Vantagens

RS 1.105.825,90

00

Obrigações Patronais

RS 27.314,76

TOTAL

Faremos

DESPESAS COM PESSOAL

RS 1.912.164,12
RS 8.836.412,99

RCL
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DE

RCL

% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RCL

LIMITE MÁXIMO 54%

21,64%

R$ 4.771.663,01

7. DOS BENS PATRIMONIAIS
Argumenta-se que o gestor no exercício de 2021 irá encaminhar a prestação de

contas anual a ser remetida à Câmara, 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

avaliados anualmente através de comissão especialmente designada para este fim,
mediante emissão de laudo que servirá de base para atualização dos registros contábeis.

Lavratura dos termos de responsabilidade sobre os bens, bem como, em alguns
casos, sobre lotes de bens a disposição de servidores em atividade.
Cada Bem Imóvel seja objetp de formação de processo com os seguintes

documentos: Translado da Escritura; Registro no Cartório de Imóveis; Cópia da planta
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do terreno com representação das benfeitorias; Cópia de planta de situação; Folha de
tombo; Cópia de Termo de responsabilidade Administrativa sobre imóvel distribuído;

Ficha de cadastro de Imóvel no controle patrimonial, Laudo de vistoria; Termo de
entrega e recebimento do imóvel; Termos de recebimento provisório e definitivo de

obra quando for o caso;

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

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 informational

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

Averiguamos que o gestor municipal estar readaptando o setor aos poucos, onde,
estão realizando diversos controles começando pelas documentações: O controle através

de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de
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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.
b)

- O abastecimento com combustíveis, lavação, lubrificação, pulverização,

troca 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. È importante
destacar que conforme preconiza o Decreto N° 072/2021 datado no dia 28 de
Janeiro/2021, Edição N° 80. Designa fiscais de contratos e dispõe sobre as atribuições
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correspondentes no âmbito da prefeitura Municipal de Araçás referindo ao disposto nos

Arts.58, III e 67 da Lei Federal N° 8666/1993.Designados os seguintes fiscais de

contratos :

Gabinete do prefeito - Girlandio de Souza Silva, Secretaria de Administração e
Finanças- Fábio dos Santos, Secretaria de Educação - Venilton Macêdo Silva Júnior,
Secretaria de Saúde - Rozenilda dos Santos, Secretaria de Assistência Social - Claúdia

Xavier Silva, Secretária de Esporte Cultura e Lazer - Lívia Bahia Gomes, Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente - Carla Fernandes dos Santos, Secretaria de Transporte e
Segurança Pública- Jair dos Santos, Secretaria de Obras e serviços de Engenharia- Jader
Souza Freitas.

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.

4 QUADRO 01: DETALHAMENTO - LISTAGEM DE PAGAMENTO EM CARÁTEREMERGENCIAL.

DESPESAS
01 QUADRO - Distribuição
PERÍODO: 01/02/2021 Á 28/02/2021

1

DATA DE
PAGAMENTO
22/02/2021

2

23/02/2021

N°

23/02/2021

4

02/02/2021

CLASSIFICAÇÃO
ORCAMENTÁRIA
2.02.01 2.005
3.3.90.30.00 00
2.02.01 2.005
3.3.90.39.00 00

4.01.01 2.045
3.3.90.30 00
5.01.01 2.041
3.3.90.39.00 14

FORNECEDOR
CNPJ
39.971.119/0001
-47
02.554.510/0001
-36

JOÃO CASTOR DOS
SANTOS JUNIOR
STARTNET
COMERCIO E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
39.971.119/0001 JOAO CASTOR DOS
SANTOS JUNIOR
-47
19.531.727/0001 INSTITUTO

-23
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NACIONAL DE

VALOR
BRUTO
R$ 744,00
R$
11.049,68

R$ 151,00
R$
19.642,79

5

5.01.01 2.041
3.3.90.39.00 14

02/02/2021

AMPARO A
MODERNIZAÇÃO DE
GESTÃO PÚBLICA
IMODERNIZAR
19.531.727/0001 INSTITUTO
NACIONAL DE
-23
AMPARO A
MODERNIZAÇÃO DE
GESTÃO PÚBLICA
IMODERNIZAR

R$
103.252,35

11.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
informando que já houve alguns (levantamentos, das obras públicas aos cumprimentos
das atividades).

Portanto salienta-se que algumas obras estão em andamento, no entanto, estão

sendo realizadas por Contratações Diretas, esclarecendo que existe Projeto Básico para

tal serviço referenciando ao que preceitua ART. 24, inciso IV da lei de licitação. Com
referência, alias, a Lei N° 14133, Inciso I.
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
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observado o que determina a Lei Municipal (Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo n°126/2009) de 07 de Abril de 2009.

14. DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

O 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 Orçamentarias Pagas na Competência
/FEVEREIRO-2021 RS 1.534.232,68.

17.DA RECEITA

28/02/2021 foram emitidos 439 documentos de
No período 01/02/2021
arrecadação com registro PED/ autorizados pelo ordenador de despesas sob N° 459,
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,
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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 Orçamentária, totalizando VALOR: R$ 4.945.806,83.

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

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° 108, 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
FUNDEB 70%

VALOR
APLICADO
NO ANO
R$1.619.514,8

%
APLICADO
NO ANO
5,60%

DEFICIT

SUPERAVIT

R$475.520,07

R$0,00

0,00

R$93.001,22

R$ 0,00

1

R$ 0,00
RESTANTES
PARA
INTEGRALIZAR O
FUNDEB
Complementação
15%
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R$ 0,00

R$310.004,06

0,00%

R$310.004,06

APLICAÇÃO DO R$ 448.240,21
ENSINO
Educação 25%

4,15%

R$ 2.255.117,36 R$ 0,00

ETAPA DO
ENSINO
VAAT - VALOR
POR ALUNO
Complementação
50%

De acordo o que
preconiza a LRF a Lei
101/2000

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

SAÚDE 15%

VALOR
APLICADO
NO ANO
R$ 283.599,12

%
APLICADO
NO ANO
5,60%

DEFICIT

SUPERAVIT

R$ 475.520,07

R$ 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;
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A consulta constam de dados analíticos contábeis, conforme encaminhado de
forma documental DUODÉCIMO - ANEXO VII Salientando que o mesmo registro
consta no site do TCM consulta de dados tcm.ba.gov.br/portal.do.gestor/duodécimo.

Faz-se referencia ao repasse reduzido o valor especificado abaixo, ressaltando
que as competências de JANEIRO E FEVEREIRO o repasse foi no total de 301.270,28.

LIMITE
DUODECIMO

REPASSE MENSAL
RS 140.658,99

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

Executivo.

LIMITE
PESSOAL 54%

% APLICADO DEFICIT SUPERAVIT
VALOR
APLICADO NO NO ANO
ANO
R$ 0,00
RS 2.859.498,89
RS 1.912.164,12 21,64%

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
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Os pagamentos de precatórios estão sendo efetuados conforme o cronograma
firmado.
21. PARECER

Este Relatório é uma demonstração de que o trabalho diário do Controle Interno
tem o objetivo de atender ao que ensina a Resolução n° 1120/05 TCM/BA.
Analisamos os atos e documentos da gestão da Prefeitura Municipal de Araçás,

cujo responsável AGAMENON OLIVEIRA COELHO.

