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01.QUADRO : Gestão Integrada.
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LISTA DE SIGLAS

ANÁLISE DE SWOTT - Conhecida com Matriz SWOT,Análise FOFA ou ainda
Matriz FOFA, dentro da Gestão do Desempenho Empresarial, a Análise SWOT é uma
das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo úteis que uma empresa tem ao seu
dispor para entender o ambiente em que está inserida e criar a base de informações
necessárias para planejar seu futuro.

-

BALANCED SCOREARD(BSC) é considerado um modelo de gestão estratégica que
surgiu para desmistificar a visão de que, para obter sucesso, um negócio precisa focar
unicamente em indicadores financeiros e contábeis. BSC serve para definir estratégias e
desenhar planejamentos de maneira muito mais abrangente.

-

-

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.
CRP - Certificado de Regularidade da Previdência.
DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Conhecido como Diagrama de Espinha de

Peixe ou Diagrama de Causa e Efeito, é uma ferramenta da qualidade que ajuda a
levantar as causas-raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a
execução do processo.

FEEDBACK - é um “retomo” que uma pessoa dá a outra no intuito de orientá-la
quanto a sua performance de trabalho.
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FUNDEB

- Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação.

-

IRCE Inspetoria Regional de Controle Externo.

-

EDO Lei de Diretrizes Orçamentárias.
LOA - Lei Orçamentária Anual.

LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal.
PPA- Plano Plurianual.

PNQ

- “Prémio Nacional da Qualidade”

Concedido pela Fundação Nacional da

Qualidade (FNQ), o Prémio constitui o maior reconhecimento público à excelência da
gestão das organizações com sede no Brasil. O processo visa estimular o
desenvolvimento do país, promover a melhoria da qualidade da gestão e o aumento da
competitividade das organizações.

-

TCM Tribunal de Contas do Município.
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l.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 N° 1 26/2009) 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 AGOSTO 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 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°126/2009), 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:
Examinar os documentos contábeis.
Constatar as atribuições(EMPÍRICAS/ CONSOLIDADAS/ LITERATURA)
na organização pública.
Levantar informações precisas sobre gestão financeira da organização.
Fazer uma breve análise do setor de compras, instituído Fluxo de Aquisição.
Demonstrar algumas análises de registros de dados a partir dos documentos
analíticos, através de registros gráficos.
Expor os percentuais de limites de gastos constitucionais através de gráfico para
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uma compreensão dos dados conforme preconiza amparo legais(LEI).
Verificar os cumprimentos dos limites constituicionais se encontram-se dentro
do limite de gasto conforme LRF - Lei de responsabilidade Fiscal.

Ter muita cautela na conclusão e só emiti-las depois de que se esteja
absolutamente seguro sobre os resultados;
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 Oitavo levante feito com base
najá citada resolução.

4.DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Verifica-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 22 de Setembro 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:
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Por anulação de dotação orçamentária R$ 67.060.000,00(100%)
Por excesso de arrecadação
0,00
(0,00 %)
Por superávit financeiro
0,00
(0,00 %)
Observado a execução da despesa apurou-se que fora utilizado, como crédito
adicional, o valor anual de R$ 2.029.848,27, correspondendo a 3,03% 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. 6° 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.
Em razão de o Município possuir menos de 50.000 habitantes, a letra b do inciso
II do art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)faculta a publicação do Anexo I
do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 2o Quadrimestre/2021.
Diante dessa permissibilidade, a Prefeitura Municipal optou pela publicação
semestralmente.

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 08/2021, seguem dados:

-

Tabela 01: Contabilidade
Registro dos documentos elencados abaixo suas descrições.

Tabela descrita competência de AGOSTO/2021.
Tipo de

Documento

Emissão
documental

Ano

Dt.Prazo de
Entrega

Entregue

Entregue
no

Data de
Entrega

Prazo

RESUMO DOS

CÓPIAS

2021

LIMITES
CONSTITUICIONAIS
ANEXOS:
SAÚDE
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27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

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

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

DUODÉCIMO ANEXO

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

CREDITO
SUPLEMENTAR POR
ANULAÇÃO
ANEXO VIII

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

LISTAGEM DE
RECEITA
ARRECADADA PED

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

LISTAGEM DE ORDEM
DE PAGAMENTO
(CONSOLIDADO)
EMPENHADO X
LIQUIDADO

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

LISTAGEM DE ORDEM
DE PAGAMENTO
EMPENHADOS X
LIQUIDADOS
(01/09/2021 Á

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

CÓPIAS

2021

27/09/2021

Sim

Sim

22/09/2021

VII

N°178

LISTAGEM DE
EMPENHOS
(CONSOLIDADO)PED
N°482

30/09/2021)

REGISTROS
12,7,4,2,12,2,3,1

CALCULO PASEB 2021
ANEXO XI
BALANCENTE DA
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PREFEITURA
APURAÇÃO
5.2.2 GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias
08/2021- Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos

-

comissionados/servidor Entregue em AGOSTO/2021.

5.3.3 - ARQUIVO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (M.S.C) -

SICONFI.
Em AGOSTO /2021 continuamos 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
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
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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 AGOSTO de 2021, temos as seguintes análises a relatar:
ó.l.lCom referência aos RECADASTRAMENTOS ATUALIZADOS.
Tabela 02- ATUALIZAÇÕES.
Vale destacar que houve a atualização do recadastramento, onde se verifica que

-

consta a especificação abaixo:

Mês

AGOSTO

Não
Compareceram

Fizemos

Bloqueado

Contato/Realizaram Prova

em

de Vida

DEZEMBRO

Faremos
Contato
ainda em
Fevereiro

185 atualizados
01 NÃO FEZ AINDA A

SER ATUALIZADO

-

FOLHA DE
6.2.2DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL
PAGAMENTO.
6.3.3 DESPESAS DO EXERCÍCIO /AGOSTO.
TABELA 03: Competência /AGOSTO 2021.
FONTE DESCRIÇÃO
VALORES
00
Contratação por Tempo Determinado
RS 7.032.752,77
00
Vencimentos e Vantagens
RS 4.214.001,98
00
Obrigações Patronais
RS 345.298,15
TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL
RS 11.855.562,34

RCL

RS 38.629.734,68

RCL

% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RCL

LIMITE MAXIMO 54%
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30,69%

RS 20.860.056,73

7. DOS BENS PATRIMONIAIS
Verifica-se que o gestor no exercício de 2021, referente à COMPETÊNCIA de
AGOSTO 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 objeto de formação de processo com os seguintes
documentos: Translado da Escritura; Registro no Cartório de Imóveis; Cópia da planta
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.

-

-

-
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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 encontrasse 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.
Neste sentido notamos que o Controle Patrimonial é um processo contábil que
permite ao gestor ter basicamente informações atualizadas e relatórios financeiros,
garantindo a credibilidade e segurança da instituição, além de contribuir para o seu
desenvolvimento. Mediante o expresso faz necessário destacar que o Património em si
tem um controle conforme os dados obtidos: Cadastro do Bem; Categoria, Descrição do
bem, Fornecedor, Plano de Contas, Aquisição, Quantidade, Data (qual o bem é
cadastrado), Empenho, Vida Útil (anos), Estado de Conservação (ótimo, bom, ruim,
regular, péssimo), Pagamento, Licitação, Nota Fiscal, VI Residual(%), Garantia, Valor
Inicial, Valor Atual, Taxa de Depreciação (%), Centro de Custo, Responsável, Coresponsável, Localização, Unidade, Secretaria, Órgão.
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

Analisamos que o gestor municipal na Competência de AGOSTO/2021
reordenou o mencionado setor.
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
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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.

-

PASTA Secretaria de Transporte
Controle dos Veículos - Diversos: Competência AGOSTO/2021.
PASTA -Saúde:

SIENA da Saúde
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VEICULO
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA
SIENA

PLACA
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820

PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820

PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820
PKS-4820

PASTA - Saúde:
FORD KA
VEICULO

PLACA
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51
QTW6A51

FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA

FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA
FORD/KA

PASTA - Saúde:
VEICULO
FIESTA

PLACA
OUS-5032
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FIESTA
FIESTA
FIESTA

FIESTA
FIESTA
FIESTA

OUS-5032
OUS-5032
OUS-5032
OUS-5032
OUS-5032
OUS-5032

PASTA -Saúde:
Atenção Básica
VEICULO
UNO
UNO

UNO
UNO
UNO
UNO
UNO

PLACA
OKN-3644
OKN-3644
OKN-3644
OKN-3644
OKN-3644
OKN-3644
OKN-3644

PASTA - Saúde:
Ambulância

VEICULO
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA

PLACA
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927
PKU-7927

PASTA - Saúde:
Ambulância

VEICULO
AMBULÂNCIA

PLACA
NZP-4955
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PASTA - Saúde
Hemodiálise

*

VEICULO
VAM/HEMODIALISE
VAM/HEMODIALISE
VAM/HEMODIALISE

PLACA
NYY-6277
NYY-6277
NYY-6277

PASTA - Saúde:

SAMU
VEICULO

PLACA

SAMU
SAMU
SAMU
SAMU

PLU6B53
PLU6B53
PLU6B53
PLU6B53

• Doblô
VEICULO

PLACA

DOBLO
DOBLO
DOBLO
DOBLO
DOBLO
DOBLO
DOBLO
DOBLO

PKC-3047
PKC-3047
PKC-3047
PKC-3047
PKC-3047
PKC-3047
PKC-3047

PKC-3047
PKC-3047
PKC-3047

DOBLO
DOBLO
*

Gabinete

VEICULO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO

PLACA
PLA-3796
PLA-3796
PLA-3796
PLA-3797
PLA-3798
PLA-3799
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PASTA:SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS
VEICULO

PLACA

UNO

OKN-1599
OKN-1599
OKN-1599

UNO
UNO

POLICIA CIVIL
VEICULO
GOL
GOL
GOL
GOL
GOL

PLACA
RCU2J66
RCU2J66
RCU2J66
RCU2J66
RCU2J66

VIATURA DA POLICIA
MILITAR
VEICULO

PLACA
PLR4I51
PLR4I51
PLR4I51

S10

S10
S10
S10

PLR4I51

VEICULO

PLACA
GOL
CELTA

JSH-791 1
JPF-1278

VEICULO

PLACA
NZL-9687

MOTO/BROS

RETRO ESCAVADEIRA

COMPETÊNCIA

ABRIL

HORIMETRO

VEICULO
RETRO
RETRO
RETRO
RETRO

6067
6671
6679
6689
6700

RETRO
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RETRO
RETRO
RETRO
RETRO

6711
6722
6728
6743
HRS/TRAB 676

TRATOR DE PNEU

COMPETÊNCIA
VEICULO
TRATOR/PNEU
ABRIL

HORIMETRO
BONBONA
BONBONA
BONBONA
BONBONA

TRATOR/PNEU
TRATOR/PNEU
TRATOR/PNEU
TRATOR/PNEU
TRATOR/PNEU
TRATOR/PNEU
TRATOR/PNEU

BONBONA
BONBONA
BONBONA
BONBONA
MOTONIVELADORA

VEICULO
PATROL

HORIMETRO
2570

CAMINHÃO

COMPACTADOR
COMPETÊNCIA
ABRIL

VEICULO
PRENSA

PLACA
PQI8A29
PQI8A29

PRENSA
PRENSA
PRENSA
PRENSA

PQI8A29
PQI8A29
PQI8A29
PQI8A29

PRENSA

SUGADOR
COMPETÊNCIA
ABRIL

VEICULO
SUGADOR
SUGADOR
SUGADOR
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VAM DA SAÚDE
VEICULO
VAM DUCATO
VAM DUCATO
VAM DUCATO
VAM DUCATO
VAM DUCATO

»

COMPETÊNCIA
ABRIL

PLACA
PJBIC28
PJB1C28
PJB1C28
PJB1C28
PJB1C28

VAM DA SAÚDE

DATA
02/03/021
09/mar

VEICULO
VAM ERICK
VAM ERICK

PLACA
OLD5G32
OLD5G32

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
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 Macedo Silva Júnior,
Secretaria de Saúde - Rozenilda dos Santos, Secretaria de Assistência Social - Claúdia
Xavier Silva, Secretaria 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
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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.
Enfatizamos que atualmente, as modalidades de licitação são seis. Cinco delas
estão descritas no artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos, a lei n° 8666/93. São elas:
concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Já o pregão foi instituído em
2002, através da lei n° 10.520/02).
Reportamo-nos ainda no âmbito de contratos onde nos respaldamos no que
consiste e regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Art.
65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a)quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a)quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade

dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação

do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
E por, outro lado, temos a Dispensa de Licitação conforme nos informa o art. 24
da Lei N 8666/1993.
Aliás o setor correspondente tem utilizado, a inexigibilidade de licitação que se
caracteriza pela impossibilidade de competição. Está determinada no art. 25 da Lei
de Licitações e Contratos. Essa inviabilidade pode ser tanto pela exclusividade do
objeto a ser contratado,como pela falta de empresas concorrentes.
E necessário relatamos que a Chamada Pública seria basicamente o
procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de
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gêneros

alimentícios

provenientes

da agricultura

familiar /ou

empreendedores familiares rurais ou suas organizações.
Sendo, no entanto pode ser usado para outro tipos de objeto.
De acordo com Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no
mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.
A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio
da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório. Nesse
caso, a Chamada publica é uma Dispensa de Licitação.

4f QUADRO 01:DETALHAMENTO CONSTANDO:
*

Modalidade de licitação: Tomada De Preço. Pregão Presencial.

Contratos(Aditivo).
Dispensa - Contratação em Caráter Emergencial.
Inexigibilidade - Por falta de empresas concorrentes.
Chamada Pública Seleção da melhor proposta a ser adotado pela Administração
Pública, quando o objetivo for firmar parcerias com organizações da sociedade civil.
Tendo aliás, como a hipótese de inexigibilidade de chamamento público prevista no
art. 31 da Lei N° 13.019/2014.

-

*Salientamos que consta:

Chamada Pública- O “Chamamento Público” não é uma modalidade de
licitação, como aquelas estabelecidas na Lei 8.666/1993, ou na Lei 10.520/2002,
o pregão. No entanto é um procedimento que lembra uma licitação, mas
destinado à escolha de uma Organização da Sociedade Civil - OSC para firmar
parceria com a Administração Pública.0 chamamento público está assim
definido no inciso XII do at. 2° da 13.019, de 31 de julho de 2014.
XII chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da
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sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de
fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;
S

DESPESAS
01 QUADRO - Distribuição
N°

DATA DE
PAGAMENTO

N°DO PROCESSO

MODALIDADE DE
LICITAÇÃO/

OBJETO

CONTRATOS ADITIVO/

1
2

02/08/2021
02/08/2021

200/2021
201/2021

3

03/08/2021

202/2021

CARÁTER
EMERGENClAL DISPENSA
ADITIVO N° 014-2021 IMPRESSSORA
TOMADA DE PREÇOS REFORMA DA
N° 002-2021
DELEGACIA
INEXIGIBILIDADE N° CURSO E-SOCIAL

4

04/08/2021

203/2021

DISPENSA

008-2021

CAMISA
CONFERÊNCIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS

N° 142-2021

5

04/08/2021

204/2021

PREGÃO
PRESENCIAL

N°

028-

2021

6

05/08/2021

205/2021

DISPENSA

SERRALHERIA

N° 143-2021

7

05/08/2021

206/2021

8

10/08/2021

207/2021

INEXIGIBILIDADE N° PALESTRANTE
CONFERÊNCIA
009-2021
KIT MERENDA
PREGÃO
PRESENCIAL N° 0292021

9

10/08/2021

208/2021

10

12/08/2021

209/2021

11

13/08/2021

210/2021

SOFTWARE DE
ORÇAMENTO PARA
SEC DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS
N° 003-2021
TERMÓMETRO
DISPENSA
ESPORTE
N° 144-2021
ADITIVO N° 015-2021
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12

13/08/2021

211/2021

CHAMADA PUBLICA
N° 001-2021

13

16/08/2021

212/2021

INEXIGIBILIDADE N° ASSESSORIA
010-2021

14

19/08/2021

214/2021

15

19/08/2021

215/2021

AGRICULTURA
FAMILIAR

PREGÃO
PRESENCIAL N° 030-

JURÍDICA

(CORDEIRO)
MATERIAL PENSO

2021
16

19/08/2021

216/2021

DISPENSA

ELETRODOMÉSTICOS

N° 146-2021

SAÚDE
MEDICAMENTOS

PREGÃO
PRESENCIAL N° 0312021

17

20/08/2021

217/2021

18

19

20/08/2021
20/08/2021

218/2021
219/2021

20

25/08/2021

220/2021

21

25/08/2021

221/2021

22

25/08/2021

222/2021

23

25/08/2021

223/2021

24

30/08/2021

224/2021

AQUISIÇÃO DE LONA
TRANSPORTE
DISPENSA N° 148-2021 ASFALTO
AUXILIO ALUGUEL
DISPENSA
N° 149-2021
MARIA EUDENCIA
ADITIVO DE PRAZO
ADITIVO N° 016-2021
AO CONTRATO N°
104/2021(REFORMA
AUDITÓRIO)_
ADITIVO DE VALOR
ADITIVO N° 017-2021
(TOPOGRAFIA)
MATERIAL PARA
DISPENSA
N° 150-2021
JARDINAGEM
PREGÃO
MATERIAL
PRESENCIAL N° 032- ODONTOLÓGICO
DISPENSA N° 147-2021

2021

DISPENSA
N° 151-2021
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30/08/2021

225/2021

TOMADA DE PREÇO
N°004-2021

MATERIAL
PERMANENTE SAÚDE
COMPACTADOR DE
LIXO

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). Esclarecendo quejá existe licitação regularizada e formalizada.
Enfatiza-se que conforme o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
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Pública e dá outras providências. No que consiste o Art. 22. São modalidades de

-

-

-

-

licitação: I concorrência; II tomada de preços; III convite; IV concurso; V - leilão.
Portanto, diante do exposto acima é cabível ressaltarmos que a modalidade de
licitação utilizada nas obras públicas refere-se ao item II- Tomada de Preço, conforme
contempla, o §2° do art. 22 da 8.666/93 fazendo referência que tomada de preços é a
modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
Explicitamente contendo, publicação do edital de convocação, julgamento e
apresentação das propostas, homologação - controle, verifica a legalidade e interesse
público, adjudicação- objeto é atribuído formalmente ao vencedor. E por fim, com a
publicação nos veículos oficiais no diário oficial do município, eletrónicos e impressos
e veículos privadosjornal de grande circulação.
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°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
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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
/AGOSTO- 2021 RS 2.787.518,61
17.DA RECEITA

No período 02/08/2021 á 31/08/2021 foram emitidos diversos documentos de
arrecadação, 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 consequentemente 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 Orçamentária, totalizando VALOR:R$ 5.725.412,03.

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
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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° 14.1 13, de 25 de dezembro
de 2020.
TABELAS 04: Limites Constitucionais.

LIMITE
FUNDEB 70%
RESTANTES
PARA
INTEGRALIZAR O
FUNDEB

VALOR
DEFICIT
%
SUPERAVIT
APLICADO
APLICADO
NO ANO
NO ANO
RS 3.071.035,67 37,42%
RS2.674.468,09 R$0,00
RSXXXX
XXXX
RSXXXX
RSXXXX

Complementação
15%

ETAPA DO
ENSINO
VAAT - VALOR
POR ALUNO

RSXXXXX

XXXXX

RSXXXX

RSXXXX

Complementação
50%

APLICAÇÃO DO RS 6.429,447,11 16,29%
ENSINO

RS 3.439.576,44 RS 0,00

Educação 25%
De acordo o que
preconiza a LRF a Lei
101/2000

1.8.2 SAÚDE

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.
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LIMITE

VALOR
%
APLICADO NO APLICADO
ANO
NO ANO

DEFICIT

SUPERAVIT

SAUDE 15%

R$ 3.019.315,11

R$ 2.346,27

RS 0,00

14,99%

De acordo ao que
institui a LRF
101/2000

1.8.3 LEGISTATIVO

A constituição Federai 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 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 a competência AGOSTO o repasse foi no total de RS 138.663,75.

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%

VALOR
APLICADO NO
ANO
RS 11.855.562,34

%
APLICADO
NO ANO
67,14%
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DEFICIT SUPERAVIT

RS 0,00

RS 19.952,30

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

O mencionado Relatório de Controle Interno Sob N° 08/2021, competência de
AGOSTO no exercício de 2021, possibilitou como proposta 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.

Verificamos os atos e documentos da gestão da Prefeitura Municipal de Araçás,
cujo responsável AGAMENON OLIVEIRA COELHO.
Ressaltamos algumas análises.
Verificamos do ponto de vista economicamente em vários ângulos, mas, nos
fundamentamos na parte contábil que exatamente consta-se do retrato real das
atividades realizadas, expressamente dos registros contábeis, constatando que a
contabilidade se utiliza de linguagem descritiva, marcada pela enunciação e pela
descrição de fatos e situações. Mediante, o exposto, discorremos que tem por base os
limites impostos desde a legalidade, competência, igualdade, anterioriedade.
A gestão financeira, fluxos monetários, isto é, ressaltando que as entradas e
saídas de recursos monetários tem contemplando uma estruturação importante no que
pertine ao mensurar, controlar e avaliar os acontecimentos.
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Logicamente, informamos que a contabilidade em seu viés estar rebuscada
capaz de infomar com integridade e precisão, o passado, o presente e muitas vezes, até o

futuro financeiro de uma determinada organização.
De acordo ao que preconiza a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos
adicionais classificam-se em:
“suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;” “especiais, os
destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária especifica;”
“extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública.”

Desmembrando os limites constitucionais com o embasamento que rege a
constituição federal 1988. Relata-se que:
A constituição em seu art. 212 aplicar anualmente, na manutenção e
desenvolvimento do ensino no mínimo 25% da receita resultante de imposto,
compreendida as provenientes de transferência.
A constituição em seus arts. 156, 158 e 159, aborda que 15% dos impostos
arrecadados pelo município devem serem destinados ás ações e serviços de saúde
pública, portanto, dando ênfase que pode ser além do mínimo, porém nunca inferior ao
percentual mínimo.
Abordamos que a Emenda N° 108/2020 estabelece-se que 70% do Novo
FUNDEB remunerarão os profissionais da Educação Básica. No inciso XI, do art.212A,da Constituição:
XI- proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso I do caput (...) será
destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica.

-

Reportamos nos afinal, conforme a lei regulamentada do novo FUNDEB N°
14133, de 25 de Dezembro de 2020.
Os índices constitucionais referente ao FUNDEB, discorremos de acordo aos
dados examinados, conforme os registros abaixo da competência de AGOSTO /2021:
Aplicação do FUNDEB.
No Mês: 597.409,31 . Referente ao Ano: R$ 3.071.035,67 no que consiste ao

FUNDEB 70%.
Receita arrecadada no ano: 8.207.862,52.

Percentuais aplicado conforme, exposto. Constamos além disso, os
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limita

constitucionais das ações governamentais, através dos dados analíticos contábeis. No
entanto, os dados analíticos criteriosamente em saúde, educação e outros dados
constitucionais verificam-se que:
Segue abaixo, um resumo com base nos gráficos, registros contábeis dos

principais índices para uma visão panorâmica.
No âmbito da Educação de acordo ao DEMONSTRATIVO DE
APLICAÇÃO/2021 percentuais obtidos através dos registros contábeis foram:
Percentual aplicado no Mês: 1.150.162,30
Percentual aplicado no Ano: 6.429.447,11 correspondente a aplicabilidade do
25%.

No âmbito da Saúde aplicabilidade do 15% totalizando-se R$ 3.019.315,11
percentuais obtidos através dos registros contábeis foram:
Foi realizada uma breve análise no setor de compras na consistência da
contabilidade pública avaliamos que o setor referido encontra-se realizando os serviços
de rotina, os controles nos seguintes critérios informatizados: Controla os adiantamentos
a fornecedores, Busca sempre confrontar os processos com os dados contábeis, Realiza
a sua devida programação financeira dos pagamentos, Visando confrontar o pedido de
compra com a nota fiscal, O pagamento ao fornecedor, evidencia se a mercadoria ou
serviço foi entregue ou efetivado e outros.
Nestes , termos, foram averiguados diversas ações das pastas governamentais,
concluímos que os trabalhos comprovam concordâncias.
Araçás-BA, 31 de AGOSTO de 2021.

5

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 Controle Interno n°. 08/2021.
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Araçás-BA, 31 de AGOSTO de 2021.
Prefeitura Municipal de Araçás.

\

4 COVID-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 com 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, N°135/2021, N° 172/202Ide junho, referenciando
que todos no intuito ao que dispõe as medidas emergenciais de saúde pública
enfrentamento e combate ao coranavírus, publicados no diário oficial do Município.
Os registros referentes à competência de AGOSTO /2021. O Quadro Analítico com a especificação:
COMPETÊNCIA

AGOSTO /2021

CASOS
DESCARTADOS AGUARDANDO CONFIRMADOS
NOTIFICADOS
RESULTADO
44
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0

09

23-CONSIDERAÇÃO FINAIS
Esclarecermos que o Relatório Mensal com referência a Competência de
AGOSTO/2021. A Controladoria, conclui que os trabalhos das diversas pastas
analisadas estão em consonâncias.

CONCLUSÃO FINAL
Enfim, as atividades de rotinas das PASTAS governamentais constam em
conformidades.
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ANEXOS
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ANEXO í:

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES ANALISADAS.

4l

NA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA .

Contábil
Controle

- Controle
- Planejamento

* Planejamento

Composição: Relatórios
de Rotinas e as respectivas

- Registros
Relatórios e

e

de

Documentos Contábeis

interpretações
Planejamento

LITERATURA

CONSOLIDADAS

EMPÍRICAS

Interpretação

- Elaboração de Relatórios
e Interpretações

Controle

REGISTROS FAVORÁVEIS

EMPÍRICO

! i Experiências Vividas.

I J Registros das Observações.

CONSOLIDADAS

11 Resultados Obtidos.

MISSÃO: Otimizar a tomada de decisões, aumentar a
transparência e fornecer informações eficazes.

LITERATURA

1 ! Controle no Âmbito Gerenciai.

36

ANEXO II: GESTÃO DE QUALIDADE - ORGANIZAÇÃO PÚBLICA

4 Alguns pontos verificados - Em concordância.
PONTOS FAVORÁVEIS

AÇÃO

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Implementado

FLEXIBILIDADE E AGILIDADE NA

Implementada

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

COMUNICAÇÃO FORMAL EFICAZ ENTRE

Implementada

AS PASTAS
COOPERAÇÃO ENTRE AS PASTAS

Implementada

CONSELHOS MUNICIPAIS ATU ANTES

Implementados

ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DA

Implementada

UNIDADE MEDIANTE ÍNDICE DE
POBREZA, ANALFABETISMO,

MORTALIDADE INFANTIL

COMPROMISSO COM O CIDADÃO

Implementado

ANEXO III.

è- Alguns pontos :Gestão de qualidade na parte OPERACIONAL /SUPORTE

OPERACIONAL

SUPORTE

AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

AMBIENTE

RECURSOS HUMANOS

ÁGUA

TECNOLOGIAS

DE

INFORMAÇÃO

E

COMUNICAÇÃO

ATENDIMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CULTURA E JUVENTUDE

MANUTENÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E

LOGÍSTICA E GESTÃO

FROTA MUNICIPAL

ESPAÇO PÚBLICO

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

HIGIENE URBANA

MODERNIZAÇÃO A DMINISTRATIVA

MOBILIDADE,

TRANSITO

E SISTEMA

TRANSPORTE

GEOGRÁFICA
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DE

INFORMAÇÕES

CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIO

TEMA: COMUNICAÇÃO

ENTREVISTA COM OS MEMBROS DA
INSTITUIÇÃO.

4k

A todos e todas da organização temos o prazer em coletar algumas
informações desde já informo que não precisam se identificar. Caso
queira preencher no retângulo acima:

°

COMUNICAÇÃO SUA COM O SEU CHEFE DQ SETOR
1-)

Quais são

os meios de comunicação interna que você utiliza no seu

trabalho ?
) Msn (

(

(

) Mural

(

) Circular Interna

2-} Qua! o

) Memorando (
) outro. Quais

(

) 1(

)2(

) 3{

8(

)9(

) 10(

)

_

)4(

) 5{

)6(

)7(

)

o tempo de resposta na comunicação com seu chefe ?

(
) Rápido
) Demorado (
4-) Â

) Reuniões

grau de dificuldade de se comunicar com seu chefe ?

0(

3-) Quai

) Verbal (

(
) De Mediano á demorado (
) Mediano

) De rápido a mediano (

resposta na comunicação com seu chefe vem de forma clara ?

(

) Sempre

(

) Nunca

(

) Quase Sempre (

) Às vezes (

)Quase Nunca

na sua opinião, na medida do possíve! , seu chefe está sempre aberto
a comunicação com ele?
5-)

(

) Sempre

(

) Nunca

(

) Quase Sempre (

) Às vezes (

)Quase Nunca

SUCESSO Á TODOS E TODAS DA ORGANIZAÇÃO E NOSSO MUITO OBRIGADA PEIA
PARTICIPAÇÃO!
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ANEXO IV: APLICADA NA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE
QUESTIONÁRIO.
DIAGNÓSTICO INTERNO.

mm

I

mt
6(

5
í

P
li

,

í

J

8i

*

Os meios de

comunicação1Qual o grau de Qual o tempo
interna utifizadiflcu,d3dede de resposta na Na sua opinião,
no trabalho ? se comunicar , comunicação na medida do
com seu chefe?
com seu chefe?

ffl Série 1

:

m Série 2

i

possível, seu

!

chefe está
sempre aberto
a comunicação
com ele?

ANÁLISE DA ENTREVISTA
Avaliação de Modo sistémica : Parte Interna

A aplicabilidade da entrevista em várias pastas governamentais.

Constatamos que os membros da organização trabalham em conjunto com os

chefes de seus respectivos setores diversos tem uma comunicação que é responsável por
transmitir mensagens claras, com o objetivo de aprimorar a rotina de trabalho, portanto,

verificamos de maneira geral no âmbito interno, a comunicação no ambiente de
trabalho contribui para propor soluções, expor ideias, buscando estratégias nas
melhorias dos trabalhos, sendo realizada de maneira clara e objetiva. Nas análises em
primeiro lugar e suas sequências temos:

1.

Qual

o

grau

de

dificuldade de se comunicar com seu chefe - nenhuma dificuldade para os
diversos setores todos se comunicam com os seus respectivos chefes de
setores.
2.

Os meios de comunicação
interna utiliza no trabalho uma média de 80%, utilizam na organização.
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Uma

3.

média

de

80%

disseram na sua opinião, na medida do possível, seu chefe está aberto a
comunicação com ele?

O quesito 4 não entrou na

4.

análise porque o item sempre para todos identificamos de imediata urna
comunição clara e objetiva um ponto fundamental da organização.

Uma

5.

média

de

60%

disseram qual o tempo de resposta na comunicação com seu chefe.
1-) Quais são os meios de comunicação
interna que você utiliza no seu trabalho ?
) Memorando (
) Msn (
(
) Mural (
) Verbal (
) Reuniões
(
) Circular Interna (
) outro. Quais
2-) Qual o grau de dificuldade de se
comunicar com seu chefe ?
0(
) 1(
)2(
)4
)3(
)5(
(
)6(
)7(
)
)9(
8(
)
) 10(

Entrevista total :
Verbal
Reuniões
Mural
A maioria dos setores se comunicam.
0 - sem nenhuma dificuldade de comunicação com
o chefe . ( Êxito praticamente Máximo)
A maioria não tem dificuldade com o chefe.

3-) Qual o tempo de resposta na Rápido
comunicação com seu chefe ?
De Rápido a Mediano
(
(
) Rápido
) De Mediano á
demorado (
) De rápido a mediano (
) A maioria.
) Mediano
Demorado (
4-) A resposta na comunicação com seu Sempre
chefe vem de forma ciara ?
Foi identificado uma comunicação clara e
) Sempre
( ) Quase Sempre (
) Às objetiva por parte de todos os setores unânime .
)Quase Nunca ( ) Nunca
vezes (

<

5-) na sua Gpinião, na medida do possível ,
seu chefe está sempre aberto a comunicação
com de?
) Sempre ( ) Quase Sempre (
(
) Às
)Quase Nunca ( ) Nunca
vezes (

Sempre
Quase sempre

Uma média de 60%
Compreensão neste quesito é que muitos chefes
avaliam c depois emitem feedback.

IMAPACTOS NO ÂMBITO INTERNO.

SÊM A COMUNICAÇÃO O QUE PODE
OCORRER:
MENSAGENS PERDIDAS

FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE
EQUIPES

REUNIÕES INEFICAZES

SOBRECARGA DE E-MAILS

IMAPACTOS:
IMPOSSIBILIDADES PARA OS CHEFES
Chefes desatentos não solicitam o monitoramente a
sua equipe observar o e-mail corportaivo e de rotina
das demandeis organizacionais. Importante se
comunicar!
E um grau ruim para o chefe , pois, o mesmo deve
se comunicar e passar as informações cabíveis
antecipadas para que o funcionário se programe.
O planejamento é essencial nos diversos trabalhos
organizacionais é viável para todos por isso é
importante a comunicação sempre!
As reuniões devem ter êxito comunicação clara,
informações devem seguir uma pauta e passar para
todos os envolvidos da mesma uma pauta
antecipada. Até porque existem diversos tipos de
reunião e cada uma com sua finalidade , portanto , a
comunicação é imprescidenvel.
E importante que disponibilize sempre um
responsável da organização para verificarem as
informações reprocessadas no âmbito da
organização interna. E necessário a comunicação
sempre “ quais os e-mails “ a serem encaminhados
e o enviados , lembrou ao seu colaborador ,
comunicar faz toda a diferença!
O chefe se aplica uma tarefa de rotina para o
colaborador que trabalha com o mesmo deve dar
um retorno de modo eficiente e eficaz , ou seja,
comunicar-se é preciso!
Cada individuo na organização tem o seu perfil de
trabalho um mais lento outros mais rápidos, por isso
deve existir comunicação em algumas atividades
que demandam celeridades, informa-los para que de
lato desenvolvam as suas tarefas de rotinas.
Comunique-se qual a sua prioridade!_

__

FALTA DE FEEDBACK

_

FALTA DE SEGMENTAÇÃO DE
PÚBLICO-ALVO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS ORGONAGRAMA PROVISÓRIO

...