Propondo um contexto fundamentado e especificando quadros analíticos no que
pertine ao repasse do executivo, verificamos que se encontram regularizados nos

cumprimentos através de documentos comprobatórios referentes às incumbências das
pastas da organização pública.

Justificando diversas atividades realizadas no exercício de 2021, constam em
conformidades com suas responsabilidades no que intitulam as respectivas atividades
legais, enfim as atribuições de cada secretaria.

Constatamos que o gestor e sua composição técnica da organização pública vêm

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. E, além disso, primando pela uma visão sistémica da
organização em si foi implementada uma tabela no decorrer da contextualização para
averiguação por parte do gestor e nesse sentido, implementação e avaliação das
melhorias no que se refere às tomadas de decisões por parte do administrador na esfera

pública, objetivando uma visão panorâmica das informações obtidas dessa controladoria
a serem encaminhadas para apreciação do Poder Executivo.

Embasados nos princípios norteadores da Administração Pública, o LIMPE-

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, e, além disso, a

instituição em si objetiva em si pela transparência pública.
Consideramos, ainda, que a nossa incumbência funcional sempre foi voltada

para o atendimento da legalidade.
Dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliar, no aspecto
técnico, da melhor forma possível, o Gestor Municipal na sua missão de administrar

corretamente os recursos públicos.
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Araçás-BA, 28 de FEVEREIRO de 2021.

-gjPraa
Controlador Interno do roder 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 Controlálnterno n°. 01/2021.

*

s

Araçás-BA, 28 FEVEREIRO 2021. V

\

Prefeitura Municipal de Araçás.

4 COVTD-19

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 çom o objetivo de evitar contágio bem como a propagação da referida.

doença. Foram expedidos até os momentos os seguintes Decretos:
Decretos e suas respectivas numerações N° 90/2021 no dia 18/02/2021, N°
103/2021 08 de Março de 2021, N° 111/2021 15 de Março de 2021, N° 120/2021 22 de

Março de 2021, 121/2021 de Março referenciando que todos no intuito ao que dispõe as

medidas emergenciais de saúde pública enfrentamento e combate ao coranavirus,
publicados no diário oficial do Município.

23-CONSIDERAÇÃO FINAIS
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Ressalta-se que o Relatório Mensal como referência ao Mês de Fevereiro/2021'

essa Controladoria conclui que as atividades da Prefeitura Municipal de Araçás, estão
em concordância com as exigências constitucionais, analisam que as respectivas
atribuições legais pertinentes a cada área das pastas correspondentes do município, as

atividades desenvolvidas estão sendo realizadas com responsabilidade, primando
sempre pela transparência e respaldada na lei. E, além disso, vários documentos
comprobatórios, o principio da publicidade é norteador na desenvoltura das atividades

das diversas secretarias. Portanto, conclui-se em conformidades as atividades
desenvolvidas.

CONCLUSÃO FINAL
Enfim, conformidade nas atividades mencionadas.

ANEXOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS ORGONAGRAMA PROVISÓRIO

ANEXO LSEGREGAÇÃO DE SETORES
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ANEXOS II: Tabela 05: TABELAS - ORIENTAÇÕES

DIMENSÕES
CONTROLE
INTERNO

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

• Alimentação do sistema de Recursos Humanos (RH)

Gestão de Recursos.

Integração e organização das informações.
Cadastros;
Folha de pagamento;

Adequação à legislação vigente.

CONTROLE
INTERNO

CONTROLE
INTERNO

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Pesquisa de clima organizacional - Sugestão que seja por
secretaria (cada pasta) tem sua dinâmica de trabalho

• Sugestão:

Encaminhai- para diversas pastas uma
colaboradores
da
dos
satisfação
análise
organizacionais de forma objetiva e ao menos 1
opção escrita para sugestões dos colaboradores da
organização . Através de formulário.

Capacitação profissional
Por Secretarias /ou a Secretaria de Adm e Finanças implantar
_
_
_
Digitalização de documentos
No setor de contabilidade
Documentos Físicos em dados digitalizados
Em conformidade

Poder Executivo

Relatório de Governança Corporativa
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Transparência
Acesso a
Informação

Dados do poder Executivo
Principio da Publicidade: Diário Oficial eletrónico do
município

GOVERNANÇA

COOPORATIVA

Planejamento

Em consonância com todas as PASTAS do Município

ASCOM
MARKETING

CARDS DESIGN (PADRÃO)
PUBLICADOS ONLINE

f

Sugestão: Podem ainda requisitarem o SOFTWARE de
confecção de CARD do pessoal da informática - expansão
do Marketing.

Código de ética da instituição - ENCAMINHADO PARA
CADA PASTA.

Normativa Interna

COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Marketing - No caso a governança corporativa e seu corpo
técnico possibilitando um plano de marketing divulgação de
seus trabalhos (ONLINE).
A princípio a organização pública preza por uma ANALISE
DE SWOTT e na sequência a dinâmica das respectivas
atividades expostas à população do município.

Confecção de CARDS disponibilizados no FACEBOOCK
do município e outras redes sociais de conhecimento da
população

ENGAJAMENTO ENTRE AS PASTAS
PARCERIAS COM ASCOM
GOVERNANÇA

DOCUMENTOS DIVERSOS PUBLICADOS

Vinculadas as ações do PPA e ao Orçamento Anual.
Planejamento Estratégico:
PROJETO DE LEI - A Governança comparativa irá fazer a
Reformulação /Plano Plurianual - PPA.
PPA (2022 à 2025) a governança instituída com seus documentação e tramitação documental será encaminhada a
Câmara de Vereadores (Poder Legislativo)
documentos legais
Finalidade: Debate no legislativo e aprovação do texto

_
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GOVERNANÇA

COOPORATIVA

Em conformidade

Conselhos deliberativos de diversas pastas
ATUANTE

Observação:
Associações diversas por comunidade
Orientações dos anseios das Comunidades Locais e
Sugestão: Averiguar os anseios das comunidades rurais e Comunidades Rurais - Dica ao gestor, ressaltando que toda
na sequência montarem um PLANO DE AÇÃO e e qualquer e tomada de decisão a ser executada pelo o
estabelecer as melhorias cabíveis.
Executivo.
Finalidade: Uma parceria entre os conselhos deliberativos,
Secretaria de Agricultura e Meio ambiente.

Associações civis - Igrejas católicas e igrejas evangélica
Sugestão: Reunião com esse órgão e verificar os anseios
dessas instituições.
Vantagens: Melhorias coletivas dos diversos indivíduos.
Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas
Dimensões

Ações

Ações em saúde

Vacinação para os Idosos

Ações em educação

Ensino Remoto x capacitação profissional

Dimensões

Ações em Obras

Variadas
Dimensões

Ação em Agricultura e Meio Ambiente

Reforma da Unidade de Saúde Julia Trindade Leal
Reforma do CDC- Centro Digital Cidadania
A mecanização no campo - Tratores Agrícolas (Máquinas)

Variadas

Variadas
Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas

CRAS - Centro de Referência da Assistência Social com
diversos serviços para as famílias e diversos públicos_

Ação em Assistência Social
Política de Investimentos
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Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas

Elaboração de relatórios mensais.

Ação superada - informações dependem de variadas pastas.

Plano de ação mensal.

Ação superada - informações dependem de variadas pastas.