ANEXO V: SEGREGAÇÃO DE SETORES
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ANEXO Ví:

MAPEAMENTO DE PROCESSOS - COMPETÊNCIA AGOSTO

• NA ORGANIZAÇÃO EXISTEM SUDVISÕES (ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA).
Controladoria Geral Responsável pela
fiscalização das
Inicitiavas de Governo

â

Almaxorifado Responsável pelo
controle e organização
de entradas e saídas

TI - Responsável por
garantir o funcionamento
dos sistemas

Jurídico - Responsável
pela validação legal dos
contratos da
administração pública

Marketing Responsável pela
divilgução dos serviços
das pastas

Recursos Humanos recrutamento, seleção e
acompanhamentos de
profissionais

governamentais

Engenharia Responsável pela parte
de Projetos / diversas

Financeiro Responsável gestão dos
recursos e contas da
administração pública

incumbuências
Segurança Responsável pela
segurança dos
profissionais
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-9-

Compras - Responsável
pelo processo licitatório
para as compras/insumos
e outros no órgão público

ANEXO VI!: GESTÃO FINANCEIRA : INTEGRADA.

COMPETÊNCIA : AGOSTO /202Í

FINANCEIRO

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

GESTÃO DE
CAIXA
í

CUSTOS

COBRANÇA E
PAGAMENTO
CONTABILIDADE
FINANCEIRA

“ ANEXO VIII: ALGUNS DADOS ANALÍTICOS : LIMITES CONSTITUICIONAÍS EM SAÚDE , EDUCAÇÃO, PESSOAL.
COMPETÊNCIA AGOSTO /2021
LIMITES (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LRF).
Percentuais /Distribuições : Conforme a LEI N° 101/2000.

LIMITES CONSTITUCIONAIS
m PESSOAL,

EDUCAÇÃO

1

& SAÚDE

H toJE8
1

1IMM.W

:

O'. :

m
:
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GRÁFICO: LIMITES CONSTITUICIONAIS SAÚDE /EDUCAÇÃO /PESSOAL.

PERCENTUAIS DISTRIBUTIVO
o APÓS A VERIFICAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS.

ANÁLISE DOS REGISTROS CONTÁBÉ1S COMPETÊNCIA
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»

SAÚDE

®8

LIMITES
o CONTRAPARTIDAS DO FUNDED- CONFORME PRECONIZA A LEI 14.113/2020.
A LDB - LEI DE DIRETRIZES E BASES NO ART.70

*>

70% - Aplicação com os PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO e abrangência. quando incluídos neste
grupo, além dos profissionais do magistério, os profissionais da Educação Básica como um todo.
30% - Serão dispendidos nas outras despesas de MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO. De acordo ao Art. 70 da LDB.
COMPETÊNCIA AGOSTO /2021

FUNDEB
i

Bi FUNDES PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

m FUNDEB OUTRAS DESPESAS MDE (MANUTENÇÃO/OA EDUCAÇÃO)
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4 GRÁFICO: ANÁLISES DA (PASTA) SECRETARIA DE FINANÇAS . REGISTRO ANALÍTICO COMPETÊNCIA DE
AGOSTO/2021, APÓS A EXAMINAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁREIS.
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70% Complementação do
Ensino 15%
\

"A
Legenda (percentual ) obtidos
através dos espelhos contábeis
70% complementaçâo
Valores Aplicado no:
Mês 59,14%.
No ano 37.42%

50% VAAT -Valor por

25%. Aplicação do Ensino

Aluno

S FUNDE 8

48

ANEXO IX: SETOR DE COMPRAS : FLUXO DE AQUISIÇÃO
ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Lança Compra

LANÇA
SOLICITAÇÃO

>

compra compra

Seleciona o
produto compra

SELECIONA
FORNECEDOR

FINANCEIRA
CONTABILIDADEE
contabilidade

>

FAZ COTAÇÃO

-

«

r

~

Apura e Define

comora
Aprova e Compra
compra

RECEBE A
MERCADORIA

LANÇA NOTA FISCAL

Mercadoria ok!
Ok!

SIM

<n

NEGOCIA COM
EORNECDEOR

<

fiscal

NÃO

NÃO LANÇA OCORRÊNCIA

V
A

Encaminha Nota Fiscal e
Mercadoria

CONTA Á
PAGAR

Homologa e identifica
equipamento

ANEXO : X
LICITAÇÃO : FASE INTERNA
COMO CONTRATAR

O QUE
CONTRATAR

t

\
'

Caracterização da
Obra

COM QUAIS
RECURSOS

QUEM
CONTRATAR

COMO EXECUTAR

'

Previsão de
Recursos

Regras para
Habliíação

Regras para a
contratação

Regras para
o
planejamento

Regras para
a
contratação
contratação

in

LICITAÇÃO : FASE EXTERNA

ANEXO XI:

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

ESCLARECIMENTO A QUESTÃO

RECEBIMENTO DE
PRAZO EM CASO DE
ALTERAÇÃO CASO DE

RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS

v
ANÁLISE DA HABILITAÇÃO

DILIGÊNCIAS

A

ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREÇO
GLOBAL UNITÁRIO

CLASSIFÍCAÇAO
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ANÁLISE DE
RECURSOS

HOMOLOGARÃO
PROGRAMA DE NECESSIDADE

ANEXO XII - LICITAÇÃO /DIAGNÓSTICO

1

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO

ESTABELECIMENTO DE

-FASE PRELIMINAR Á LITAÇÃO

ALTERNATIVAS

*Programa de Necessidade.

ESTUDO PRELIMARES DAS
ALTERNATIVAS

* Estudo de Viabilidade Anteprojeto

-FASE CONTRATUAL

* Anteprojeto

-FASE EXTRERNA A LICITAÇÃO

* Contrato

* Publicação do edital da licitação

* Fiscalização da Obra

de Propostas

Viabilidade

Ambiental

*Recebimento da Obras
''A

-FASE Á POSTERIOR Á CONTRATAÇÃO
* Operação

Viabilidade
Técnica
Viabilidade

7?

Econontica e
A

ESCOLHAS DAS ALTERNATIVAS

* Manutenção

-FASE INTERNA A LICITAÇÃO

\

* Projeto Básico

r

ANTEPROJETO DAS ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS

* Projeto Executivo
SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA O
PROJETO BÁSCO

* Recursos Orcamentários

* Editai de licitação
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B/S

4 DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DE QUALIDADE NO ÂMBITO PÚBLICO MUNICIPAL.
DIAGRAMA ISHÍKIWA
o TÉCNICA - RESOLUÇÃO DE PROBLEMA - POR PASTA
o APLICADO EM ALGUMAS PASTAS
»

.

MÉTODO

MATÉRIA PRIMAPRIM

MÃO DE
OBRA

PASTAS
DIVERSAS
V

MÁQUINA

MEDIÇÃO
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MEIO
AMBIENTE

>

SECRETARIA DE OBRAS COM BASE NA FERRAMENTA DE ÍSHIKWA

MÉTODO

- Gestão de estoques para peças mais
especificas.

MATÉRIA -PRIMA

- Atraso de Material por parte do
fornecedor.
- Faltou produto para a realização
das atividades.

MAO DE OBRA

- Falta de capacitação presencial
devido a pandemia.
- Necessidades de um veículos aberto
para as demandas da secretaria.

MÁQUINA

-

Peças e equipamentos quando não
tem no município por falta de
fornecedor.

- Quando a bomba de água quebra.

MEIO AMBIENTE

MEDIÇÃO

-

-

trocados.

- Alguns locais com deficiência de

Quando ocorre alguns erros de
medição de equipamentos a serem

Poeira.

iluminação.
3
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SECRETARIA DE SAÚDE COM BASE NA FERRAMENTA DE ISHIKWÀ

MÉTODO

- Jornadas de trabalhos intensas.

MATÉRIA -PRIMA

- Insuficiência de

MÃO DE OBRA

doses da COVID19 para atender a toda população.

- Falta de capacitação profissional de

Espera do fornecedor para
de
manutenção
equipamentos
odontológicos e outros.

- Distribuição

modo presencial devido a pandemia.
de mais veículos para
os diversos atendimentos da saúde .
alguns
Falta
modernizados.

mobiliários

MÁQUINA

-

Aquisição de celulares para as
demandas
das
secretarias
funcionários utilizando os seus.

-

MEDIÇÃO

-

Equipamentos diversos defeituosos
a serem trocados.

Manutenção de equipamentos

odontológicos.

- Manutenção Raio X.
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MEIO AMBIENTE

-

Barulho ás vezes próximos
unidades de saúde.

a

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BASE NA FERRAMENTA DE

MATÉRIA -PRIMA

MÉTODO

- Plano de Controle de forma virtual.
-Ficha técnica virtual.

-Atualização
software.

da

-Complexidade
atividades.

de

entrega

MÃO DE OBRA

de

documentação

- Ensino

a distância sem contato de
rotina do educador x educando
devido a pandemia de forma online.

-

Falta de treinamento de forma
presencialmente
dinâmica
(pandemia).

MÁQUINA

- Bobinas quando faltam e ficam
queimadas.

ÍSHXKWA

MEDIÇÃO

- Acompanhamento dos docentes de

-Manutenção de aparelhos de cópias.

forma virtual/ faltando a parte
presencial de rotina (pandemia).

-Ajustes de máquinas.

-

Realizações de palestras de rotina
virtual.

MEIO AMBIENTE

-Tempos chuvosos entregas
atividades de rotinas zona-rural.

de

-

Falta de acompanhamento familiar
com reuniões, participações e outros
(pandemia).

- Datas Comemorativas (espaço externo)
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SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER COM BASE NA FERRAMENTA DE ISHIKWA

MÉTODO

o Informação
o Instrução
o Procedimento

MÁQUINA

o Deteriorização
o Manutenção

MATÉRIA -PRIMA

o Equipamentos não sendo
utilizados diaramenete devido
a pandemia podendo ter que
trocá-los.

MEDIÇÃO

o Condições locais
o Inspeção
o Instrumentação
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MÃO DE OBRA

o Os Artistas sem treinamentos
diários presenciais devido a
pandemia.
o Sem lazer diversão presencial
devido a pandemia.
o Esporte de rotina ausente
devido a pandemia.

MEIO AMBIENTE

o Clima
o Criação de oficinas.

SECRETARIA BE TRANSPORTE COM BASE NA FERRAMENTA DE ISHIKWA

MÉTODO

4 Controle Logistico.
Máquinas inadequadas.
A Jornadas de trabalhos
excessivas.

MÁQUINA
A Algumas máquinas obsoletas.

MATÉRIA - PRIMA

'A Atraso de alguns fornecedores
entrega de insuraos.
-A Falta de espaço/ estruturado
na linha de produção - uma
garagem adequada .

MEDIÇÃO

A Condições
locais/estruturação.

MAO DE OBRA

A Ter um espaço mais organizado
( garagem ) para as demandas da pasta

mais a frente uma reforma com
de veículos.
•A Funcionários sem treinamentos
presenciais (pandemia).

cantina, estacionamento

MEIO AMBIENTE

A Faz muito calor na linha de
produção - garagem.
4- Falta de espaço estruturado -

garagem.
4 Iluminação.
A- Clima.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA COM BASE NA FERRAMENTA DE ISHIKWA

MÉTODO
«

Deslocamento aplicação adequada
diversas comunidades/ realizações de
cronogramas. (pandemia)

o
®
®

Falta de capacitação de
profissional presencial
(pandemia)
Contratação de mais técnicos
no setor (cursos profissionais
técnicos e outros)

Semente
Agrotóxico
Adubo

MÁQUINA

Máquina- Quando tratores quebram
Máquináris ultrapassados algumas
necessidades tecnólogicas modernas
Necessidade de veiculo aberto para
a secretaria

MAO DE OBRA

MATÉRIA -PRIMA

MEIO AMBIENTE

MEDIÇÃO

Quantidade correta
( Adubação/plantio/pul verização)

e

®

Momento Pandémico.
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®

«

Clima
Chuva
Insetos

Momento Pandémico.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE NA FERRAMENTA DE ISHIKWA

MÉTODO

Planejamento
de
rotina
alterado momento pandémico
ações no espaço externo sem
realizações (presenciais).

MÁQUINA

Equipamentos modernizados
em alguns setores.
Aquisição de celulares para
comunicação interna em
alguns setores.
Alguns software lentos.

MATÉRIA -PRIMA

Materiais obsoletos.

MEDIÇÃO

Lives interativas para motivar
o público.
Exposições de palestras
dinâmicas /vídeos público
vulnerável e precisam seres
motivados. Fazer cronograma
mensal ao menos 1 vez .
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MÃO DE OBRA

Falta treinamentos presenciais
da equipe (pandemia).
um
de
Contratação
profissional psicologia para o
CRAS.

MEIO AMBIENTE

Falta de atividades de
espaço
no
socializações
externo - devido á pandemia.
Temperamento de pacientes
em estado vulnerável.
Organização de espaço físico
em alguns setores

4 ANALISE DE SWOTT - SECRETARIA DE AGRICULTURA
-Na referida SECRETARIA GOVERNAMENTAL - UM DIAGNÓSTICO (anexo).
FORCAS

FRAQUEZAS

0

Qualificação e Compromentimento do Corpo Técnico.

Estrutura física da Secretaria.

H

Bom Ambiente de Trabalho.

Insuficiência de pessoal.

B

Bom Atendimento ao Público.

Deficit de máquinas e equipamentos.

Déficit de veículos para transporte.
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

0

Desenvolvimento do Setor Agrícola Municipal.

Inviabilidade do Atendimento ao Público Externo.

H

Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Inviabilidade de Ofertas dos Serviços da SEAMA.

H

Consolidação do Setor Meio Ambiente frente ás ações

Saturação da Equipe.

liscalizatórias.

Ausência da Equipe na Zona Rural.

a

Expectativa dos Nossos Projetos na Zona Rural.
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4 ANÁLISE DE SWQTT - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
-Na referida SECRETARIA GOVERNAMENTAL - UM DIAGNÓSTICO (anexo).

FORCAS

FRAQUEZAS

Políticas de educação DIVERSIFICADA.
Assistir o educando (ALUNO).
B
Coordenar, planejar, organizar, dirigir, executar, controlar,
avaliar as atividades do Sistema Municipal de Educação.
Resultados dos estabelecimentos / condicionando os
INDICADORES E METAS.
s Diagnósticos/ ações das atividades
diversas do sistema
municipal.
B
Planejamento estratégico (execucação das atividades existentes
e outras).
“ Elaboração/Acompanhamento do plano de gestão.
B
Gerenciamento do ensino - MUNICIPAL.
a
Conselho Municipal de Educação (ATUANTE).
s Normas diversas da educação : Ministério da educação/ e
MARCOS LEGAIS (Estadual / Federal). _
OPORTUNIDADES

Falta de capacitação específica da área de atuação
(Técnicos da SEDE, Coordenadores, Professores e
Conselheiros).
Dificuldade em alcançar o índice - Avaliações
Externas (IDEB- índice de desenvolvimento da Educação
Básica / ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio).
Execução parcial do plano de ação.

H

®

H

B

B

AMEAÇAS

Profissionalização e valorização dos profissionais.
Compromisso e transparência 11a gestão pública de forma
democrática .
Tecnologia na maioria das escolas.___
_

índices de rendimentos escolares (baixos).
Conhecimentos técnicos dos membros dos
conselhos envolvidos na área educacional.
Intervenção política no cotidiano escolar. _

_
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_

H
B
B

8
8

B

s

Ações e diversas atividades no âmbito educacional.
Análise e discussões dos Plano Municipal de Educação (PME).
Autonomia das Escolas - GESTÃO COMPARTILHADA. !'Os
envolvidos do contexto escolar dando sugestões”.
Profissionais em suas respectivas áreas de formação.
Avaliação Externa ( IDEB ÍNDICE DE
DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , SAEBSistema de Avaliação da Educação Básica)
Convénios / Parcerias com órgãos externos - PROGRAMA
ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/BA;
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO
- UNDIME.
Sistema de gerenciamentos diversos (SIGPC- Sistema de
Gestão de Prestação de Contas, SIMEC- Sistema
Monitoramento Execução e Controle , SIGARP- Sistema de
Gerenciamento de Ata de Registro de Preços , SIOPESistema de Informações Sobre Orçamento Público em
Educação, CACS- FUNDEB- Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do FUNDEB. PFB- Programa Bolsa Família,
PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, PDDEPrograma Dinheiro Direto na Escola).

Alunos distante da realidade educacional pademia/
incrementos, mudanças e ajustes nos planos dos profissionais e
discentes com necessidade de suporte presente e de rotina dos
profissionais diversos da educação.
Pais/profissionais da rede educacional falta de
reuniões presencianias (Pandemia).
Readptação de todos os profissionais da educação ás
tecnologias muitos não gostam de utilizá-las. (Pandemia)

-
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ALGUMAS PASTAS .
APÓS APLICABILIDADE DA FERRAMENTA ISHIKIWA.
SOLUÇÕES PARA

-

SECRETARIA DE OBRAS
SOLUÇÕES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
UM ESPAÇO / ESTRUTURADO - No Antigo Clube Del
Rei da sede do município ( reforma), implementação de um
espaço de estoque de alguns materiais de rotinas e outras
necessidades da secretaria como distribuição e entrega de EPI.
DELEGAR UM FUNCIONÁRIO - Na parte do estoque
quando criar para requistar a entrega de materiais de imediato
/ou da própria secretaria sempre estar cobrrando ao fornecedor
para tentativa de agilizar as entregas cabíveis.
TER SEMPRE UM FORNECEDOR 1)0 MUNICÍPIO Para entrega de imediata de alguns produtos para a realizações
de suas diversas atividades de rotinas.
ALGUMAS CAPACIT AÇÕES - A priore , em reuniões de
rotinas presenciais , mais claro com um público reduzido.
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ABERTO - Para as
atividades diversas das demandas das secretarias.
O OBJETIVO TER UM LOCAL DE ESTOQUE - No
mínimo para BOMBA DE ÁGUA DA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO DA SEDE ter 1 bomba extra no estoque .
Devido ao deslocamento em especial, devido a pandemia
ressaltando, que algo utilitário para atender as necessidades
básicas do município já que no município não tem fornecedor
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SECRETARIA DE TRANSPORTE
-SOLUÇÕES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
CONTROLE LOGÍSTICO - Atavés de ficha em andamento
por parte da secretaria. Cronograma de escala de roteiro.
atentar-se para substituição de alguns motoristas estar sempre
um de alerta no cronograma implementado , pois, a secretaria
tem várias demandas e trabalham em parcerias com outras
secretarias governamentais, atendimentos de pacientes e outras
possibilidades.
MÁQUINAS INADEQUADAS
Verificar as quais
existem/ou estão em possibilidades de recuperações e as que
deverão solicitar algumas novas para as diversas atividades de
atendimento aos munícipes. Averiguamos que muitas máquinas
obsoletas.
JORNADAS DE TRABALHOS EXCESSIVOS - Objetivo
implantar soluções para evitar o desgate físico dos motoristas troca de dias de trabalho, 1 folga semanal/ou quinzenal
dependo da carga horária de trabalho . Fazer esses diagnósticos
de rotina.
CONDIÇÕES DE TRABALHO/ESTRUTURAÇÃOGaragem Adequada Necessita em caráter de urgência de
banheiros (organizados), Garita (entrada), parte de saída
(veículos), muros altos, cobertura, estacionamento, limpeza,

-

especifico desse material.
SETOR DE ESTOQUE - Caso seja implementado tomada de
decisão do Executivo Municipal, ter um responsável para a
averiguação das notas. Na sequência NOTAS A SEREM
ENTREGUES NA SECRETARIA CORRESPONDENTE.
POEIRA NO MEIO AMBIENTE - Entrega de EPI(S) para
os trabalhos dos diversos funcionários da Secretaria de Obras .
Ter extras no estoque para as necessidades dos funcionários
variados.
TODAS ÁS RUAS DO MUNICÍPIO - Fazer um cronograma
para colocar a iluminação pública , ruas principais do
município a serem iluminadas de imediato. Observação caso
não dê a quantidade que já foi requisitada. Fazer uma aquisição
e ter algumas no estoque para algumas necessidades básicas de
atendimento aos munícipes. Atenção: Trabalho neste quesito
estai- em andamento no governo municipal " ILUMINAÇÃO".
Observação: A criação do estoque - tomada de decisão por
parte do município. (ETAPA CONCLUSA)
A RESPECTIVA PASTA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
COM COMPROMISSO.
ETAPA CONCLUSA: COM ÊXITO.

copa, calçamento/ou asfalto, 1 sala com computador x
impressão de imediata de uma ficha para os
impressora
profissionais e outros suportes.
DELEGAR UM FUNCIONÁRIO - Da Secretaria /ou do
Espaço de estruturação da garagem a ser implementado para
fazer as cobranças de rotinas aos fornecedores e entregarem os
insumos de rotina manter sempre comunicação de rotina com
os fornecedores para as melhorias.
GARAGEM - Péssimo Estado/Melhorias/Ampliações. Uma
garagem adequada já serve para dar a um treinamento aos
funcionários e outros anseios da respectíva PASTA.
TREINAMENTOS PRESENCIAIS
Por enquanto,
realização de reuniões de rotinas devido a pandemia. Aos
poucos com o quadro de funcionários reduzido, mantendo as
medidas de segurança , higienização.
GARAGEM DESCOBERTA
Bastante calor sem
arejamento, necessita de iluminação, clima desfavorável,
condição de trabalho uma reforma , ampliação .

SECRETARIA DE SAÚDE
-SOLUÇÕES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
JORNADAS DE TRABALHO INTENSAS - Escalas de
funcionários /profissionais de saúde fazer um diagnóstico caso

SECRETARIA DE AGRICULTURA
-SOLUÇÕES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
DESLOCAMENTO - Nas diversas comunidades rurais - se
articularem e fazerem cronogramas de visitas de forma
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haja a prioridade contratação de profissionais para suprir as
demandas da secretaria de saúde. Ter um cronograma das
escalas de trabalho dos funcionários - mapeamento interno que
contemple á todos no Mural da Unidades de Saúde.
AQUISIÇÃO DE CELULARES - Ponto fundamental, pois.
percebemos que em suas demandas os profissionais tem
utilizados os seus próprios para se comunicarem de imediato
nas atividades de rotinas de trabalho .
EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO
Precisam de
assistência o mais rápido possível é incumbência de assistência
de imediato, por isso, faz-se necessário, “Contratos com
Empresas de Manutenção de Equipamentos Odontológicos .
Manutenção de Raio X”
EQUIPAMENTOS Aquisição de aparelhos modernos para
as unidades de saúde.
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Através de Reuniões
presenciais é claro com o quadro de pessoa! reduzido com
alguns informes, orientações. Isso quando ocorrer de forma
presencial e matendo ás medidas de seguranças cabíveis.
BARULHO AS VEZES PRÓXIMOS AS UNIDADES DE
rr
SAUDE - Solicitar as pessoas que fazem barulho para abaixar
o volume .
AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS Para as unidades
de saúde modernizados.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
-SOLUÇÕES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
PLANO DE CONTROLE DE FORMA VIRTUAL

-

-

reduzido devido a pandemia , fazer reuniões com associações e
averiguarem o que cada comunidade necessitam.
Momento Pandémico, mantendo todas ás medidads de
seguranças, reunião com público reduzido.
MAQUTNARIGS - Quebrados , necessidades de manutenção,
trocas e outras situações diagnósticas, será necessário fazer um
CKECK LIST para esses levamentos e depois apresentar ao
CHEFE DO PODER EXECUTIVO para aquisição, locação e
outras viabilidades para continuidades dos serviços cabíveis.

.

-

»

-
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-SOLUÇÕES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
PLANEJAMENTO - Adaptação ás mudanças.

Desafio é o lema da educação, momento de mudanças é
necessário ter uma ferramenta tecnólogica, grupos de Whatssap
e outros suportes para a educação de fato continuar ( em
andamento por parte da secretaria). Com algumas dificuldades
é claros ferramentas tecnológicas com alguns entraves, os
profissionais longes da didática metodológica da sala de aula
educador x educando “ a globalização'’ tentando se adapatar
tarefa complexa muitos alunos ansiosos na tentativa de reverem
seus coleguinhas de escola e ter de fato o contato com o
professor.
FICHA TÉCNICA VIRTUAL - O coordenador ausente
didaticamente não tem diariamente aquele contato presencial
com o professor para dar dicas, sugestões de melhorias nas
atividades cabibeis. professores querendo instruções presenciais
e ajudam de seus colegas as trocas de informações que faz parte
do sistema educacional tudo isso sofreu diversas
alterações/modificações de fato uma reflexão ou utopia ? - Pois
é educadores chegou o momento de pesquisar ainda mais e
incrementarem os resultados de êxitos no intuto de motivarem
seus discentes. Necessário articulação de aquisição de
aparelhos tecnológicos para esse público, muitos precisam de
treinamentos para aprender as tecnológicas, outros não gostam
de utilizar . Tarefa do Coordenador Pedagógico ajudá-los aos
poucos (docentes), neste quesito mudança!
Prrenclnmento de ficha online e envios para grupos de
whatssap / e-mail e as devolutivas e outros suportes da
secretaria de educacão.
TREINAMENTO DE FORMA DINÂMICA - Muitas
y
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ESPAÇO EXTERNO - Toda a rotina da secretaria sofreu
uma mudança radical, onde, os eventos que eram expostos para
os diversos públicos foi alterados é favorável se adapatar tarefa
múltiplas no âmbito da assistência social.
De uma forma geral seria sempre colocar LIVES DE
para o
MOTIV AÇÃO/VIDEOS/P ALESTRAS e outros
público que atendem através do faceboock do município . Com
coreográfo, grupo de danças, músicos, apresentação teatrais
para ajuadar a esse público que a secretaria de ação social
atende de rotina, pois, os mesmos necessitam de motivação,
apesar de não terem, tais realizações nos espaços externos,
devido a pandemia de modo presencial , adequação de
imediato. CPIEGOU O MOMENTO DE MOTIVAR AÇÃO
SOCIAL , EQUIPE SOLIDÁRIA PARA FAZER A
DIFERENÇA!
Lembrete: Realização de cronograma.
AQUISIÇÃO DE CELULARES Para as demandas internas
da secretaria.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Modernizados em
alguns setores.
SOFTWARES LENTOS - Manutenção e diagnóstico Equipe
de TI - Tecnologia da Informação.
CONTRATAÇÃO DE PROFISIONAL - Pscicológo para o
CRAS em andamento.
TREINAMENTO PRESENCIAIS - A priore reunião de
rotinas na secretaria com o quadro reduzido devido a pandemia
e tomando todas as medidadas de segurança.
MATERIAIS

-

oficinas de monitoramento da educação nào estão sendo
realizadas de modo presencial (pandemia). O ideal é usar
ferramentas tecnológica GOOGLE MET / ZOOM quando
cabível , mais as tecnológicas não funcionam como gostariam
para um ensino eficiente e eficaz.
MAQUINAS - Tecnologias ajustes, manutenção , bobinas
queimadas para entregar os materiais didáticos de instrução de
alguns profissionais dificuldade. Requisitar técnicos para dar
esse suporte/ ou parceria em alguma secretaria do município
para ajudar-los de imediato. Além disso realização de contratos
com empresas que possibilitem suporte aos variados
equipamentos.
COMPLEXIDADE DA ENTREGA DE ATIVIDADE Vários locais a serem entregues as diversas atividades no
intuito de os alunos absorvem algum aprendizado mesmo que
nesse período pandémico. Deslocamento de transporte para
entrega - parceria com a secretaria de transporte (em
andamento no município).
DATAS COMEMORATIVAS NO ESPAÇO EXTERNO os proffisonais não tem a possibilidade de demostrarem aos
alunos o património cultural , como praças da cidade, contar a
história do município a onde os alunos amam, levarem para
entenderem o dia do meio ambiente, o dia do índio, desfile da
primavera, desfile 7 de setembro, Consiência Negra, e outras
datas importantes tudo mudou. A coordenação pedagógica
instruirá os professores a utilizarem ferramentas tecnológicas
para darem aulas virtualmente para os seu público alvo.
Em vez em quando criarem uma tive para os adolescentes em
r

OBSOLETOS - Necessário inovar aquisição de novos.
ORGANIZAÇÃO
DE
ESPAÇO FÍSICO - Ter um espaço próprio municipal
estruturado para CRAS.
PACIENTES - Fazer os encaminhamentos para os diversos
órgãos internos x orgãos externos , parcerias com a Secretaria
de Saúde e outras secretarias governamentais.
PARCEIRIAS - Secretaria de Educação, Conselho Tutelar,
Secretaria de Transporte e outros.

especial do COLÉGIO MUNICIPAL DE ARAÇAS (CMA)
estimular os discentes - parceria com a secretaria de Educação
e Secretaria de saúde com uma palestra de orientação “Saude
Bucal” 5° ano.
No (CMA) 6° ano. 7° ano consiencia negra " Desfile da Beleza
Negra. Parcerias com os professores de Histórias.
Exposição de Teatro - Parceria com a secretaria de Esporte
Cultura e Lazer.
Desfile 7 de setembro uma live com exposição - Dos
professores das diversas variades de temas da escola esse
evento tem quer dar sequência .
Uma live interativa um grupo de dança, um grupo teatro, uma
apresentação de um capoeirista, exposição das bandeiras do
Brasil, de Araçás , da bahia por uma aluna linha de frente, um
cartaz que simbole o 7 de setembro alunos gostam de arte e
outros suportes materiais metodológicas.
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR - criação de grupos de
Whatssap para se comunicar com os pais/dos alunos.

j

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

-

SOLUÇGES DE GARANTIA PARA AS MELHORIAS DE
ROTINAS .
MOTIVAÇÃO PARA OS ARTISSTAS LOCAIS Criação
de LIVES MENSAL. Melhorias do Centro de cultura que é um
Património Histórico Cultural e Artístico do Municipio ,

Ao Executivo Municipal:

-

71

o Apresentação de algumas soluções:

portanto, a recuperação de imediato deste local, pois, encontrase paralisado, ressaltando deu-se inicio a obra pública, mas não
foi finalizada, necessário conclusão, espaço tem faltando,
inovar para os diversos atendimentos de rotinas , Teatro,
Dança, Música, Artes, Biblioteca para ser implentado neste
espaço para expansão dos diversos trabalhos da Secretaria,
condicionando ao munícipes empregabílidade e a desenvolvura
dos artísticas locais.
RENOVAÇÃO DO CASDATRO DOS ARTISTAS proprocionando LIVES EM DATAS COMEMORATIVAS
para algumas apresentações , encenações teatrais.
BUSCAR PARCERIAS COM A EQUIPE DE SAÚDE ,
EDUCAÇÃO e outros parceiros para a realização de eventos
culturais, a educação tem alunos brilhantes que precisam
justamente fortalecer nesse sentido e envolver os alunos em

atividades escolha sorteio de TURMA DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS ALLJNOS
EXPOREM SEUS TALENTOS, COM cantos, dança, pinturas,
dessenhos e outros articulações para demonstrar seu talento por
através de Lives , videos gravados e outros que encaminhem
para secretaria de educação, a coordenação da escola entrem
em parceria com a secretaria de esporte cultura e lazer e
exponhas em lives.
ESPORTE - Começar a se articular- no sentido de criar
projetos para caminhada para o povo e outras , ou até lives com
grupos de danças para incentivar a população fazerem exercício
de rotinas em suas residências, motivação é fundamental!
LIVES COM (YOGA, ALONGAMENTO, outros de
incumbuência da secretaria para estimular a população.
REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
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-L Algumas PASTAS municipais para as melhorias/soluções apartir
da aplicabilidade do Diagrama ISHIKIWA- Técnica de Resolução
de Problemas.

- Secretaria de obras.

- Secretaria de Saúde.
- Secretaria de Educação.

- Secretaria de Esporte/Cultura.
- Secretaria de Transporte.
- Secretaria de Agricultura.
- Secretaria de Assistência Social.

4 Para apreciação e Tomadas de decisões por parte do
Executivo Municipal.

ESPORTIVA E DE LAZER pode se incrementar lives neste
locais esportivos.
Profissionais que demostrem uma cinbaixadinha, um
pênalti, um comentarista do ramo do futebol e outros.
Utilizar-se de variados meios de comunicação que possibilitem
a difusão dos eventos e atividade.
Elaboração de projetos e programas de esporte e lazer para o
município, priorizando atividades de acordo com o perfil da
população.
Exposição de lives em espaços de estádio deve se observar o
clima e outros.
Implentar lives, instrução, informação e procedimentos. Locais
limpos, arejados, higienização, arrumação.
ASCOM
SECRETARIA
com
Parcerias
DE
COMUNICAÇÃO E OUTROS.
MÁQUINAS, manutenção deteorização fazer os testes cabíveis
checar antes de transmitir a LIVE.
o Avaliação das condições locais, inspeção e instrumentação para
transmitir LIVES de sucesso. Deteriorização.Manutenção
OBSERVAÇÃO: Todos esses critérios são de tomadas de decisões da
secretaria juntamente com o executivo. _

GESTÃO INTEGRADA
ESCOPO

MUDANÇA

OBJETIVOS DEFINIDOS

ESCOPO MAIOR E BENEFICIO ESCOPO
ORGANIZACIONAL
MAIS SIGNIFICATIVO
ALIN PIADO COM A ESTRATÉGIA DA
ORGANIZAÇÃO_
E
GERENCTAM
BUSCAM ESPERAM MUDANÇAS E ESTÃO MONITORAM
MUDANÇAS
NO
MINIMIZAR MUDANÇAS
PRONTOS PARA GERENCIÁ-LAS
AMBIENTE EXTERNO

PLANEJAMENTO PLANOS PROGRESSIVAMENTE PLANOS DE ALTOS NÍVEIS PARA CRIAM PLANOS DE ALTOS NÍVEIS
DETALHADOS
ORIENTAR OS PROJETOS
MANTÉM A COMUNICAÇÃO PARA
ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
SUCESSO

MESURADOS
PELOS MENSUAR PELO ATENDIMENTO MENSURADO PELO DESEMPENHO
OBJETIVOS,
TAIS
COMO AS NECESSIDADES E PELOS DO INVESTIMENTO AGREGRADO E
ESCOPO, PRAZO E CUSTO.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
ATINGIMENTOS AOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LIDERANÇA

FOCADO NA EXECUÇÃO DE GESTÃO DOS
ATIVIDADES
RELACIONAMENTOS, SINERGIA
E RESOLUÇÕES DE CONFLITOS.