Gerenciamento - ATIVOS / PASSSIVOS.

Em conformidade

Planejamento
Execução
Controle
Dimensões
Variadas
GOVERNANÇA

Criação de área específica para acompanhamento dos Atualizada a Política de Investimentos.
riscos.
Palestra do Orçamento Participativo (LIVE)
Transparência Pública

COOPORATIVA
GOVERNANÇA

Ações e Requisitos

COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA

Em conformidade.
Certidões negativas de tributos
Outras certidões requisitadas conforme o estabelecido nos
documentos para participação em licitação
Para o setor Licitação.
Sugestão: Exposição de uma guia dos documentos
necessários para fornecer aos fornecedores e as diversas
pastas tomarem ciência - confeccionar um modelo.
Em conformidade.
Código de ética/ ENVIADO AS PASTAS

_

GOVERNANÇA

COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Em conformidade.
Composição mensal do património, por ativo e segmento
Balanço patrimonial (ativo tangível / mensuração da
depreciação)
Bens tangíveis - corpóreos ou materiais (móveis, veículos,
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imóveis)
Ativos Intangíveis - bens imateriais (desenvolvimento de
tecnologias, softwares, recursos humanos, relação com
fornecedores, gestão de pessoas)
Em conformidade.
Planejamento Fiscal - SETOR DE TRIBUTOS

_

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

Em conformidade

COOPORATIVA

Cronogramas de Educação Previdenciária e Financeira
(N° Ordem /Mês e data)

GOVERNANÇA

Cronograma de reuniões dos conselhos (online)

Em conformidade.

Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das
demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet
Cumprimento ao principio da publicidade
Designa fiscais de contratos e dispõe sobre as atribuições
correspondente no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO N° 072/2021
Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos
demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.
Io Nível: Planejamento estratégico - Visão organizacional
2o Nível: Planejamento tático - Visão por pastas - (ações

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

COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

_

diversas)
3o Nível: Planejamento Operacional

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

-

Em conformidade.

Em conformidade.
Em conformidade.

Tarefas rotinas

Critério importante das ações governamentais
Política de investimentos
(imprensa, EM CONFORMIDADES
organizacional
Diretriz
interna
secretarias, prefeitura, implantação da ouvidoria,
Transparência, Portal da
outros menus
Transparência)
Sugestão: Implantar o software / ou de forma online
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GOVERNANÇA

retirar nota fiscal eletrónica
Contratar: 1 profissional para essa área
Políticas e relatórios de controle interno - Mensal.

Em conformidade.

COOPORATIVA

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Regimento Interno
Lei orgânica do município
Relação entidades credenciadas
CREDIBAHIA

GOVERNANÇA

Segregação das Atividades

GOVERNANÇA

COOPORATIVA

Em conformidade.
investimentos

Em conformidade.

COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA

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

• Sugestão: Sinalizar corredores do prédio público para

as melhorias dos serviços de acesso ao cidadão.
• 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.
colocar catálogos
• Informatizar o arquivo
setor, requisitar
o
ilustrativos informatizando
compras de computadores no espaço da frente
formalizar um setor ordenado e outros materiais de
suportes para as melhorias cabíveis do setor.
• Maquina Multifuncional para alguma digitalização,
SCNAEER e outros requisitos do departamento.
• Contratação de pessoal as tarefas são diversas um
profissional pode ficar sobrecarregado.
• Fica a Dica, ressaltando que a tomada de decisão

_

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Arquivo do município
Precisa em caráter de urgência:
Levantamento de dados;
Planejamento;
Classificação de Documentos;
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parte do executivo.

_

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Segregação das atividades de investimentos administrativo- Setor capacitado para atender as diversas demandas das
competências mensais / anuais.
financeiras.
Implantação do Projeto de Lei
OUVIDORIA

GOVERNANÇA

Diretória Executiva
Executivos e secretariados

COOPORATIVA
GOVERNANÇA

COOPORATIVA
DIMENSÕES
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Com o corpo técnico - Nomenclatura “Secretariados da
organização das variadas pastas”
Sugestão: Dar um treinamento de (3 meses) a estagiários,
desenvolvê-los e na sequência oportunizar o primeiro
emprego para estudantes de faculdades, cursos técnicos
profissionalizantes.
Equipe técnica as pastas desenvolve trabalho articulado de
parcerias com variadas pastas entre si e em consonância com
o Executivo
Em conformidade.

REUNIÕES

__

Criação de emprego e renda

_

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

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

__

COOPORATIVA

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.

GOVERNANÇA

PARA

GOVERNANÇA

OS

LIDERES

DOS

DIVERSOS Em conformidade
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COOPORATIVA

DEPARTAMENTOS
Sugestão: Aquisição e entrega de celulares para facilitarem
os trabalhos de rotina diversos, ressaltando que a tomada de
decisão a ser avaliada pelo poder executivo.

OBSERVAÇÃO: Secretaria de Educação já foi entregue
cabendo informar que uma ação eficiente e eficaz.

_

EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRI
A

Ações e Requisitos

PLANO DE CAPACITAÇÃO

Treinamento aos servidores que atuam na área concessão Em conformidade
EDUCAÇÃO
PREVIDEN CIÁRI de benefícios.
A
EDUCAÇÃO
PREVIDEN CIÁRI
A

Capacitaçâo dos servidores que atuam na área de Em Conformidade
investimentos.
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ANEXO III
TABELAS: 06
DIVERSAS PASTAS
AÇÕES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS

34

o Na sequência verificaremos as variadas ações das PASTAS do governo municipal, pastas estas que em sua plenitude vem

desenvolvendo tarefa multifuncional em vários segmentos, compostas por várias subáreas tais

como.*

Secretaria de ADM e

Finanças; Secretaria de Saúde; Secretaria de Educação; Secretaria de Obras; Secretaria de Esporte Cultura e Lazer,

Secretaria de Assistência Social, Procuradoria, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Transporte. Nos ANEXOS constam:
o A TABELA 06: Pastas das Secretarias Municipais - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 .
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SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

AÇÕES

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PÚBLICO

Decreto de Alteração de QDD - Abertura
(cadastro) de Decreto no Sistema FATORremanejamento de recursos Orçamentários,
diante das necessidades de execução das
despesas.
Decreto de Suplementação por Anulação de
Crédito

RECEITAS:

Acompanhamento de Receitas - Através dos Em conformidade
Demonstrativos bancários;
Lançamentos de Receitas Sistema FATOR;
Conciliações Bancárias;
Outros relacionados a Receitas e as Contas
movimentadas.

•

DESPESAS:

Em conformidade

Empenho - Realização/cadastro de empenho Em conformidade
de Processos Administrativos;
Realização/cadastro de
Liquidação
Liquidação de Notas Fiscais;
Baixa de Processos de Pagamentos - no
Sistema.
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FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE
PAGAMENTOS:
*

•

DIGITALIZAÇÕES E ANEXOS DE
PROCESSOS:

Processos Em conformidade
dos
Organização
Administrativos/Pagamentos
especificados:
Receitas/Orgãos/fontes/compeíência;
Despesas/Orgãos/fontes/competênc ia;

Conciliações
Bancárias/Órgãos/competência;
Documentos Auxiliares/competência;
SIGA/FATOR.

Digitalização de todos os documentos do Em conformidade
Setor Contábil/Financeiro;
Anexo de documentação no sistema ETCM
- Prestação de Contas por competência
mensal;
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OUTRAS ATIVIDADES:

RESUMO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA

Envio e recebimento de documentos (CI- Em conformidade
Comunicação Interna);
Outras atividades relacionadas à Secretaria
de Administração;
Reunião e orientação com a equipe de
Licitação;
Apresentação de Audiência Pública;
Orientação a diversas secretarias deste
município, sobre a forma de execução das
no
Despesas(procedimentos),realizadas
decorrer do exercício;
Organização
de
eventos:
Microempreendedor individual; Palestra
sobre como os comerciantes locais podem
participar das licitações; orçamento
participativo; e treinamento para servidores

4 Ressalta-se

que

a

secretaria

tem

se Em conformidade

articulado no sentido que lhe compete como:
planejar, executar e controlar as atividades

administrativas da estrutura organizacional,
do sistema meio, com autoridade funcional e
faculdades

para

delegar

competência,

suprindo a Administração Pública Municipal

de recursos humanos e materiais.
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SECRETARIA DE SAÚDE

AÇÕES

ATENDIMENTO

Público
Profissionais de saúde
Cartão do SUS

Em conformidade

Profissionais de saúde

Em conformidade

RECADASTRAMENTO
EMISSÃO
RECEBIMENTOS DE
DOCUMENTAÇÕES
AGENDAMENTOS
REALIZAÇÃO DE TRIAGEM

LEVANTAMENTOS
PASTAS
GUIAS DE EXAMES
ORÇAMENTOS
ORGANIZAÇÃO

Pacientes
Em conformidade
Consultas
Em conformidade
Protocolos para encaminhamentos na
POLICLÍNICA
Em conformidade
PERÍODO: 2018 á 2020
FINALIDADE: Realização de agendamento
de Consultas em determinados hospitais.

Solicitação de medicamentos hospitalares

Em conformidade

DE TODAS: Documentações Existentes

Em conformidade
Em conformidade

-

Cl COMUNICAÇÃO INTERNA

REALIZAÇÕES

Em conformidade

-

AFM INFORME SOBRE APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS
FISCALIZAÇÕES
AÇÕES
COOPERAÇÃO

De mercadorias e Serviços prestados
Realizações de ações da Secretaria de Saúde
Participação dos funcionários na barreira
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Em conformidade
Em conformidade
Em conformidade

ORIENTAÇÃO
AOS PACIENTES

PODER EXECUTIVO
DECRETO

sanitária aos sábados de forma voluntária
Em conformidade
Solicitação: Uma nova guia de exames /
encaminhamento
FORMALIZAÇÃO: Servidora pública. Sr2 Em conformidade
Rozenilda dos Santos RESPONSÁVEL
PARA FISCALIZAR O RECEBIMENTO
DE TODOS OS MEDICAMENTOS E
QUE
MATERIAIS
COMPRADOS
CHEGUEM AO MUNICÍPIO, Conferências
das NOTAS FISCAIS de maneira correta a
medida que as mercadorias e serviços são
prestados .

E o senhor JACKSON SANTOS
GONZALEZ- Função de assessor técnico
para atribuição e utilização de sistemas .
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA
SECRETARIA DE SAÚDE:

•

SIASUS (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO AMBULATORÍAL)
SUS
CNES (SISTEMA DE CADASTRO
DE ESTABELECIMENTO DE
SAÚDE)
SIPNI (SISTEMA DE
INFORMAÇÕES DO PROGRMA
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-

»
«

NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES)
SIPNI (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS
VIVOS
S1NAN (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO)
SISPNCD (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DENONIMADA
SISTEMA DO PROGRAMA
NACIONAL DEC CONTROLE DE
DENGUE)
SISREG (SISTEMA DE
REGULAÇÃO)
SISMOB (SISTEMA DE
MONITORAMENTO DE OBRAS)
E-SUSP PEC (PRONTUÁRIO
ELETRÓNICO DO CIDADÃO)
E~ GESTOR (SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DOS
PROGRAMAS DA ATENÇÃO
BÁSICA)
SOFTWARE
CADWEB (SISTEMA DE
CADASTRAMENTO DO CARTÃO
SUS)
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BPA ( BOLETIM DE PRODUÇÃO
AMBULATORIAL)
FPO (SISTEMA DE
PROGRAMAÇÃO FÍSICO
ORCAMENTÁRIO

SISTEMAS

COMPETÊNCIAS E PRAZOS

SIASUS: A CADA DIA 20 DE CADA MÊS.” Em conformidade
OBSERVAÇÃO: O não envio por três
competências seguidas ou intercaladas resulta
no bloqueio de verba para o município.

CNES: A cada Mês é informado ao
DATASUS via transmissor e a SESAB
OBSERVAÇÃO: Não havendo o envio o
município é notificado, e orientado a atualizar
e enviar os dados.

E-SUS: O sistema possui um envio
programado todos os dias, predefmido pelo
administrador do sistema
OBSERVAÇÃO: Toda informação é enviada
para o SIAB (Sistema de Informação em
Saúde para a Atenção Básica)
CRONOGRAMA:
PRAZOS DE ENVIOS - CONFORME A
PORTARIA N° 4, DE 28 DE
JANEIRO/2021
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BPA: Encontra-se em cada unidade de saúde
impresso em folha para fim de lançamento das
produções dos profissionais de saúde.
FPO: Gerada programação orçamentarias dos
procedimentos do SUS.
e
OBSERVAÇÃO:
Gerado
arquivo
importado para o SIASUS.
E-GESTOR: Cadastrados dos profissionais
que irão alimentar o sistema.
OBSERVAÇÃO: Sistemas tais como;
SISVAN, BOLSA FAMÍLIA, PMAQ, PSE.
SIPNI: Informação das doses aplicadas de
vacinas, movimentação de imunobiológico,
cada unidade de saúde tem um computador
destinado a este fim.

OUTROS SISTEMAS

OBSERVAÇÃO: Todos os meses são
necessários ir até as unidades solicitarem as
informações do sistema para fazer o envio
transmissor DATASUS.
Em conformidade
Observação: os demais sistemas são de nível
gerencial e manutenção, pois todos são
geridos pelo administrador do sistema mesmo
que não seja responsável pela alimentação dos
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dados informados, porém sua manutenção e
funcionamento são de suma importância para
o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.