~
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AGREGAÇÃO DE VALOR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AOS

DIMENSÕES
CONTROLE INTERNO

ANEXOS XIII: Tabela : TABELAS - ORIENTAÇÕES
AÇÕES E REQUISITOS - NÍVEL IV
Capaciíação e Certificação dos Gestores e
Servidores das Areas de Risco.
€

Gestão de Recursos.
Alimentação do sistema de Recursos Humanos (RH)

IMPLEMENTAÇÕES
DIVERSAS

Avaliar a necessidade de contratação de novos
colaboradores:

Especificar e gerenciar sistemas de avaliação
desempenho dos colaboradores da
INSTITUIR
organização:
CRONOG RAMA CASO AS
ATIVIDADES DE
Planejar programas de qualidade de vida no
MOTIVAÇÃO SEJAM
trabalho;
IMPLANTADA PELA
INSTITUIÇÃO E
Sugestão: Em parceira com a Secretaria de
ENCAMINHAR AS
Esporte Cultura e Lazer, Secretaria de Saúde.
PASTAS
programar alguma atividade de relaxamento
aos colaboradores da organização. No caso em
TOMADA DE DECISÃO
2 e 2 meses para ajudar-los nos aspectos
POR PARTE DO PODER
Motivacionais. Alguma atividade ou dinâmica
de interação.Possibilitando a proposta da
EXECUTIVO
qualidade de vida dos indivíduos.

Integração e organização das informações.
H
Cadastros:
a

Folha de pagamento;

de
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Adequação à legislação vigente.

BALANCED SCOREARD (BSC)
Melhora o feedback e o aprendizado estratégico;
A SEREM DISTRIBUÍDOS
PARA AS SECRETARIAS

AÇÕES DE
ARTICULAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
CASO IMPLEMENTADO

1-GBJETXVQS:

definem o que a organização
deseja alcançar em cada perspective estratégica
(no Marketing);

2-INDICADORES: mostram o desempenho
de acordo com cada objetivo escolhido:

“ SEMINÁRIO AS PASTAS
DE FORMA ONLINE X
PRESENCIAL

SUGESTÃO : Secretaria de
ADM e Finanças pode
transmitir o Seminário.

3-METAS: representam
o
nível
performance desejado etn cada indicador;

de

OU
PROJETOS
ESTRATÉGICOS: Intervenções que devem
ser executadas para que a organização atinja as
metas de desempenho definidas.
4-íNICÍATIVAS

Promove a gestão estratégica organizacional;
Facilita a criação de sistemas de medição mais
abrangentes;
Melhora o aprendizado estratégico;

Melhora o processo de comunicação e o alinhamento da
estratégia;

Facilita a execução da estratégia;

Integra a gestão estratégica;
Quantifica o desempenho;

Facilita a compreensão da Missão, da Visão e das
estratégias;

IMPLANTAÇÃO

Criação de indicadores de desempenho:

Visualização dos objetivos por meio dos mapas
estratégicos;
PODENDO SER
IMPLEMENTADO

Melhora no desempenho quando integrado aos critérios
do PNQ;
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PARA AS TOMADAS DE
DECISÃO

Monitora a estratégia de longo prazo;
Integra o planejamento de curto, médio e longo prazo;

PODER EXECUTIVO

Utiliza métodos de desdobramento de objetivos;
Observação: Sugestão
para a Gestão
Municipal

Propicia a mudança cultural e a melhoria do clima
organizacional;

Possibilita a estratégia em tarefa de todos;

CONTROL ADORIA
GERAL

l

PLANEJAMENTO
INTERVENÇÃO NO
ÂMBITO INTERNO E
EXTERNO - AÇÕES
CORRETIVAS PARA
MELHORIA CONTINUAS
DOS SERVIÇOS
ANOTAÇÕES X
AVERIGUAÇÕES X
AÇÕES

Implementações
no âmbito TNTERNO X
’
EXTERNO
VISITAS AS PASTAS E
ESPAÇO EXTERNO.
PROGRAMAÇÃO: CRONOGRAMAS
DESENVOLVIDOS E ENCAMINHADOS
AS PASTAS.
REGRA: Após a deliberação de cada pasta
fazer a VISITA supracitada, conforme o
agendamento.

Formação
Possibilitando
de
Equipe
empregabilidade; (Essa parte com o Executivo Tomada de decisão).

No âmbito Externo - Disponibilidade de carro profissional habilitado para conduzir os Profissionais
da Controladoria em suas respectivas atividades de
rotinas;

ANOTAÇÕES DIVERSAS, articulação de
ações corretivas de melhorias.
Materiais: Pranchetas, livros atas, canetas,
câmara fotográficas e outros materiais de
suportes.

LEVANTAMENTO

Visitas: PASTAS INTERNAS:
OBRAS,
SAÚDE,
ADM,
EDUCAÇÃO,
PROCURADORIA, AGRICULTURA. ASSISTÊNCIA
SOCIAL, ESPORTE CULTURA E LAZER E

TRANSPORTE.
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PARCEIROS:
TODAS AS PASTAS
SETORES

i
i

QUESTIONÁRIO;

COLETA DE DADOS- SUGESTÕES DO
PÚBLICO EXTERNO;
DIAGNÓSTICO ESPAÇO INTERNO X
ESPAÇO EXTERNO

a

Setores Internos - Visitas:
Licitação, Almaxorifado, ASCOM, Tributos.
No Externo:

OBJETIVO: Transmitir informações cabíveis
ao Poder Executivo para as devidas
SUPORTE COBERTURA:
providências e tomadas de decisões, além de
VÍDEOS, FOTOGRAFIASum trabalho em conjunto do controladoria com
ASCOM
as pastas diversas para as iniciativas de
correções cabíveis e melhorias.
TOMADA DE DECISÃO
PODER EXECUTIVO

Visita á escolas - Articulação com a SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO;
Visitas as Unidade de Saúde e os (PSFs)Articulaçào com a SECRETARIA DE SAÚDE;

Espaço de Fisioterapia:

Praças

-

Articulação com SECRETARIA DE

OBRAS;

Zonas Rurais - Articulação com a SECRETARIA
DE AGRICULTURA.
CRAS - Articulação com a SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No âmbito Externo:

Instituir quando possível no âmbito externo
levantamentos de questionários - para coleta de
dados informativos.
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GBS: Caso necessário programar questionário no
âmbito interno.
OBSERVAÇÃO: As informações serão repassadas
ao Poder Executivo para articulação juntamente com
as Pastas e setores para as devidas tomadas de
decisões cabíveis.

CONTROLE CONTABÉIS
CONTROLES
OPERACIONAIS
BÁSICOS

CONTROLE
ORGANIZACIONAIS

Salvaguarda de Ativos e Registros Financeiros
Apropriados _ _
Políticas e Linhas Básicas de Direcionamento
1.
rabalho articulado em conjunto;
2.
ada pasta possui referenciaimente sua
dinâmica de trabalho;
Responsabilidade

AUDITORIA INTERNA

ALCANCE DOS OBJETIVOS
- o que se pretende alcançar

DELEGAR AUTORIDADE
Operacional
OU
Nível
(PRODUÇÃO
ACOMPANHAMENTO
DAS
ATIVIDADES

Manuais de organização
Implementar os organogramas, descrição de ORGANIZACIONAIS)
cargos e segregação de funções

CONTROLE BUROCRÁTICO
o Controlar e avaliar os funcionários, incentivando a se
comportar de forma adequada e assim alcançar os
padrões desejados de desempenho;

Observação: E importante cada pasta fazer essa
“implementações” nas diversas secretarias - ou até mesmo
instituir um documento organizacional.
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CONTROLE
INFORMAÇÕES
CONTROLE
PROCEDIMENTO

DE Prestação de informações á administração para Encaminhado oficio ao poder Executivo para tomar
o planejamento e tomada de decisão.
conhecimento dos registros do controle interno - Relatório
de atividades Operacionais X Auditoria (PAACI) para as
__
designadas tomadas de decisões cabíveis.
DE Estabelecimento de políticas e procedimentos
incluindo o fluxo de documentos, que inclui
REVISÃO DE CÁLCULO quando necessário;
sistema das transações, controles das rotinas de
processamento.
CONCILIAÇÕES
DE
PROCESSAMENTOS
BANCÁRIAS;

AS DIVERSAS
ATIVIDADES DE

ROTINAS
ORGANIZACIONAIS

1 .Precisão;
2.Rapidez;
3.Economia;

Critérios a serem implementados;

4.Flexibilidade;

Orientações de rotina em cursos e outros;

5.Inteligibilidade;
6.Aceitação:
7.Critérios múltiplos e razoáveis;
8. Foco estratégico;
9.Ênfase nas exceções e adoção de medidas
corretivas;

AMBIENTE INTERNO X Informações
económicas,
EXTERNO
políticas e sociológicas globais

tecnológicas,
Alguns dados informatizados;

Das diversas pastas;
Ações diversas das Secretarias

DÍARíO OFICIAL

PORTAL
TRANSPARÊNCIA

Acompanhar
município

publicações

relacionadas

ao PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUTROS.

Abrir o portal da transparência e orientar sobre FAZER UM ESTUDO MINUCIOSO
DA melhorias
A PRIORE ESTAR EM ANDAMENTO
TRANSPARÊNCIA ATIVA

SUGESTÃO: CRIAREM ABAS DIVERSIFICADAS DAS
PASTAS
CAPACITAÇÃO

DE FORMA PRESENCIAL
DE FORMA ONLÇINE

Participações em Eventos de Capacitação
EVENTOS ONLINES
QUANDO INSTITUÍDO DOCUMENTO
FORMALIZADO ORGANIZACIONAL

PROGRAMAS
CAPACITAÇÃO
SERVIDORES
MUNICÍPIO

FINALIDADE participar de CURSO/CAPACITAÇÃO,
respeitando a pandemia causada pela COVID-19.

DE Orientar- e mobilizai' a participação em cursos,
PARA capacitaçôes, seminários, dentre outros de
DO forma online X presencial respeitando a
pandemia causada pela COVID -19.
_
ATIVIDADES Levantar informações

OUTRAS
ELABORAÇÃO /REVISÃO Revisar normas
DE NORMAS
Assessorai' na elaboração e revisão de normas
ELABORAÇÃO
ANUAL
DAS ATIVIDADES DE
Levantar informação;
CONTROLE
INTERNO
©
PACCI
Elaborar a proposta do PACCI
Discussão da Proposta do PACCI
©
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IMPLEMENTAÇÃO de TEMAS importantes e inovadores
para desenvolver e estimular os profissionais da
organização.

Algumas normas implementadas pelo código de ética,
apresentado á organização.

Mensalmente é encaminhada o RELATORIO DO
CONTROLE INTERNO POR COMPETÊNCIA referente
ao exercício /2021.
Enviado ao Executivo para ter ciência
Envio E-TCM

Finalizar o PACCI
PLANEJAR
EXECUTAR
RELATAR
MONITORAR

AUDITORIAS

PONTOS DE CONTROLES
DESPESAS
PESSOAL

Contas do Governo

Transferência de Recursos Orçamentários ao
Poder Legislativo _
COM Dotação Orçamentária - conforme preconiza a Contas de governo
LDO
“Verba Nova” ou “Despesa Nova”- Observação ressaltando que tal critério deve estar previsto
OBJETIVO: SUPRIR DESPESA
na LOA
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Pesquisa de clima organizacional - Sugestão
que seja por secretaria (cada pasta) tem sua
dinâmica de trabalho

CONTROLE INTERNO

Capacitação profissional
Por Secretarias /ou a Secretaria de Adm e
Finanças - implantar
Foi realizado curso de capacitação com entrega
de CERTIFICADOS AOS DIVERSOS
SEVIDORES

:

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

AÇÃO IMPORTANTISSÍMA DA SECRETARIA
UMA
DE ADM E CONTROLADORIA
PARCERIA para desenvolver os servidores.
PALESTRANTE / OU CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA QUANDO NECESSÁRIO PARA
MINISTRAÇÂO DE CURSOS PARA DIVERSAS
PASTAS DE FORMA INDIVIDUAL POR
SECRETARIA OU DE FORMA COLETIVA - AS
TOMADAS DE DECISÃO POR PARTE DO
EXECUTIVO

VIES: ONLINE X PRESENCIAL
Caso emitido documento organizacional - de forma online;
Presencial - quando cabível.
CONTROLE INTERNO

No setor de contabilidade
Diversas Demandas de Rotinas

Digitalização de documentos
Documentos Físicos em dados digitalizados
Em conformidade

GOVERNANÇA

Relatório de Governança Corporativa

Poder Executivo

CQOPQRATIVA

Transparência

Acesso a Informação

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

DOCUMENTOS DIVERSOS PUBLICADOS COMO:
O Relatório do RGF - Relatório de Gestão Fiscal
O Relatório do RREO- Relatório de Execução
Orçamentário, 2o Quadrimestre/2021

PUBLICAÇÕES ONLINES-

DIVERSAS
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GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

ASCOM
MARKETING
X
PARCERIA COM
DIVERSAS PASTAS

X
CERTIFICADOS
GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

Marketing - No caso a governança corporativa e seu corpo
Planejamento
técnico possibilitando um plano de marketing divulgação de
seus trabalhos (ONLINE).
Em consonância com iodas as PASTAS do A princípio a organização pública preza por uma ANALISE
Município
DE SWOTT e na sequência a dinâmica das respec-tivas
atividades expostas à população do município.

CARDS DESIGN (PADRÃO)
PUBLICADOS ONLINE

ENGAJAMENTO ENTRE AS PASTAS
PARCERIAS COM ASCOM
SUPORTES A DIVERSAS PASTAS
DO MUNICÍPIO.

Confecção de CARDS disponibilizados no FACEBOOCK
do município e outras redes sociais de conhecimento da
população
Sugestão: Podem ainda requisitarem o SOFTWARE de
confecção de CARD do pessoal da informática - expansão
do Marketing.

CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS EM CURSO DE

CAPACITAÇÃO
Normativa Interna
ENVIO DOCUMENTAL

Código de ética da instituição - ENCAMINHADO PARA
CADA PASTA. E APRESENTADO DE FORMA
DOCUMENTAL.
Planejamento Estratégico:
Vinculadas as ações do PPA e ao Orçamento Anual.
Reformulação /Plano Plurianual - PPA.
PROJETO DE LEI - A Governança comparativa irá fazer a
PPA (2022 à 2025) a governança instituída documentação e tramitação documental será encaminhada a
com seus documentos legais
Câmara de Vereadores (Poder Legislativo)
Finalidade: Debate no legislativo e aprovação do texto
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GOVERNANÇA
COOPORATIVA

UMA ANÁLISE EXTERNA

Conselhos deliberativos de diversas pastas

Em conformidade

ATUANTE
Associações diversas por comunidade
Sugestão: Averiguar os anseios das
comunidades rurais e na sequência montarem
um PLANO DE AÇÃO e estabelecer as
melhorias cabíveis.

Observação:
Orientações dos anseios das Comunidades Locais e
Comunidades Rurais - Dica ao gestor, ressaltando que toda
e qualquer e tomada de decisão a ser executada pelo o
Executivo.