REFERÊNCIAS DE DATAS
PERÍODO:

05 DE FEVEREIRO Á 05 DE
MARÇO /2021

Ressalta-se que os demais Sistemas são de Em conformidade
nível gerencial e manutenção, pois todos são
geridos pelo administrador do sistema mesmo
que não seja responsável pela alimentação dos
dados informados, porém sua manutenção e
funcionamento são de suma importância para
o Sistema Unico de Saúde do município.
r

SECRETARIA DE SAÚDE
ATENDIMENTOS

Aos Usuários;
Em conformidade
Direcionamento: Setor de Regulação;
Atendimento: Com a Secretaria de Saúde;
Cadastro X Impressão do CARTÃO DO SUS;

ENCAMINHAMENTO
Observação:
“Todos os servidores da Secretaria podem ter
acesso e realizar atendimento”

SETORES DIVERSOS
ATENDIMEN TOS DE SUPORTE A
OUTROS SETORES VINCULADOS A

i UNIDADE MISTA JULIA
TRINDADE LEAL
4 ATENÇÃO BÁSICA
Ã VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Em conformidade

SECRETARIA DE SA ÚDE

4 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICÃ
4 UNIDADE DE FISIOTERAPIA

-

UNIDADES DE SAUDE DA
FAMILIA-USF

4 USF- ADEMAR NASCIMENTO
NILO
4 USF- AUREA DE CARVALHO
4 USF- DEUS MENINO
4 USF- DA FLORESTA

AÇÕES

MELHORIAS - NO ÂMBITO DA SAÚDE
EXAMES LABORATORIAIS
EQUIPE

DESENVOLVIDAS AÇÕES PARA:
Àprimoramento e melhorias da saúde do
município.
INICIO: Exames laboratoriais para a
População
EQUIPE: Trabalhou nos períodos:
DIURNO E NOTURNO
PONTOS NEGATIVOS: Por falta de
telefone na Secretaria de Saúde os servidores
públicos utilizam aparelho celular (particular)
com créditos próprios, para comunicação com
as empresas, funcionários e pacientes,
desencadeando desconfortos nos horários em
que não estamos no trabalho.
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Em conformidade

Sugestão: Requisitarem compras de aparelhos
telefónicos para as Unidades de Saúde do
Município.

AÇÕES
DAS
RESUMO
SECRETARIA DE SAÚDE

DA

A Secretaria de saúde é responsável pela Em conformidade
gestão do sistema de saúde-SUS, presta
serviço integral á saúde da população da
cidade, sendo de responsabilidade a
formulação, implantação de políticas,
programas e projetos que visem à promoção
de uma saúde de qualidade aos usuários, 11a
assistência básica atendimento na unidade de
saúde, atenção hospitalar ambulatorial em
casos de emergência.

FOCO: Prestar o melhor serviço e
proporcionar bem estar da população.
Persistimos pelo aprimoramento, de modo a
viabilizar apoio consistente para realização
das atividades diárias.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERENCIA OU
PROJETO BÁSICO

SISTEMA INTEGRADO DE
MONITORAMENTO, EXECUÇÃO
E CONTROLE - SIMEC

AÇÕES
Critérios Analíticos
Elaboração
Termos Acompanhamento
de
Referencias para processo da Educação Básica
na
licitatório referente a Secretaria Celeridade
entrega;
de Educação;
Monitoramento dos Sistemas
SIMEC e PDDE Interativo;
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Em
conformidade

RH - SUB ARÉA INTERNA DA
SECRETARIA

dos
cheques
Contra
profissionais;
Folha de Ponto (Seduc,
Núcleo,
Biblioteca,
Alimentação);
Recebimento da frequência
mensal das escolas e setores da
Educação;
Folha de Pagamento;
Arquivos de Documentos dos
Servidores;
Contratações;
Atendimento a servidores,
elaboração de declarações e
ofícios, atualização de relação
das escolas.
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Em
conformidade

REUNIÕES

FORMAÇÃO ESTRUTURAL

*
*

ROTINA I)A SECRETARIA

Conselho Municipal de
Educação

Em
conformidade

Organização e limpeza do
Núcleo da Educação Inclusiva
Organização com Reunião no
Auditório da Prefeitura

Em
conformidade

Atividades Administrativas
Comunicação Interna - Cl
Comunicação Externa - CE
Levantamento de informações
Coletar
dos servidores
informações dos servidores do
grupo de risco para a vacinação
solicitada pela Undime

Em
conform id
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ade

CAIXA ESCOLAR

*

Assembleia de eleição e posse
da Escola Municipal Miguel

! Em
conformid
ade

Santos Fontes.
Alteração do Estatuto Social

Digitação e organização da
documentação do Caixa escolar
da Escola Municipal Miguel
Santos Fontes

PROGRAMA

*

Envio de prestação de contas
do PDDE e ações agregadas no
SIGPC

Em
conformid
ade

Envio de inscrição do Programa
Formação pela Escola

PREÇOS DE REFERENCIAS EM
COMPRAS PÚBLICAS
PESQUISA DE MERCADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cotação de produtos de
prevenção ao COVID junto aos
gestores escolares

Em
conformida
de

Prestação de Contas - PNAE
2020
(Programa Nacional de Alimentação

Em
conformida
de

Escolar)

Prestação de Contas - PNATE
2020
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(Programa Nacional de Transporte
Escolar)
Prestação de Contas - PEJA
2015
(Programa Especial de Apoio a
Manutenção de Educação de Jovens e
Adultos)

Prestação de Contas - PEJA
2016
(Programa Especial de Apoio a
Manutenção de Educação de Jovens e
Adultos)
Prestação de Contas - FPM
2018
(Fundo de Participação de Municípios)
Contas de
Prestação
PETE/BA 2020
(Programa Estadual de Transporte
Escolar)

Prestação de Contas - SIMEC
PAR 2020
DECLARAÇÕES
*

Declaração de Impostos dos

51

Em
Conformida

Caixas Escolares das Escolas
Municipais

de

Declaração de Impostos dos
Caixas Escolares das Escolas
Municipais
Organização da Rede
Municipal de Ensino
Planejamento geral
Planejamento Pedagógico
rede
para
Diretrizes
a
Municipal de ensino
trabalho
do
Sistemática
pedagógico
Sistemática de organização das
instituições escolares._ _
Treinamento Sistema SIOPE
Monitoramento do Sistema
SIOPE
*

SISTEMA ESCOLAR
SISTEMÁTICA / PLANEJAMENTO

- ESTRATÉGICO

Em
conformidad
e

___

SISTEMA

RESUMO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA

4* Descreve-se várias atividades
das rotinas da Educação,
ressaltando que tal secretaria
vem enfrentando desafios com
o ensino Remoto instituído no
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Em
conformidad
e

Em
conformidad
e

município uma tarefa com
diferencial e que de fato a
Educação necessita articular-se
para as rotinas de mudanças
ocorridas no país._
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SECRETARIA DE OBRAS

AÇÕES

LIMPEZA PÚBLICA

Varrição e limpeza das vias públicas
diariamente
SEDE
POVOADO FLORESTA

Em conformidade

COLETA DE LIXO

Serviço de Coleta de Lixo diário
SEDE
ZONA RURAL
Serviço de Coleta de Entulho
SEDE

Em conformidade

COLETA DE ENTULHO

*

AGENDAMENTOS
E
SERVIÇO - ROTINA

Em conformidade

Serviço de Atendimento ao Público Em conformidade
DO
para
AGENDAMENTO
SERVIÇO DE LIMPA FOSSA
(INTERNO NA SEC/OBRAS)
Serviço de Limpa Fossa (EXTERNO)
SEDE
ZONA RURAL

Observação: Foram atendidas em média 86
residências neste mês de Fevereiro
Serviço de atendimento ao público
para agendamento de ligação de
pedidos de água
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*

Serviço de higienização do
reservatório Municipal Caixa d”água
(SEDE) - Em parceria com a
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente
Serviço de Higienização nos
reservatórios de água
Escola Municipal Márcio Borges
Escola Municipal Miguel Santos
Fontes
Escola Municipal Aluísio Joaquim
de Santana (SEDE)
Escola Municipal Getúlio Vargas
(POVOADO FLORESTA)

INSTALAÇÃO

Instalação de Chave Magnética no Motor do
Lava Jato
Na garagem Municipal

Em conformidade

Instalação de tomadas
No Espaço destinado á Fisioterapia
MANUTENÇÃO

Manutenção corretiva e preventiva no painel
de bombas
POVOADO POÇO DANTAS
POVOADO RETIRO
COLÉGIO MUNICIPAL MÁRCIO
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Em conformidade

BORGES

Manutenção das escadas e
reservatório municipal
Caixa d’água (SEDE)

CONSERTOS

PINTURAS E REPAROS

tampas

do

Conserto de tubulação na rede de água
POVOADO DOIS RIACHOS, ONÇA,
POVOADO GAROUPA
Realização de pinturas e reparos - Farmácia
Básica Unidade Mista Júlia Trindade Leal

Em conformidade

Em conformidade
Em conformidade

RESUMO DAS AÇÕES DA SECRETARIA

4 Descreve-se que os serviços dessa
Secretaria estão diretamente ligados ao
dia -a- dia dos cidadãos Aracaense,
tanto na sede como os da zona rural,
através de ações diárias no
atendimento e encaminhamento de
soluções para melhoria do bem estar
da população, quanto ao calçamento da
vias públicas, rede de distribuição de
água, iluminação e limpezas públicas e
manutenção de praças, cemitérios e
edificação de uso comum das pessoas.
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SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA
E LAZER
EMPRESAS
FORNECEDOR
PARCEIROS
CONTRATO

AÇÕES

Em conformidade Lei de Licitação e contratos
FORNECEDOR
8666/1993,
EMPRESA: S E J ENGENHARIA
Construção da Quadra Poliesportiva
Local: Rua Antônio Santana
Finalidade: Analisar as condições da execução
e promover os reparos necessários para a
entrega à população.
PARCERIA
Contato com a Federação Baiana Triathlon
(FEBATRI) no intuito de parceria PRIMEIRA ETAPA DO CAMPENATO
BAIANO DO MUNICÍPIO.
CONTRATO
CONTRATO
Autorização do gestor municipal - Aquisição
da Rede de Segurança da Quadra da RUA DA
OLARIA (SEDE).
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Manutenção do Estádio Municipal.
Manutenção do campo
( corte do gramado) - POVOADO GAIOSO

MANUTENÇÃO

Em conformidade
Artistas - MÉDIA DE 58.
Desportistas - MÉDIA DE 1 5
Grupos Culturais - MÉDIA DE 58.
Desportivos - MÉDIA DE 1 5

MAPEAMENTO

x
CADASTRO

Em conformidade
EXPLANAÇÃO NA AUDIÊNCIA
PÚBLICA

ÊNFASE:
PROBLEMAS ENCONTRADOS DEVIDO
A FALTA DE EFICIÊNCIA E CUIDADOS
DA GESTÃO ANTERIOR COM O
PATRIMÓNIO ESPORTIVO MUNICIPAL.

PARTE: CULTURAL

VISITAS AS COMUNIDADES RURAISLevantamento e mapeamento das ações
culturais locais

Em conformidade

Em conformidade

REUNIÕES

REUNIÕES: ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES E TRABALHADORES
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RURAIS NA COMUNIDADE DO PATY
REUNIÕES: Com a equipe da SECRETARIA
e
EDUCAÇÃO
coordenadores
DE
coordenação geral para suporte cultural no
retorno ás aulas (virtuais)

Em conformidade
Cadastro dos Artesões locais; ( Da
Comunidade Paty);
Cadastro de grupo de dança, gastronomia e
reisado ( Da comunidade Chapada);
Regaste de brincadeiras infantis e expressões
culturais local ( Comunidade Papossul)
Reunião com Jovens (Comunidade Gaioso)

ÂMBITO CULTURA/ CADASTRO
PARCERIAS

Suporte a abertura cultural na jornada Em conformidade
Pedagógica - PARCEIRA para a Secretaria
de Educação
Suporte Artístico e Cultural para VIDEO
CLIPE da Campanha de Conscientização do
Lixo PARCERIA COM ASCOM
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RESUMO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE ESPORTE
CULTRURA E LAZER

•4 A secretaria mencionada possui um Em conformidade
calendário de várias atividades a serem
executadas com o objetivo de políticas
de incentivo e preservação à cultura do
Município, em suas diversas formas de
e suas múltiplas
manifestação
linguagens artísticas, proporcionando
meios para sua difusão na comunidade,
e além disso incentivando o esporte em
suas diversas modalidades.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PROGRAMA

SERVIÇOS

AÇÕES

Em Conformidade
PSB - Proteção Social Básica
PETI - Programa de Erradicação Infantil
e
Convivência
de
SCFV-Serviço
Fortalecimento de Vínculos
PAIF- Programa de Atenção Integral à família
BPC - Na Escola, Beneficio Eventual e
COVID EPI (emergencial )
Em Conformidade
PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Serviços
PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO
INTEGRAL
Serviços de proteção e atendimento integral a
família
PETI - Programa de Erradicação Infantil
Serviços
Serviços que integram o PETI
PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
(PAIF, SCFV- Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo)

61

COMISSÕES
E
PACTUAÇÕES
NIVEL ESTADUAL (CIB)
NÍVEL FEDERAL (CIT)

-

Em Conformidade

CIB Comissão Intergestores Bipartites

CIT - Comissão Intergestores Tripaíite

MARCOS LEGAL DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Constituição Federal de 1988
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)

Em Conformidade

GESTÃO

GESTÃO /CONTATOS:
MUNICÍPIO
ESTADOS
DISTRITO FEDERAL

Em Conformidade

GESTÃO
Vigilância Socioassistencial no âmbito do
SUAS
Os recursos do IGD-SUAS
Processamentos de dados e de avaliação do
BPC e do RMV

GESTÃO
>

#

Programa Bolsa Família e do Cadastro Umco
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Em conformidade

REUNIÃO

CONSELHO

INSTÂNCIA DE CONTROLE

MUNICIPAL
CONSELHO
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)

DE

PLANO DE AÇÃO
Aprovação do Plano de Ação Estado /2021
DEMOSTRATIVO
Demonstrativo Estadual /2020

CENSO DE CIDADANIA
Censo SUAS do CMAS 2020
ATIVIDADES

ESTRUTURAÇÃO

BOLSA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA
FEVEREIRO/2021

REUNIÃO

SOCIEDUCATIVAS e CONVIVÊNCIAS - Em Conformidade
Serviços e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV)
_ _
Em Conformidade
Rede de Proteção Social Básica
Recursos do Fundo de Assistência Social
(FNAS)

Em conformidade
215 ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS
83 INCLUSÕES (NOVAS )
2.172 FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O
PROGRAMA
SETOR Em Conformidade
X
FINANCEIRO
SETOR
CONTÁBIL
QDD
á
referente
do
Verificação
ASSISTÊNCIA
DE
SECRETARIA
SOCIAL - as orientações e alterações.
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Quadro de Detalhamento da Despesa QDD.