Finalidade: Uma parceria entre os conselhos IMPLEMENTAÇÃO DE PESQUISA - FORMULÁRIO
deliberativos. Secretaria de Agricultura e Meio DOCUMENTAL PARA SABER OS ANSEIOS DESTES
PÚBLICOS LOCAIS.
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

Ações
Ações em saúde
Vacinação para os Idosos
ATUALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO
EXPOSTA
NO
OFICIAL,
DIÁRIO
FACEBOOCK DO MUNICÍPIO E OUTRAS

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS.
Dimensões
Variadas

Ações em educação - RECEBIMENTOS DE Ensino Remoto x capacitação profissional
SUPORTE TECNOLOGICO “CELULARES” - Instruções ONLINES - POR MEIO DE FERRAMENTAS
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OS
PROFISIONINAIS
EDUCAÇÃO. _
Ações em Obras

PARA

Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas

Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas
Dimensões
Variadas

VARIADAS GOOGLE MEET /
WHATSSAP E OUTROS.
DIVERSAS
ESTÃO EM PROCESSOS DE
PLANEJAMENTO A SEREM EXECUTADAS.
Ação em Agricultara e Meio Ambiente - Ações A mecanização no campo - Tratores Agrícolas (Máquinas)
VARIADAS
ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL
E outros anseios da população.
Ação em Assistência Social
Várias CRAS - Centro de Referência da Assistência Social com
Atividades
diversos serviços para as famílias e diversos públicos.
Atendimento á vários públicos- alvo.

DA

TECNOLÓGICAS

__

Política de Investimentos

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

lanejamento
xecução

ontrole
Dimensões
Variadas
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

de
para Atualizada a Política de Investimentos.
área
Criação
específica
acompanhamento dos riscos._
LICITAÇÕES
E
E Palestra (online)
CONTRATOS
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS E

EXECUÇÃO DO OBJETO

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Ações e Requisitos

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Certidões negativas de tributos
Em conformidade.
Outras certidões requisitadas conforme o
estabelecido nos documentos para participação
em licitação

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

ara o setor Licitação.
Sugestão: Exposição de uma guia dos
documentos necessários para fornecer aos
fornecedores e as diversas pastas tomarem
ciência - confeccionar um modelo.
Código de ética/ ENVIADO AS PASTAS
Em conformidade.
DOCUMENTALMENTE
Composição mensal do património, por ativo e Em conformidade.
segmento
Balanço patrimonial (ativo tangível /
mensuraçào da depreciação)
corpóreos ou materiais
Bens tangíveis
(móveis, veículos, imóveis)
Intangíveis
Ativos
bens
imateriais
(desenvolvimento de tecnologias, softwares,
recursos humanos, relação com fornecedores,
gestão de pessoas)
Planejamento Fiscal - SETOR DE TRIBUTOS Em conformidade.

__

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA

Cronogramas de Educação Previdenciária e Em conformidade
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COGPORATIVA

Financeira
(N0 Ordem /Mês e data)

GOVERNANÇA
COGPORATIVA
GOVERNANÇA
COGPORATIVA

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

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 diversas)
3o Nível: Planejamento Operacional - Tarefas
rotinas

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

Política de investimentos

Em conformidade.

Em conformidade.

Em conformidade.

Critério importante das ações governamentais
EM CONFORMIDADES

iretriz interna organizacional (imprensa,
secretarias, prefeitura, implantação da
ouvidoria,
menus
outros
Transparência, Portal da Transparência)
ugestâo: Implantar o software / ou de

89

forma online retirar nota fiscal eletrónica
ontratar: 1 profissional para essa área

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

JUSTES DE LINHAS TELEFONICA EM
ANDAMENTO
PARA
O
FUNCIONAMENTO
Políticas e relatórios de controle interno
Em conformidade.
Mensal.
Regimento Interno
Em conformidade.
Lei orgânica do município
Relação entidades credenciadas investimentos - Em conformidade.
CREDIBAHIA
Segregação das Atividades
Segregação das atividades variadas por cada
secretaria do município intituladas com
(PLACAS
nomenclaturas
DE
SINALIZAÇÕES)
variadas
no
que
correspondente aos serviços diversos.

Arquivo do município

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. _

Informatizar o arquivo
ilustrativos informatizando

Precisa em caráter de urgência:
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colocar

o

setor,

catálogos
requisitar

INOVAÇÃO
MODERNIDADE

E Levantamento de dados;
Planejamento;
Classificação de Documentos;

compras de computadores no espaço da frente
formalizar um setor ordenado e outros materiais de
suportes para as melhorias cabíveis do setor.
Máquina 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
parte do executivo.

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA
GOVERNANÇA
COOPORATIVA

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

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Criação de emprego e renda

GOVERNANÇA
COOPORATIVA

Diretória Executiva
Executivos e secretariados

GOVERNANÇA
COOPORATIVA
DIMENSÕES
GOVERNANÇA

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

REUNIÕES
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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
profissionalizai!tes.
Equipe técnica as pastas desenvolve trabalho articulado de
parcerias com variadas pastas entre si e em consonância com
o Executivo
Em conformidade.

COOPORATÍVA

GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

GOVERNANÇA
COOPORATÍVA

No mínimo 1 (um) servidor efetivo com Em conformidade
dedicação exclusiva à unidade gestora
Possuir quadro próprio de servidores, ocupado Em conformidade
por servidores efetivos (pelo menos 01),
comissionado
Quadro de pessoal com no mínimo 1 (um) Em conformidade.
servidor ocupante do cargo de atuário e 1 (um)
servidor com dedicação exclusiva na área de
investimentos.
PARA OS LIDERES DOS DIVERSOS Em conformidade
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.
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EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Ações e Requisitos

PLANO DE CAP AGITAÇÃO

EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

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

EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Capacitação dos servidores que atuam na área Em Conformidade
de investimentos.
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
O diagnóstico

GESTÃO PÚBLICA

o

O interno x externo;
Ambiente Interno:

o

Demandas diversas externas;
Ambiente Externo;

o

Impacto para Gestor Público;

Melhoria na gestão do conhecimento e assertividade nas
decisões tomadas.

Impacto social;

Melhoria

IMPACTOS
o

na eficiência dos gastos públicos e.
consequentemente, na qualidade da prestação dos
serviços públicos.

o
DIAGNÓSTICOS

Estrutura organizacional;
Diagnósticos Esperados

Competências e Funções;
ANALÍTICO

Processos Organizacionais;
Entradas e Saídas - controle
Planos de Ação;
Quadro de Pessoal;
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Suporte de tecnologia da informação;

CICLO DO PDCA

o

Planejar: Identificar o objetivo a ser alcançado;

Plan (PLANEJAR);

Fazer: Colocar em prática o piano que foi traçado;
o

Do (Fazer);

Verificar: A organização verifica se houve melhorias no
processo ao qual o ciclo foi aplicado;

Check (Verificar)

Agir: Aplicação e correções de ações que já foram
tomadas e Melhorias contínuas após análises dos
resultados;

o

o

Action (Agir)
Colaboração entre equipe
o Estimule a colaboração entre a equipe;

ANALISES
CRITERIOSAS:
PONTOS

FUNDAMENTAIS
PARA A GESTÃO

O Mantenha uma comunicação clara e efetiva;

o Tenha disposição para ouvir

Significa apenas que a empresa tem como uma de suas
políticas ouvir e analisar todas as ideias, tendo jogo de
cintura e sabedoria para explicar os motivos pelos quais
determinadas ideias não serão colocadas em prática;
Comunicação

Importante informar os colaboradores as suas reais
necessidades de forma clara;

o Estude gestão
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Ouvir
o Engaje a população

Realizar reuniões objetivas a fim de ouvir as ideias de
cada colaborador, pois isso ajuda muito no processo de
tomada de decisão ;
Gestão

Manter-se atualizado e informado sobre o gerenciamento
da gestão pública é uma ferramenta fundamental para
ajudar na tomada de decisões;
População
i

Motivar a sociedade a participar das decisões de sua
cidade, mas é um processo muito necessário.
:

~[

ADM Pública

ADM PÚBLICA

Participação Popular
A coletividade

Controle da Adm Pública;
Que se caracteriza como Direito
aproximando o cidadão da ADM Pública.

-

Democrático,

QUADRO DESCRITIVO - CONTROLE GOVERNAMENTAIS

AVERIGUAÇÕES :

Institui no âmbito dos cumprimentos legais de gestão governamental.

GOVERNAMENTAL
1° PASSO (EM CUMPRIMENTO)

CONTROLE
X
GESTÃO
CONTROLE DA GESTÃO

2o PASSO (EM CUMPRIMENTO)

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3o PASSO (EM CUMPRIMENTO)

GESTÃO ORÇAMENTARIA

4o PASSO (EM CUMPRIMENTO)

GESTÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO

Elenca as recomendações e determinações
exaradas á administração e verifica se as
mesmas estão sendo atendidas pelos
responsáveis. _
Verifica o correto controle de frequência,
tempo
pagamento,
contratação
por
determinado, recolhimento do INSS e outras.
Verifica a correta classificação das receitas e
despesas correntes e de capital. Verifica ,
também a execução de despesa e se as mesmas
se coaduam com a classificação dos
respectivos “elementos de despesa”.
Verifica o montante de caixa, realiza
conciliação bancária, gerencia o pagamento a
fornecedores, efetua a retenção e o
recolhimento de tributos e contribuições
previdenciárias.
Verifica o correto procedimento licitatório, as
causas de dispensa e inexigibilidade de
licitação, a aquisição de bens em

_

5o PASSO (EM CUMPRIMENTO)

GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E
SERVIÇOS

97

6o PASSO (EM CUMPRIMENTO)

GESTÃO PATRIMONIAL

7o PASSO (EM CUMPRIMENTO)

GESTÃO OPERACIONAL
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conformidade com o que foi contratado e a
regularidade de convénios e contratos de
repasse.
Confirma a existência de bens, o levantamento
do inventário físico de bens móveis e imóveis,
induz ao registro patrimonial de todos os bens
da Administração Pública, realiza a apuração
de sumiços e extravio de bens.
Verifica os resultados operacionais, os índices
de desempenho e o cumprimento das metas
assumidas pela administração._

QUADRO DE INSERÇÃO:

PONTOS DE CONTROLE
PARTE: GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA, ORCAMENTÁRIA.
Esclarecemos e justificamos que os itens demarcados com o respectivo símbolo (X).
Foram avaliados os devidos cumprimentos.

PONTOS ANALÍTICOS DE

FONTE LEGAL

CONTROLE
Despesa

pública

criação,

LC 101/2000, art. 16.

expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete
aumento da despesa - estimativa
de
impacto
orçamentário-

financeiro
Despesa pública
criaçao,
expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete
aumento da despesa - afetação
das metas fiscais
Déficit orçamentário
de contenção.

-

medidas

Execução de despesas - créditos
orçamentados
Créditos

adicionais

LC 101/2000, art. 17, §3°.

Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com
consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de
estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e nos dois S
subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de j
despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade |
orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDQ _
Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter
continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 1 7,
§ Io da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não
afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por
aumento permanente de receitas ou
Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação
financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei, com vistas à
contenção de déficit orçamentário.
Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais. (X)

_

LC 101/2000, art. 9o.

__
__

CRFB/88, art. 167, II,

CRFB/88, art. 167, inciso V, Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial
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autorização

legislativa

abertura
Créditos adicionais
executivo.

-

para c/c art. 43 da Lei n° 4.320/64 sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes. (X)
decreto Lei n° 4.320/1964, art. 42.
Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais)
autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.

______

Créditos
orçamentários
- CRFB/88, art. 167, inciso Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de
transposição, remanejamento e VI.
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão
transferências.
para outro, sem prévia autorização legislativa (X)
Autorização legislativa para CRFB/88, art. 167, inciso
instituição de fundos de IX.
qualquer natureza
Realização de investimentos CRFB/88, art. 167, § Io.
plurianuais

Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia
autorização legislativa. (X)

Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão. (X)
Transparência na gestão - Transparência na gestão - Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrónicos de
instrumentos de planejamento e instrumentos
de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA,
demonstrativos fiscais
planejamento
e Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, pareceres prévios
demonstrativos fiscais
emitidos por Órgãos de Controle Interno e/ou Externo, dentre outros.
Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos
artigos 52 a 58 da LRF. (X)
Relatório
Resumido
da LC 101/2000, arts. 52 a 55. Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF
Execução
Orçamentaria
e Portaria STN n° 637/2012.
foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria
Relatório de Gestão Fiscal do Tesouro Nacional. (X)
elaboração
Contribuições previdenciárias - Lei 9.717/19980 art. Io, inciso Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos
recolhimento
II.
servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo
recolhidas regularmente e se o registro contábil das contribuições dos
servidores e do ente estatal está
Retenção
de
impostos, LC 1 16/2003, art. 6o. Decreto Avaliai- se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento,

_

contribuições
preyidenciárias.

e Federal n° 3.000/1999. Lei de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas
8.212/1991.
pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.
Pagamento de precatórios.
CRFB/88, art. 100.
Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram
__
as disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88. (X)
Pagamento de passivos - ordem Lei 8.666/1993, arts. 5o e 92, Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas
cronológica das exigibilidades
c/c CRFB/88, art. 37.
exigibilidades
Cancelamento de passivos.
CRFB/88, art. 37, caput. Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato
Resolução CFC n° 750/1993. motivador.
Registros contábeis - normas Resolução CFC n° 750/1993 Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados
brasileiras de contabilidade.
c/c NBC-T 16.
de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. (X)_
Registros bens móveis e imóveis. CRFB/88, art. 37, caput c/c Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens
Lei 4.320/1964. arts. 94 a 96. móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como,
_
as variações decorrentes de depreciação, amortização
Registro de bens permanentes.
Lei 4.320/1964. art. 94.
Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo
realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua
caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão,
de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.
Despesa - realização sem prévio Lei 4.320/1964, art. 60.
Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho
empenho
Despesa - liquidação.
Lei 4.320/1964, art. 63.
Avaliar se foram observados os pré- requisitos estabelecidos no artigo
63 da Lei Federal n° 4.320/64 para a liquidação das despesas. (X)
Despesa - liquidação.
Lei 4.320/1964, art. 62.
Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação. _
Despesa - desvio de finalidade.
LC
101/2000, art. 8o, Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes
parágrafo único.
de recursos vinculados.
sociais

_

_

_
__

_

_

ANEXO XIV
TABELAS: 01
DIVERSAS PASTAS
AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

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:

A TABELA 06: Pastas das Secretarias Municipais - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.
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to

o

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA
E LAZER
COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021

AÇÕES

AÇOES DA SECLA- SECRETARIA DE
ESPORTE CULTURA E LAZER
O

PLANEJAMENTO

REUNIÃO
9

INICIAÇÃO -CURSO CAPACITAÇÃO

0

PLANO DE AÇÃO
0

LIVES

©

PLANEJAMENTO: recebimento da Em conformidade
ETAPA
PRIMEIRA
DO
CAMPEONATO
DE
BAIANO
TRIATLHON.
REUNIÃO COM A EQUIPE DE
TRIATLON. Com Presidente da
FEBATRÍ - Federação Bahiana de
Triatlhon.
FINALIDADE: Detalhes técnicos
sobre a realização do evento,
mecanismos e dinâmicas para
execução.
INICIAÇÃO: Curso de capacitação
sobre a LEI ALDIR BLANC , Legado,
prorrogação e implementação pela
Escola de Políticas Culturais com a
participação da equipe técnica da
Secretaria.
PLANO DE AÇÃO: Entrega da
LDO- Lei de Diretrizes Orcamentárias.
LIVE: Comemoração do dia dos pais
disponibilização de equipamentos para
suporte da Internet GD LIVE.
Reunião com organizadores da
FEBRATI- Federação Baiana de
Triathlon.

VISITA TÉCNICA

•
a

VISITA TÉCNICA: Nos locais
destinados onde foi realizado o Evento
da Federação Baiana de Triathlon.
CADASTRO E MAPEAMENTO:
Material produzido para apreciação
técnica, Com referencia ao SISTEMA
DE CULTURA MUNICIPAL.

CADASTRO E MAPEAMENTO
EVENTO REALIZADO:
Foi realizada o campeanato baiano de
TRIATLON DO MUNICÍPIO. Com
atletas de toda a parte do BRASIL onde
realizaram as provas de natação, ciclismo
e atletismo. Os aitetas municipais tevem
provas exclusivas na modalidade ciclismo
e corrida.
Sastifação para o Município: Evento
realizado de forma sastifatória.
*

EVENTO REALIZADO/ SASTIFAÇÃO
PARA O MUNICÍPIO

ARTES VISUAIS/ DESTAQUECOMUNIDADE QUILOMBOLA

®

—

Inicio Curso de Arte Visuais: Com
da
participação
Comunidade
Quilombola ( GAIOSO). A inserção
no mapeamento de artistas , SECLAde
SECRETARIA
ESPORTE
CULTURA E LAZER.
Destaque: Larinete Xavier ( desenha
desde 2018) .
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PARCERIA DA ASCOM- SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• PARCERIA ASCQM : Mesa Digital

o

ESTÁDIO MUNICIPAL
»

GRAMADOS DO CAMPOS DAS
COMUNIDADES

doação da ASCOM - Secretaria de
Comunicação Social. Com o objetivo:
Desenvolver profissional JOVEM
TALENTO MUNICIPAL.
MURO
DO
Recuperação
do
ESíTÁDIQ MUNICIPAL.
Gramados (CAMPOS): Realização
de corte dos gramados das
comunidades: BIRIBA, COVÕES,
BAIXÃO.

SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021

AÇÕES

Em Conformidade
o DISCUSSÃO DE EIXO
TEMÁTICO

o REGULARIZAÇÃO E
EMISSÃO DE APTIDÃO
DECLARAÇÃO PRONAF
(DAP)

o REUNIÃO

o VISTORIA NA ESCOLA

Conferencia Territorial -ATER.

Equipe técnica da SECRETARIA DE AGRICULTURA Em Conformidade
/MEIO AMBIENTE.
®
Vereador do município.
MUNICIPAL
CONSELHO
DE
• CMDS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
®
A comunidade São Mateus.
Finalidade: Ênfase á importância da comunidade para juntos
com a equipe conseguirem seus objetivos, ressaltando a
importância da DAP reportando-se que documento que facilita
o acesso ás políticas públicas, políticas previdenciárias e linhas
de crédito destinados agricultores familiares e outros.__
®
Realizou-se uma reunião com a ADAB - AGÊNCIA DE Em Conformidade
DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA .
®
Objetivo: Ressaltar sobre frangos de postura na comunidade
contemplada - PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA.
• ORIENTAÇÃO: Que as associações devem estarem
organizadas e preparadas para concorrer á política estadual
através de EDITAL com o intuito de fortalecer a agricultura
familiar.
Em Conformidade
A Associação dos moradores da comunidade PAPUSSU
solicitação juntamente á Secretaria Agricultura e Meio
Ambiente .
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MUNICIPAL

Solicitação: Analisar / o corte de Árvores que estavam
danificando a estrutura do imóvel.
Solução (PASTA GOVERNAMENTAL): Aprovação do corte
das árvores devido aos danos causados á estrutura.

Em Conformidade

10 Amostras de Cloro.

MÊS: AGOSTO /2021

o ZONA URBANA/ ZONA
RURAL PONTOS
CAPTAÇÃO
POTABILIDADE DA ÁGUA
o PARCERIA DA

SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE X
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(VISA)

DATA Reservatório Torneira Claudemiro
Mirim
de Santana
Mirim
- Mirim
2,0
0,4
0,6
01
0,4
02
1,5
0,3
2,0
0,2
0,6
03
0,3
0,4
04
2,0
05
2,0
0,2
0,4
1,5
06
0,2
0,4
1,5
07
0,3
0,4
08
0,6
1,5
0,2
2,0
0,2
0,4
09
2,0
0,2
0,6
10

Centro Onça

0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021
LEI ORGÂNICA LOAS

GESTÃO E PROGRAMAS

SERVIÇOS
DIVERSOS AÇÕES

AÇÕES
Lei Organica Loas que estabelece os Em conformidade
objetivos, princípios e diretrizes das ações.
Lei N° 12.435/2011
GESTÃO - Programa Bolsa Família e do Em conformidade
Cadastro único e o SUAS.
PROGRAMAS - BPC na Escola, Benefício
Eventual e COVIDEPI (emergencial).
- Assistente Social da Secretaria estava de
férias. Período: 01/07 á 30/07.
Em conformidade
- Mudança: Secretaria da pasta de Assistência
Social.
- Reunião Conselho Municipal de Assistêncial
Social (CMAS).

FINALIDADE:
Dispor "Conferência Municipal de Assistência
Social"
- Encontro "equipe" ( Planejamento das
ações).
- Intervenção com SENAC - Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial no intuito de
parceria.
- Reunião com ACS - Agentes Comunitários
de Saúde definir parceria na realização de
visitas.
»

»
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-

Inserir atividades realizadas pelo CRAS Centro de Referência da Assistência Social
nos sistemas (SISC - Sistema de Informação
do Serviço de Convivência . RMA- O
Registro Mensal de Atendimentos/ DOS
CENTROS DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL,
RAF - O Registro de Acompanhamento
Físico ).

CRAS
CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rede da Proteção Social Básica : CRAS
Em conformidade
CENTRO
DE
REFERÊNCIA DA
•
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Totalizaçào: 106 atendimentos elencados.
- TAIS como:
Multiprofissional
C Atendimento
e
indivual, beneficio eventual (auxílio
alimentação, aluguel, documentação
civil e funeral), famílias no serviço do
CRAS, solicitação de carteira do idoso
e passe livre, visita domiciliar,
atualização
encaminhamento
CadUnico e encaminhamento para
outras políticas públicas.
AUXILIO DOENÇA E BPC.
Em conformidade
- APOSENTADORIA RURAL.
- PENSÃO POR MORTE.
SALÁRIO MATERNIDADE.
>

ENCAMINHAMENTOS
VARIADOS

-
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ASSISTENCIAiS E PREVIDENCIÁRIOS

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

ECA- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

-ORIENTAÇÃO
DE
SALARIO
MATERNIDADE.
- MARCAÇÃO DE PERÍCIA.
- ORIENTAÇÃO ELEITORAL, BPC E
IDOSO.
- FINALIDADE: Informar sobre os clreitos e Em conformidade
deveres assegurados pelo seguintes:
*ECA- Estatuto Da Criança e do Adolescente.
*SCFV
Serviço de Convivência e
fortalecimentos de vínculos.
Discussões promovidas através de vídeos:

- GIBI "Turma da Monica”.

- Sequência: Confecção de Porta Guardanapo

com Palito de Picolé.
-Grupos de idosos: Com a participação de
uma faciiitadora realizaou-se atividades
voltadas para o condicionamento físico.
FINALIDADE:
Motora,
Coordenação
o
buscando equilíbrio e concentração.
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- Averiguação de denúncia,

COMPETÊNCIAS DAS ATIVIDADES
CONSELHO TUTELAR

Em Conformidade

-Comparecimento
genitores
para
de
esclarecimento de denuncia,
-Comparecimento para esclarecimento de
denúncia de violação de direitos.
- Contra: Criança e Adolescentes, Denúncia
anónima por telefone.
- Denuncia de Adolescente que fugiu de casa.
- ALÉM DE OUTRAS COMPETÊNCIAS.

Com a quantidade de um total 71
atendimentos.
PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Em Conformidade
PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO
INTEGRAL
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO Serviços de proteção e atendimento integral a
SOCIAL
família
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
INFANTIL
SERVIÇOS DO PETI.
(Informação e mobilização, Identificação
Proteção,Defesa e Responsabilização)
SERVIÇOS
Serviços que integram o PETI
PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
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GESTÃO

GESTÃO
Em Conformidade
Vigilância Socioassistencial no âmbito do
SUAS

IMPLEMENTAÇÃO, EXECUCÃQ,
M O MTGRA MENTO DE BENEFÍCIOS, -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL- IGD
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
Os recursos do IGD-SUAS
Processamentos de dados e de avaliação do
BPC e do RMV
GESTÃO
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
Em conformidade

CONSELHO

MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)
CONSELHO
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DE

SECRETARIA DE OBRAS
COMPETÊNCIA AGOSTO/2021
L LIMPEZA PÚBLICA

COLETA DE LIXO

AGENDAMENTOS E SERVIÇO ROTINA

LIMPEZA DE FOSSA

L COLETA DE ENTULHO

SECRETARIA DE OBRAS

AÇÕES

Varrição e limpeza das vias públicas
diariamente
SEDE
POVOADO FLORESTA
Serviço de Coleta de Lixo diário
SEDE
ZONA RURAL
AGENDAMENTOS DIVERSOS
Serviço de Atendimento ao Público
para
DO
AGENDAMENTO
SERVIÇO DE LIMPA FOSSA
(INTERNO NA SEC/OBRAS)
*t* Serviço de Limpa Fossa (EXTERNO)
SEDE
ZONA RURAL
L: Serviço de Limpeza de fossa.
G ZONA URBANA/ZONA RURAL
C Foram realizados em média no total de
residências
de
mês
no
152
Agosto/202 1.
Serviço de Coleta de Entulho
SEDE
Serviço de atendimento ao público
para agendamento de ligação de
pedido de água;
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Em conformidade

Em conformidade

Em Conformidade

Em conformidade

Em conformidade
Em conformidade

SERVIÇO DE LIMPEZA E
CAPINA
I REFORMA DO CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SERVIÇO DE CONSERTO DA
REDE GERAL
C SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA
SERVIÇO DE LAVAGEM NOS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

C SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
MOTOR BOMBA
C TROCA DE BOMBA

MANUTENÇÃO E REPARO DA
REDE DE ÁGUA
MANUTENÇÃO NO PAINEL DE
BOMBA

C MANUTENÇÃO HIDRÁULICA BANHEIROS
REFORMA E CONSERTO

Povoado Olhos D Agua (ESCOLA)

Em conformidade

Sala de Música
Local (SEDE)

Em Conformidade

Rua Io de Janeiro
CENTRO DA CIDADE
USF - Unidade de Saúde da Família
Auréa Oliveira de Carvalho
USF - Unidade de Saúde da Família
Ademar Nascimento Nilo e Auréa
Oliveira de Carvalho
Local (SEDE)
Povoado Dois Riachos

Em Conformidade

'

Em Conformidade

Em Conformidade

Em Conformidade

Colégio Municipal de Araçás (CMA)
Povoado Dois Riachos
Povoado Olhos D' Água
Pelotão Olhos D’ Agua
Colégio Municipal de Araçás (CMA)
Povoado Olhos D’ Água /ZONA
RURAL
Colégio
Municipal de Araçás (CMA)
***
•3* Prefeitura Municipal

Em Conformidade

Retelhamento em prédios educacionais
*> Colégio Municipal de Araçás (CMA)
Colégio Municipal Márcio Borges

Em Conformidade
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Em Conformidade
Em Conformidade

Em Conformidade

REFORMA DA SEDE DA SAME
d SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
CEMITÉRIO MUNICIPAL
G CONSERTO /REPARO GERAL
SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO
MOTOR-BOMBA/TROCA DE
PAINEL
MANUTENÇAÕ ESTRADAS
VICINAIS

MANUTENÇAÕ DE
INSTALAÇÕES ÉLETRICAS
MANUTENÇAÕ ELÉTRICA
DIVERSOS LOCAIS
INSTALAÇÕES

C CABEAMENTO DE REDE
C TOMADAS

INSTALAÇÕES ÉLETRICAS

Unidade Mista de Saúde
SEDE
Restauração do Asfalto
Entrada da Cidade
Povoado Dois Riachos

Em Conformidade
Em Conformidade

Em Conformidade

*t* Povoado Garoupa
Zona Rural

Em Conformidade

POVOADO GAROUPA
POVOADO RETIRO
POVOADO VIVA-DEUS
POVOADO PÊGA
POVOADO DOIS RIACHOS
*2» Unidade Mista Júlia Trindade Leal

Em Conformidade

Em Conformidade

Praça da Matriz
Em Conformidade
*1* Creche Celcina Lucas de Jesus
Escola Municipal Zilda Arns
ASCOM - Secretaria de Comunicação Em Conformidade
*i* SEFIN Secretaria de Finanças
Auditório da Prefeitura Municipal de
Araçás
SAMU SERVIÇO DE
Em Conformidade
ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA
CRAS - CENTRO REFERÊNCIA DA

-

-
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

TROCA DE MOTOR

Povoado Dois Riachos

Em Conformidade

INSTALAÇÃO DE PADRÃO

Praça Manoel Dantas Novaes

Em Conformidade

MANUTENÇÃO DE BOMBA

Povoado Papussul

Em Conformidade

Conserto
Creche Celcina Lucas de Jesus

Em Conformidade

C REPARO DE VAZAMENTO NAS

CALHAS
C MANUTENÇÃO EM CHUVEIROS

G REVISÃO DE PAINEL

REVISÃO X CONSERTO DE
TELHADO

VERIFICAÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

*t* Unidade Mista de Saúde Júlia Trindade Em Conformidade
Leal
SEDE

Pooado Onça - ZONA RURAL
Rua da Olaria - ZONA URBANA

Em Conformidade

NASF-NÚCLEO DE ATENDIMENTO Em Conformidade
Á SAÚDE DA FAMÍLIA
SEDE

VIEP-VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGIC A
SEDE
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Em Conformidade

SECRETARIA DE TRANSPORTE
COMPETÊNCIA AGOSTO/2021

AÇÕES

Em conformidade
PARCERIAS:
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Disponibilização veicuios VAN para
tratamento fora do município (TFD)
destinado as atividades da Secretaria
de Saúde;
FINALIDADE: Agilizar os transportes
dos pacientes juntamente com a
SECRETARIA DE SAÚDE.
Disponibilização ônibus para entregar
as atividades escolares dos alunos da
rede pública municipal destinado as
atividades da Secretaria de Educação
(SEDUC).
Disponibilização de ônibus para
entrega de Kits alimentação - dos
discentes destinado as atividades da
secretaria (SEDUC - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).
FINALIDADE: Possibilitar diversas
parcerias para melhorias do aprendizado
dos estudantes e para entrega dos Kits para
os alunos Transporte e Educação uma
parceria fundamental para os estudante
municipais.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021
FOLHA DE PONTO (SEDUC,
BIBLIOTECA, NÚCLEO,
ALIMENTAÇÃO)
G RECEBIMENTO
FREQUÊNCIA
DA
MENSAL DAS ESCOLAS E SETORES DA
EDUCAÇÃO
G FOLHA DE PAGAMENTO
U

LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS NO
ARQUIVO DOS SERVIDORES
G COMUNICAÇÃO INTERNA - Cí
L

-

C COMUNICAÇÃO EXTERNA CE
G CARTA DE ENCAMINHAMENTO
ESTAGIÁRIOS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DE
BIBLIOTECA,

G FOLHA

PONTO

DE

(SEDUC,

AÇÕES
RESULTADOS PEDAGÓGICOS
E ATIVIDADES DIVERSAS DA
SECRETARIA (SEI)UC)
Acompanhamento de ponto diário.

Conferência
e
de
coleta
informações necessárias a Folha de
Pagamento.
Repasse da Folha de pagamento
para o RH Central.
Manter os documentos em dias e
organizados
Estabelecer comunicação com
outros setores a fim de cumprir as
demandas existentes.
Manter comunicação e encaminhar
funcionários para as Escolas
Colaborar com a aprendizagem dos
futuro profissionais.
Cumprimento das demandas e
rotinas administrativas do setor de
RH.
Em Andamento.

Em Conformidade

Em Conformidade

Em Conformidade

Em Conformidade

Em Conformidade

Em Conformidade
Em Conformidade
Em Conformidade

Em Conformidade

NÚCLEO,

ALIMENTAÇÃO)
G PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Andamento.
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Em Conformidade

C SALÁRIO - EDUCAÇÃO (QSE)

-

G PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMEC PAR:
2020
G (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUN. JOÃO

Andamento.

Em Conformidade

Andamento.

Em Conformidade

Concluído.

Em Conformidade

Receber o Parecer Conclusivo.

Em Conformidade

RAMALHO
COM 02 SALAS)

r
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020
L SALÁRIO - EDUCAÇÃO (QSE)
H

G PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIMEC PAR
2020
G (CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUN.
CELCINA)
G COPIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- SIMEC PAR 2020
(EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA
NOVA CRECHE)
G CÓPIAS PARA CAECONSELHO
ALIMENTAÇÃO
DE

ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PNAE 2020
G (PROGRAMA
NACIONAL
DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
G DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS DOS
CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS

em
DBE- Em Conformidade
andamento
DOCUMENTO BÁSICO DE
/
ENTRADA
Procuração
Eletrónica.

Está

Está em andamento
Devolutiva).
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(Receber Em Conformidade

PRESTAR
CONTAS
SISTEMA
DO
SIGECON
~
CÓPIAS PARA CACS FUNDED
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PNATE 2019
u (PROGRAMA
NACIONAL
DE
TRANSPORTE ESCOLAR)
L CÓPIAS PARA CACS FUNDED
C PRESTAÇÃO DE CONTAS - PNATE 2020
(PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE
ESCOLAR)
C PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIMEC PAR
2020
L CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02
SALAS
Cl PARA PAGAMENTO DE NOTAS
FISCAIS
C CÓPIAS PARA CACS FUNDEB
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEJA 2015
0 (PROGRAMA ESPECIAL DE APOIO A
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS)
CÓPIAS PARA CACS FUNDEB
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEJA 2016
(PROGRAMA ESPECIAL DE APOIO A
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS)
CÓPIAS PARA CACS FUNDEB
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2020

_

Concluído.

Em Conformidade

Em Conformidade
Exercício de 2020.
Até 31/04/2021
Concluído.

Em Conformidade

Concluído.

Em Conformidade

Pagar Notas Fiscais.

Em Conformidade

Prestar
Sistema Em Conformidade
Contas
do
SIGECON Exercício de 2020.
Concluído.

do
Sistema Em Conformidade
Contas
Prestar
SIGECON - Exercício de 2020.
Concluído.

Parecer Conclusivo.
CACS FUNDEB.
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Em Conformidade

L

FUNDEB 60% E 40%

Exercício de 2020

C ATENDIMENTO A EQUIPES GESTORAS
E COORDENADORES PEDAGÓGICOS
(UNIDADES:
MÁRCIO
BORGES,
GETÚLIO VARGAS E MIGUEL FONTES);
C ATENDIMENTO INTERNO REMOTO E
PRESENCIAL
G ACOMPANHAMENTO DO
ACOLHIMENTO DOS PAIS E ALUNOS
NAS UNIDADES DE ENSINO

Atendimento Realizado.