Reunião com a equipe do SEAMAS DE
MUNICIPAL
SECRETARIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Discutir sobre as ações de
combate ao COVID-19
CONSTRUÇÃO

Elaboração e publicação no diário de
Resoluções

Em Conformidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COTAÇÕES

Finalização da prestação de contas SIACOF
Assistência Funerária
Auxilio Alimentação
EPPS
Competência Fevereiro /2021
Realização de:
55 Atendimentos. Dentro os especifica-se:
Beneficio Eventual - aluguel social;
Auxilio Alimentação;
Auxílio Natalidade;
Auxilio Transporte;

Em Conformidade
Em Conformidade

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC/ LOAS
Para: Idosos/ Deficientes

Em Conformidade

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENCAMINHAMENTOS
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Em Conformidade

Inserção de (Novas Famílias nos serviços do
CRAS)

SOLICITAÇÕES

Carteira do IDOSO e PASSE LIVRE;

Em conformidade

ATENDIMENTO

CONSELHO TUTELAR

Em conformidade

Realizou 93 atendimentos
CRAS
Atendimentos Individualizados com
TÉCNICOS DO CRAS
DISTRIBUIÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR

RESUMO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em conformidade
1 CONSELHO TUTELAR

COMPOSTO por 5 MEMBROS
ESCOLHIDOS PELA A POPULAÇÃO
E importante destacar que a referida secretaria Em conformidade
tem como eixo o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) é a porta de
entrada para a Rede Socioassistencial, e
funciona como uma unidade básica do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
É responsável por executar os serviços,
programas e projetos sociais desenvolvidos
pelos Governos Federal, Estadual e
Municipal. Instalado prioritariamente em
áreas de maior vulnerabilidade, o CRAS é um
espaço alugado que funciona como local
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público. O objetivo é prevenir a ocorrência de
situações de vulnerabilidade e risco social,
onde, por meio do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários e, além disso, a
ampliação e garantia do acesso aos direitos de
cidadania. Cabendo ressaltar que o CRAS
mais próximo das residências dos munícipes
contato: (75) 3451-2116
_
_
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PROCURADORIA GERAL DO

AÇÕES

MUNICÍPIO

SERVIÇOS

ATENDIMENTO

Assessoria Jurídica - GABINETE DO
PREFEITO
Secretarias Municipais - DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Em conformidade

COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021
Uma média de 87
Ao Público
COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021
Uma média de 30 atendimentos

Em conformidade

Atendimento ao Servidor Público Municipal
COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021
Uma média de 15 atendimentos

Orientação administrativa
Em média: 75

Em conformidade
Cl/
de
Elaboração
ADMINISTRATIVO
ORDINATÓRIO
Uma média de 18

CONSTRUÇÃO

COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021

B

Elaboração de Ofícios/ ATO
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ATO

ADMINISTRATIVO
Uma média de 03
Elaboração de defesa em ações
trabalhista
Uma média de 10

Elaboração de recursos, contra-razão e
agravos
Uma média de 30

DAS
RESUMO
PROCURADORIA
MUNICPIO

AÇÕES
JURÍDICA

DA È necessário ressaltarmos que a Procuradoria Em conformidade
DO Municipal, cuja responsabilidade compete ao
Procurador Municipal, que na qualidade de
Advogado Empregado lhe caberá a
de
toda
estrutura
Coordenação
a
Administrativa da Procuradoria Municipal, ou
seja, é um órgão de caráter técnico com a
finalidade de promover diversos atos
necessários a defesa e prevenção da
municipalidade neste sentido desenvolve suas
atribuições em diversas atividades convénios e
projetos de leis, execuções fiscais e processos
processo
de
judiciais,
departamento
administrativo e atendimento interno e outros.
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PROCURADORIA
SERVIÇOS

ATENDIMENTO

AÇÕES
Assessoria Jurídica - GABINETE DO
PREFEITO
Secretarias Municipais - DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Em conformidade

COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021
Uma média de 87
Ao Público
COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021
Uma média de 30 atendimentos

Em conformidade

Atendimento ao Servidor Público Municipal
COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021
Uma média de 1 5 atendimentos
Orientação administrativa
Em média: 75

Em conformidade

CONSTRUÇÃO

Cl/
Elaboração
de
ADMINISTRATIVO
ORDINATÓRIO
Uma média de 1 8

COMPETÊNCIA / FEVEREIRO: 2021

Elaboração de Ofícios/ ATO
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ATO

ADMINISTRATIVO
Uma média de 03
Elaboração de defesa em ações
trabalhista
Uma média de 10
*

DAS
RESUMO
PROCURADORIA
MUNICPIO

AÇÕES
JURÍDICA

Elaboração de recursos, contra-razão e
agravos
Uma média de 30

DA E necessário ressaltarmos que a Procuradoria Em conformidade
DO Municipal, cuja responsabilidade compete ao
Procurador Municipal, que na qualidade de
Advogado Empregado lhe caberá a
estrutura
de
toda
a
Coordenação
Municipal,
ou
Administrativa da Procuradoria
seja, é um órgão de caráter técnico com a
finalidade de promover diversos atos
necessários a defesa e prevenção da
municipalidade neste sentido desenvolve suas
atribuições em diversas atividades convénios e
projetos de leis, execuções fiscais e processos
processo
de
judiciais,
departamento
administrativo e atendimento interno e outros.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
PLANEJAMENTO

CRITÉRIOS DE ADESÃO

PROGRAMAS

BANCOS DE DADOS

AÇÕES
Criação de ferramentas para aplicação dos Em conformidade
programas de incentivo a produção a produção
rural e abastecimento.
Em conformidade
CHECK LIST
4 QUAL MEU SOLO
4 TERRA PRONTA
4 PLANTE BEM
4 HORTA DA CASA
4 IRRIGA ARAÇÁS
4 ABRE TANQUE
4 CRIA PESCA

Em conformidade
CADASTRO GERAL DO PRODUTOR
RURAL
Ferramenta tecnológica: MICROSOFT
ACESS
* DADOS DO PRODUTOR RURALINFORMAÇÕES:
Dados Pessoais
Dados da Propriedade
Dados Ambientais da Propriedade

*

PROCEDIMENTO CADASTRAL
De forma MANUAL - (Formulários);
- O Colaborador se dirige até as
fazer
o
para
comunidades
CADASTRO
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De forma Sistemática (MICROSOFT
ACESS)
- O produtor rural se reporta até a
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE para efetivar o
CADASTRO direto no sistema com o
auxilio do profissional do setor

Em conformidade

PARTE OPERACIONAL
Iniciou-se aplicação
TERRA PRONTA

do

PROGRAMA

Aragem e Gradagem de Áreas de Terras (01 hectare por produtor)

IMPORTANTE: A seleção desse programa se
deu devido ao período que é voltada para o
cultivo do milho PRIMEIRA COMUNIDADE
beneficiada MATO LIMPO

ORÇAMENTO

OBJETIVO

Disponibilização: TRATORES
Contratar 10 tratores - Para continuidade ao Em conformidade
PROGRAMA TERRA PRONTA e demais
para
PROGRAMAS
PREVISTOS
realização a longo do ano.

72

DE ADESÃO PARA OS
PROGRAMAS Municipais de Assistência
Rural - SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE

Em conformidade

CRITÉRIOS

ORIENTAÇÃO

Informativo do SEMA - Secretaria de
Ambiente
Meio
e
Agricultura
(orientação ao produtor rural)
Formulário de Inscrição

FICHAS CADASTRAIS
VISITA TÉCNICA

Nos poços - ABASTECIMENTO DE

Em conformidade

ÁGUA
ZONA URBANA

FINALIDADE: Juntamente com uma
empresa interessada em orçamentar as bombas
dosadoras de cloro e o cloro para acesso á
água em quantidade suficiente e qualidade
compatível com o padrão de potabilidade,
estabelecido na legislação vigente.