Em Conformidade

Em andamento.

Em Conformidade

I TRABALHO INTERNO
I ENCONTRO VIRTUAL COM NTE 18
G REUNIÃO
COM
GESTORES,
COORDENADORES E PROFESSORES

Roda de conversa: Tirando dúvidas Em Conformidade
sobre o Planejamento de ensino
baseado na nova matriz curricular e
RCA.

(EJA)
1" TRABALHO INTERNO
G FORMAÇÃO SENAC

Em andamento.

L

ACOMPANHAMENTO
LETIVO

DO

SÁBADO

Acampamento da recepção das
famílias, alunos pelos professores e

equipe escolar para entregar kit
escolar aos alunos.

Em Conformidade

Articular ações pedagógicas
Em Conformidade
Alinhamento
das
ações
rede,
pedagógicas em
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMPETÊNCIA DE AGOSTO /2021

o ATIVIDADES DIVERSAS
DE ROTINA DA ASSESSORIA JURÍDICA

AÇÕES

Em Conformidade
Emissão de pareceres;
Emissão de pareceres licitatórios;
Manifestações de defesas em ações
trabalhistas;
Assessoramento jurídico ao prefeito,
secretários e demais titulares dos órgãos
da prefeitura;
Acompanhamento e controle dos prazos
processuais;
Orientação sobre politicas pública
seguidas pelas secretarias;
Realização de Audiências - Reuniões
Presenciais e Onlines;
Reunião com a coordenação da
Vigilância Sanitária;
Elaboração de Minutas de decretos a
cerca da situação de emergência, em
decorrência do estado pandémico da
pandemia da COVID-19;
Elaboração de Projetos de Lei de
interesse do Municíp

_
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©

0

o ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS

CIDADÃOS

<9

O

Em Conformidade
Divórcio;
Dissolução de União Estável;
Pensão Alimentícia;
Peticionamento em Ação de Tutela e
Curatela:
Peticionamento em Ação de Registro
Tardio;
Retificação de Registros Civil das
Pessoas Naturais;
Investigação de Paternidade;
Consultas Processuais;
sobre
assuntos
Orientações
previ denciários. inventários, alvarás
entre outros;

124

SECRETARIA DE SAÚDE
COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021
L ATENDIMENTOS
DE ROTINAS
EMISSãO E
RE CADAS IRAM E NTO
RECEBIMENTOS DE
DOCUMENTAÇÕES
AGENDAMENTOS
D REALIZAÇÃO DE TRIAGEM
j

AGENDAMENTOS

AÇÕES
o Público
o Profissionais de saúde
o Cartão do SUS

o
o

o
o

G REALIZAÇÃO DE TRIAGEM

o
o

G LEVANTAMENTOS PASTAS

o

L

GUIAS DE EXAMES

G ORÇAMENTOS x PEDIDO

ORGANIZAÇÃO
REALIZAÇÕES

G REALIZAÇÕES DIVERSAS

o

o
o

Profissionais de saúde
Pacientes
Consultas médicas
Protocolos para encaminhamentos na
POLICLÍNICA
Consultas Médicas
Em Pacientes antes de serem
atendidos na POLICLÍNICA
FINALIDADE: Procurar nas pastas
guias de exames deixados pelos
pacientes nos anos de 2018 até 2020,
para realizar agenciamentos de consulta
em determinados hospitais.
Solicitação de medicamentos
hospitalares
DE TODA: Documentações Existentes
Cl - COMUNICAÇÃO INTERNA

Em conformidade
Em conformidade

Em conformidade
Em conformidade
Em conformidade

Em conformidade
Em conformidade

Em conformidade

Em conformidade

Em conformidade
Em conformidade

o AFM - INFORME SOBRE APOIO
FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

o AÇÕES DA SECRETARIA DE
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Em conformidade

C FISCALIZAÇÕES
I AÇÕES

o
o

C COOPERAÇÃO

o

ORIENTAÇÃO AOS PACIENTES

o

SAÚDE
De mercadorias e Serviços prestados
Realizações de ações da Secretaria de
Saúde
Participação dos funcionários na
barreira sanitária aos sábados de forma
voluntária
Solicitação: Uma nova guia de exames
/ encaminhamento

Em conformidade
Em conformidade
Em conformidade

Em conformidade

o O Executivo decretou a Servidora Em conformidade
Pública Rozenilda dos Santos.

L

DECRETO MUNICIPAL

o Fiscalizar o recebimento de todos os
medicamentos e materiais hospitalares
comprados
que
chegassem
ao
município, possibilitando a conferência
das notas fiscais de maneira correta,
portanto, está sendo realizada a
referida atividade a medida que as
mercadorias e serviços são prestados.
Jackson santos Gonzalez
o Função de assessor técnico para
atribuição e utilização de sistemas.

Em conformidade

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
DA SECRETARIA DE SAÚDE

o SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA
SECRETARIA DE SAÚDE:
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o SIASUS (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)
SUS
o ONES (SISTEMA DE CADASTRO
DE ESTABELECIMENTO DE
SAÚDE)
o SIPNI (SISTEMA DE
INFORMAÇÕES DO PROGRAMA
NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES)
o SINASC (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS
VIVOS
o SIN AN (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE

NOTIFICAÇÃO)
o SISPNCD (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DENONIMADA
SISTEMA DO PROGRAMA
NACIONAL DEC CONTROLE DE
DENGUE)
o SISREG (SISTEMA DE
REGULAÇÃO)
o SISMOB (SISTEMA DE

MONITORAMENTO DE OBRAS)
o E-SUSP PEC (PRONTUÁRIO
ELETRÓNICO DO CIDADÃO)
o E- GESTOR (SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DOS
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PROGRAMAS DA ATENÇÃO
BÁSICA)

SOFTWARE
o CAD WEB (SISTEMA DE

CADASTRAMENTO DO CARTÃO
SUS)

o BPA ( BOLETIM DE PRODUÇÃO
AMBULATORIAL)
o FPO (SISTEMA DE
PROGRAMAÇÃO FÍSICO

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

SISTEMAS QUE SÃO
AUMENTADOS E
GERENCIADOS

COMPETÊNCIAS E PRAZOS

o 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.

o E-SUS: O sistema possui um envio
programado todos os dias, predefinido
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
JANE!RO/2021
o BPA: Encontra-se em cada unidade de
saúde impresso em folha para fim de
lançamento das produções dos profissionais
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de saúde.
programação
Gerada
o FPO:
orçamentarias dos procedimentos do
SUS.
OBSERVAÇÃO:
Gerado
arquivo
e
importado para o SIASUS.
o E-GESTOR:
Cadastrados
dos
profissionais que irão alimentar o
sistema.
OBSERVAÇÃO: Sistemas tais como;
S1SVAN, 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.
OBSERVAÇÃO: Todos os meses são
necessários ir até as unidades solicitarem as
informações do sistema para fazer o envio
transmissor DA TASUS.
o

OUTROS SISTEMAS

L MUDANÇAS

L

CADASTRO

L SECRETARIA DE SAÚDE

I ATENDIMENTOS
Z DIRECIONAMENTO
I ATENDIMENTO INTERNO

C DEMAIS SETORES
C VINCULADOS A SECRETARIA
DE SAÚDE

o De Nível Gerencial e Manutenção
Em Conformidade
Observação:
geridos
pelo
Todos
Administrador do Sistema mesmo que não
seja responsável pela alimentação dos dados
informados, porém sua manutenção e
funcionamento de suma importância para o
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Mudanças ocorreram:
Em Conformidade
o
Alterações nos cadastros profissionais
de sistemas de informação da saúde .
o
Todos os profissionais devidamente
cadastrados nos sistemas.
o
Não houve novas contratações .
São realizados atendimentos aos usuários .
Em Conformidade
o
Direcionados para o Setor de
Regulação
o
Atendimento Interno na Secretaria de
Saúde - cadastro e impressão cartão do
SUS.
o
Todos os servidores da secretaria tem
acesso e realizam atendimentos.
o UNIDADE MISTA JULIA TRINDADE
LEAL;
o ATENÇÃO BÁSICA;
o VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
o VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC A;
o UNIDADE DE FISIOTERAPIA;
o USF
UNIDADE DE SAÚDE DA

-
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(PSFADEMAR
NASCIMENTO NILO);
USF - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMíLIA (PSF- ÁUREA OLIVEIRA
DE CARVALHO);
USF - UNIDADE DE SAÚDE DA
(PSFFAMÍLIA
ADEMAR
NASCIMENTO NILO);
USF - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (PSF- DEUS MENINO);
USF
UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (PSF - DE FLORESTA);
FAMÍLIA

o

o

o
o

C. AÇÕES DESENVOLVIDAS

-

o Durante o período de 05 de março á Em Conformidade
junho de junho /2021 foram
para
desenvolvidas
o
ações
aprimoramento e melhoria da saúde na
cidade.
o Exames Laboratoriais.

C PONTOS NEGATIVOS

Falta de telefone na Secretaria de Saúde.
Os servidores utilizam o aparelho
Sugestão:
celular particular com créditos As procedências para as devidas conformidade
próprios para as devidas comunicações é a aquisição de celulares para a referida pasta.
com empresas, funcionários, pacientes. Adequação e melhorias nas linhas telefónicas
da saúde ressaltando que a designada
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contempla serviços de rotinas
contínuos para atendimento dos usuários e
outros.
Observação: Tomadas de decisões por parte
do Executivo.
secretaria,

C A SECRETARIA DE SAÚDE

EXCELÊNCIA

o Faz parte das atividades do dia-a-dia Em Conformidade
da Secretaria de Saúde.
Foco: Prestar o melhor serviço.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

AÇÕES

COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021
LEI ORGANICA LOAS

Lei Organica Loas que estabelece os Em conformidade
objetivos, princípios e diretrizes das ações.
Lei N° 12.435/2011

GESTÃO E PROGRAMAS

GESTÃO - Programa Bolsa Família e do Em conformidade
Cadastro único e o SUAS.

PROGRAMAS - BPC na Escola, Benefício
Eventual e COVIDEPI (emergencial).

- Assistente Social da Secretaria estava de
férias. Período: 01/07 á 30/07.

- Mudança: Secretaria da pasta de Assistência
Social.
SERVIÇOS

DIVERSOS AÇÕES

- Reunião Conselho Municipal de Assistêncial
Social (CMAS).
FINALIDADE:
Dispor “Conferência Municipal de Assistência
Social”

-

Encontro “equipe” ( Planejamento das
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Em conformidade

ações).

- Intervenção com SENAC - Serviço Nacional
>

J

de Aprendizagem Comercial no intuito de
parceria.

-

Reunião com ACS - Agentes Comunitários
de Saúde definir parceria na realização de
visitas.

-

Inserir atividades realizadas pelo CRAS
Centro de Referência da Assistência Social
nos sistemas (SISC - Sistema de Informação
do Serviço de Convivência , RMA- O
Registro Mensal de Atendimentos/ DOS
CENTROS DE ÀSSÍSTÊNCIAL SOCIAL.
RAF - O Registro de Acompanhamento
Físico ).

-

Em conformidade

Rede da Proteção Social Básica : CRAS

•

CENTRO DE REFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Totalização: 106 atendimentos elencados.
CRAS

- TAIS como:
U

Atendimento

Multiprofissional
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e

CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

indivual, beneficio eventual (auxílio
alimentação, aluguel, documentação
civil e funeral), famílias no serviço do
CRAS, solicitação de carteira do idoso
e passe livre, visita domiciliar,
encaminhamento
atualização
CadUnico e encaminhamento para
outras políticas públicas.
Em conformidade
- AUXILIO DOENÇA E BPC.
\

ENCAMINHAMENTOS

- APOSENTADORIA RURAL.

VARIADOS

- PENSÃO POR MORTE.
- SALÁRIO MATERNIDADE.

ASSISTENCTAIS E PREVÍDENCIÁRIOS

-ORIENTAÇÃO
MATERNIDADE.

DE

SALARIO

- MARCACÃO DE PERÍCIA.
- ORIENTAÇÃO ELEITORAL, BPC E
IDOSO.
- FINALIDADE:

Informar sobre os dreitos e Em conformidade

deveres assegurados pelo seguintes:
*F,CA-

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

Estatuto Da Criança e do Adolescente.

Serviço de Convivência
*SCFV
fortalecimentos de vínculos.
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e

EGA- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Discussões promovidas através de vídeos:

- GIBI "Turma da Monica”.
- Sequência: Confecção de Porta Guardanapo
com Palito de Picolé.

-Grupos de idosos: Com a participação de
uma facilitadora realizaou-se atividades
voltadas para o condicionamento físico.

FINALIDADE:
Coordenação
Motora.
buscando o equilíbrio e concentração.

:
i

- Averiguação de denúncia,
genitores
-Comparecimento
de
denuncia,
esclarecimento de

COMPETÊNCIAS DAS ATIVIDADES

Em Conformidade
para

-Comparecimento para esclarecimento de
denúncia de violação de direitos.

CONSELHO TUTELAR

Contra: Criança e Adolescentes, Denúncia
anónima por telefone.

- Denúncia de Adolescente que fugiu de casa.

ALÉM DE OUTRAS COMPETÊNCIAS.

• Com a quantidade de um total 7 1
atendimentos.

-

PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PAIF- PROGRAMA
INTEGRAL
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO
SOCIAL

DE

ATENÇÃO

Serviços de proteção e atendimento integral a
família

PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
INFANTIL
SERVIÇOS DO PETI.

(Informação e mobilização, Identificação
Proteção, Defesa e Responsabilização)
SERVIÇOS
Serviços que integram o PETI

-

PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SCFV

- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

Em Conformidade

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

Em Conformidade

GESTÃO

GESTÃO

Vigilância Socioassisíencial no âmbito do
SUAS

IMPLEMENTAÇÃO, EXECUCÂO,
MONITO RAM ENTG DE BENEFÍCIOS, -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL- ÍGD
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Os recursos do IGD-SUAS

Processamentos de dados e de avaliação do
BPC e do RiVIV

GESTÃO

Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Em conformidade
CONSELHO

MUNICIPAL
CONSELHO
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)
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DE

PROCURADORIA GERAL DO

AÇÕES

MUNICÍPIO

COMPETÊNCIA DE AGOSTO /2021

ATIVIDADES DIVERSAS

DE ROTINA DA ASSESSORIA
JURÍDICA

Em Conformidade
Emissão de pareceres;
Emissão de pareceres licitatórios;
Manifestações de defesas em ações
trabalhistas;
Assessoramento jurídico ao prefeito.
secretários e demais titulares dos
órgãos da prefeitura;
Acompanhamento e controle dos
prazos processuais;
Orientação sobre políticas pública
seguidas pelas secretarias;
Realização de Audiências Reuniões
Presenciais e Onlines:
Reunião com a coordenação da
Vigilância Sanitária;
Elaboração de Minutas de decretos a
cerca da situação de emergência, em
decorrência do estado pandémico da
pandemia da COVID-19;
Elaboração de Projetos de Lei de
interesse do Município;

-

___
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS
CIDADÃOS

Em Conformidade
Divórcio;
Dissolução de União Estável;
Pensão Alimentícia;
Peticionamento em Ação de Tutela e
Curatela:
Peticionamento em Ação de Registro
Tardio;
Retificação de Registros Civil das
Pessoas Naturais;
Investigação de Paternidade;
Consultas Processuais;
sobre
Orientações
assunto s
previdenciários, inventários, alvarás
entre outros:
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SECRETARIA DE ADM E
SECRETARIA FINANÇAS

AÇÕES

COMPETÊNCIA DEAGOSTO /2021

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PÚBLICO

®

e

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

Crédito
RECEITAS:

©

Acompanhamento de Receitas - Através
dos Demonstrativos bancários;
Lançamentos de Receitas Sistema

©

FATOR;
Conciliações Bancárias;

©

»

Outros relacionados a Receitas e as
Contas movimentadas.

Em conformidade

;

DESPESAS:

®

®

®

®

FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE
PAGAMENTOS:

®

®
®

®
®

®

DIGIT ALIZAÇÕES E ANEXOS DE
PROCESSOS:

«

Empenho - Realização/cadastro de Em conformidade
empenho de Processos Administrativos;
Liquidação
Realização/cadastro de
Liquidação de Notas Fiscais;
Baixa de Processos de Pagamentos - no
Sistema.

-

Organização
Processos Em conformidade
dos
Administrativos/Pagamentos
especificados:
Receitas/Órgãos/fontes/competência;

Despesas/Orgãos/fontes/competência;
Conciliações
Bancári as/Orgãos/competência ;
Documentos Auxiliares/competência;
SIGA/FATOR.
Digitalização de todos os documentos do
Setor Contábil/Financeiro;
Anexo de documentação no sistema ETCM Em conformidade
- Prestação de Contas por competência
mensal;
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©

OUTRAS
DIVERSAS

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;
Orientação a diversas secretarias deste
município, sobre a forma de execução
das Despesas(procedimentos).realizadas
no decorrer do exercício.
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