TREINAMENTO

um Em conformidade
realizou
responsável
Técnica
DIRES
NA
(DIRETÓRIA
TREINAMENTO
REGIONAL DE SAÚDE) em Alagoinhas.
TEMA: SISAGUA
FINALIDADE: Auxiliar o gerenciamento de
risco á saúde a partir dos dados gerados
profissionais
pelos
rotineiramente
responsáveis pelos serviços de abastecimento
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de água (CONTROLE) e da geração de
hábil
tempo
para
em
informações
planejamento, tomada de decisão e execução
de ações de saúde relacionadas á água para o

consumo humano.
GERADO: “LOGIN E SENHA”- PARA
FOMENTAR O SISTEMA

COMPETÊNCIA FEVEREIRO /2021
DATAS: 19/02/2021 Á 20/02/2021

DO
DESINFECÇÃO
E
LIMPEZA
Em conformidade
RESERVATÓRIO CENTRAL
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Realizados pareceres técnicos X
para
empreendimentos
Licenças
municipais

DE Em conformidade
BRASILEIRA
EMPRESA
REPORTOU-SE
(EBP)
A
PERFILAGEM
SECRETARIA
Intuito: Prestar serviços de perfilagem e
canhoneiro para a empresa GREATV ENERY
LTDA
Realização de vistoria local
A secretaria aguarda o pagamento do DAM
para Licença Ambiental

EMPRESAS
PARCERIAS
CLIENTES

DECLARAÇÃO DE ITR
TERRITORIAL RURAL

-

IMPOSTO Foram realizadas uma média de 5 declarações Em conformidade
As NOVAS INSCRIÇÕES DE IMOVÉIS
RURAIS - foram agendadas 2 (duas) para a
RECEITA FEDERAL/ 01 Alteração de
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Titularidade
- PROTOCOLOU
Relatório de cumprimento de condicionantes e
manifestou a intenção de cancelar a licença
ambiental
Localizada: Fazenda Sempre Alegre
Validade: 13 de SETEMBRO 2021

CANCELAMENTO
PROTOCOLIZAÇÃO
EMPRESA

Em conformidade com atividades de rotinas
da secretaria de modo que em conjunto órgão
interno (MUNICÍPIO) e órgão externo
numa
comuniquem
se
(EMPRESA)
perspectiva da secretaria e empresa ambas
Observação: Afirmando que a mesma não é entrarem em acordo nos procedimentos legais
de licença ambiental e desse modo o
e
nem
mesmo
economicamente
município buscar soluções cabíveis de
ambientalmente viável
imediato.
ORIENTAÇÃO:

Após o CANCELAMENTO

da licença

ambiental do prazo de validade especificado

ou

até

mesmo antes a Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente, solicitar os
documentos legais da empresa mencionada de
modo que juntem todos os dados e averigúem

com a Procuradoria Geral do Município tal
manifestação, ressaltando que é passível de

vistoria de um profissional técnico habilitado.
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E existindo descumpri mento, encaminhai- um

oficio para o representante legal da empresa
de modo que cumpram com as regras de

Licença Ambiental.
Portanto, ao final da vistoria técnica verificar

o que foi de fato expressado pela empresa tem
fundamentado caso tenha ou não, emitir um
PARECER

JURÍDICO

de

profissional

habilitado, ressaltando que a empresa tem o

direito de cancelai- ou suspender de modo que

atendam todos os procedimentos legais da
licença ambiental como, por exemplo, cito as
seguintes hipóteses:

Interesse

ou

público

ilegalidades

supervenientes, ou mesmo quando o particular
descumpre os requisitos que foram estipulados

para a concessão e outras situações.
Portanto, o jurídico precisa estai- ciente do

informado pela empresa.
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AÇÕES CORRETIVAS

RESUMO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
MUNICPIO

- Reforma da escada Externa
- Manutenção da vegetação
- Manutenção das caixas visitáveis

Em conformidades o planejamento da
secretaria a serem realizadas as devidas ações
por onde corretivas
passam tubulação e peças de manobras
minimamente
- Rotina de limpeza
SEMESTRAL , do RAD Caixa d’ água
- Os pisos, escadas e passadiços que oferecem
condições de escorregamentos devem ser de
material antiderrapante
Plano de manutenção preventiva dos
equipamentos e peças desta instalação, para
que em caso de avarias (como a verificada no
registro de manobra de uma das tubulações de
RAD
caixa d’água) saída da
MANUTENÇÃO OU REPOSIÇÃO DAS
PEÇAS DE IMEDIATO

E de suma importância esclarecer que a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Em conformidade
Ambiente, como unidade administrativa de
atividades-fim, compete o planejamento, o
fomento, a execução e o controle dos
programas, políticas e ações de Governo,
voltados ao desenvolvimento sustentável das
atividades agrícola, pecuária, e meio ambiente
sendo a ela vinculados: subáreas de
Agricultura, Meio Ambiente, Planejamento,
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Fomento e outros. Cabe
salientarmos que a referida Secretaria
presta assistência técnica aos agricultores,
organizam a feira livre, fazendo agrupamento
dos feirantes por classes similares de
mercadorias, tomando as medidas necessárias
para sua realização, articular-se com os órgãos
públicos ou privados envolvidos nos assuntos
do Município, visando execução de atividades
comum;
de
interesse
promove medidas visando à aplicação correta
de defensivos e fertilizantes no solo,
promove medidas visando auxiliar o
abastecimento por meio da produção de
hortigranjeiros, apoia o cooperativismo, o
associativismo, a pesquisa, extensão rural,
integração agroindustrial e outras formas de
organização de produtor e da produção,
incentiva novos negócios, a industrialização,
conservação e comercialização de produtos, e
promover ações para captação de recursos.
Projetos

e
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AÇÕES
Suporte com disponibilização de
veículos a todas as secretarias do
município

SECRETARIA DE TRANSPORTE
ATENDIMENTO

*

COMPETÊNCIA
FEVEREIRO /2021

Disponibilização de veículos Tratamento fora á domicilio (TFD)

Em conformidade

Em conformidade com a portaria N° 55 de 24
de fevereiro 1999

LOGÍSTICA: SEGMENTO TRANSPORTE
TERRESTRE
VEÍCULO: VAN
Disponibilização de Ònibus para pegar Em conformidade
os pais e responsáveis de alunosdas
entregas
requerem
as
ATIVIDADES ESCOLARES dos
PUBLICA
ALUNOS
REDE
MUNICIPAL

PARCERIA COM A SAÚDE

COMPETÊNCIA
FEVEREIRO /2021
PARCERIA COM A EDUCAÇÃO

ZONA RURAL

AÇÕES
DAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA

RESUMO

DA

a

A secretaria de transporte contempla o Em conformidade
atendimento articulado com todas as
secretarias do município, além de ter
uma função de planejai*, projetar,
regulamentar e operar o trânsito de
no
intuito
de
veículos
políticas,
das
Desenvolvimento
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formalizando, gerindo e fiscalizando
os transporte no âmbito Municipal,
procedendo a gestão do departamento
de oficinas e veículos do Município no
espaço denominado garagem ;

80

