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1. A CONTROLADORIA MUNICIPAL
O controle interno é aquele exercido pela própria administração sobre os

seus atos. O órgão municipal que possui essa competência é a
Controladoria interna. A Controladoria interna , órgão responsável pelo
gerenciamento do sistema de controle interno tem um papel muito

importante para preservação do interesse público, pois , através de ações
preventivas e corretivas viabiliza a promoção do bem comum .

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

b) cumprimento das obrigações de accountability,

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicá veis; e
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas , mau uso e dano
Os fundamentos legais para atuação da controladoria interna est ão

presentes nos artigos 31, 70 e 74 da Constituiçã o Federal de 1988, artigos
89, 90 e 91, V! da Constituição do Estado da Bahia de 1989, artigo 75 , 76

e 77 da Lei n° 4.320/64, artigo 59 e 73-A da Lei n° 101/2000, art. 79 da Lei

estadual n° 006/91 e Resolução do TCM - BA n° 1.120/05.
No âmbito municipal de Araçás, os normativos que embasam a atuação
da Controladoria Municipal são os artigos 45 e 48 da Lei Orgânica do

Munic í pio. De modo complementar , a Lei Municipal n° 148/2010 (Lei de
Estrutura Administrativa ) dispõe que:
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Controladoria: Sã o elaborados relatórios de controle, notificações

J

orientações técnicas , análises, notificações e interpretação de atos

administrativos , notadamente, relacionados a processos de pagamento,
instrumentos convocatórios e contratos.

CONTROLADORIA GERAL
B0 MUNICÍPIO “ ÃÇÕ3S executadas peia
Prefeitura de Araçás para fortalecer a
integridade pública:
«

Estruturação dc controladoria interna:o órgão conta

com 04 (quatro) servidores que executam as atividades de controle;

• Copacitaçõo especifica: os agentes da controlodorio participom de
eventos de capacítação paro aprimorar o execução de suas atribuições:

• Capacítação geral:sao promovidas reuniões e cursos para agentes

-

públicos de todas os áreas da administraçã o com o objetivo de orientá los
sobre como desenvolver $uos atividades em conformidade com as leis e
princípios odmínistrotivos;

•Implantação de controles irrternos: são emitidos pareceres, orienta ções
t écnicas, notificoções, relat ório e outros procedimentos de prevenção ao

cometimento irregularidades, desvios ou desperdícios de modo a 2eíor

.

peio dinheiro público
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Ouvidoria e transparência: É a funçã o do controle interno , que tem por
finalidade fomentar o controle social e a participa ção popular , por meio do

recebimento , registro e tratamento de cr íticas , sugestões , elogios e

denúncias sobre os atos da administraçã o.
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AADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DEARAÇÁS
REDUZ GASTOS PÚBLICOS EM 2021
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PUBLICIDADEiTRANSPARÊNCIA
Ações executadas pelo Prefeitura
de Araçás para fortalecer a
integridade pública:
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Existência de ouvidoria municipal: canal de
manifestação para os cidadãos contribuírem e
fiscalizarem os serviç os públicos;
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- Publicidade e transparência:mostrar a sociedade
sobre o que tem sido feito com o dinheiro publico;

*

:

!t

Realização de audiências públicas e reuniões: comunicar

e discutir com o sociedade assuntos de interesses locais e gerais;

* Divulgação de informações: são publicadas informações sobre a
gestão orçamentaria, financeira, patrimonial, contábi! e operacional

.

nos rneios de acesso público

CONTROLADORA Ct RASCO MUNICíPIO

Por meio da fiscalização da aplicação dos recursos públicos, análise de
orçamento e acompanhamento de compras públicas, a Prefeitura de

Araçás realizou um balanço sobre os valores dos contratos públicos
comparando o exercí cio de 2020 { antiga gest ã o) e 2021 (atual gestão) e
demonstrou um resultado significativo de economia potencial para os

cofres públicos:
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Art. 12° A CONTROLADORIA GERAL é constituída

das

as

possui

Gestão

unidades:

seguintes

Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial;
e

Auditoria

Fiscalização ;

Publicidade

e

Transparência e Fortalecimento do Controle Social.

Art. 12 °

-

A CONTROLADORIA GERAL tem as

seguintes responsabilidades: I - coordenar as
atividades relacionadas com o Sistema de Controle

Interno do Município, promover a sua integração e
expedir orientações e atos normativos sobre
procedimentos de controle ; II

-

assessorar a

Administração nos aspectos relacionados com os

controles internos e externos e quanto à legislação

dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres
sobre os mesmos; III - interpretar e pronunciar -se

em caráter normativo sobre a legislação concernente
à execução orçamentária, financeira e patrimonial ;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua

missão

centralizado,

institucional,

a

nível

operacional, relacionamento com o Tribunal de

Contas

do

Estado,

respondendo

pelo

encaminhamento e recebimento de informações como

a prestações de contas mensais e anuais, notificações
mensais e pareceres prévios, o recebimento de termos

de ocorrê ncia e outras diligências e coordenação das
atividades

para a

acompanhamento

das

elaboração

de

informações

respostas,
eletrónicas

remetidas para o referido órgão, acompanhamento
da tramitação dos processos e coordenação da
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apresentação de recursos; V

—

medir e avaliar a

eficiê ncia e eficácia dos procedimentos de controle
r

interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema,

através das atividades de auditoria interna a serem
realizadas, mediante metodologia e programação

próprias, nos diversos sistemas administrativos da
Administração Direta e Indireta do Município,
expedindo relatórios com recomendações para o
aprimoramento dos controles;

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

nos termos do artigo 31 e 74 da Constituiçã o Federal e dá outras
providências. Essa norma está desatualizada, porém, a Controiadoria

Municipal elaborou uma proposta de Lei ( Anexo I ) com vistas a atualizar
o referido normativo. O Projeto foi apresentado ao Gestor e ao Procurador
Jurídico que estão avaliando a regularidade, bem como, a conveniência e

oportunidade de encaminhar o projeto para o Poder Legislativo.

A controiadoria está realizando um levantamento para avaliar a suficiência
e existência dos controles internos da Administração Municipal, bem
como, o ní vel de qualidade da estrutura normativa , funcional, fí sica e

operacional para execução das atividades da controiadoria municipal, a
fim de que esses dados sirvam para planejar as novas ações.

Atualmente a Controiadoria Municipal de Araçás (CGM) dispõe de 04

(quatro) agentes públicos que realizam as atividades típicas da
Controiadoria e mais 02 (dois) que executam as atividades de Ouvidoria e
Transpar ência.
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A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ARAÇAS
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VALOR TOTAL GASTO COM
ESSAS CONTRATAÇÕES EM 2020:

VALOR TOTAL PREVISTO COM
ESSAS CONTRATAÇÕES EM 2021:

ECONOMIA PREVISTA COM
ESSAS CONTRATAÇÕ ES
MÊSÈkÈMÊimMMjrMM!,

m
Q bom us© do dinheiro público
é dever nosso e um direito de
cada cidadão. É com a economia

nos gastos públicos que poderemos
investir mais em educação, saúde,,
assistência social e outros serviços
oferecidos aos cidadãos.
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A controladoria está realizando um levantamento para avaliar a suficiência

e existência dos controles internos da Administração Municipal, bem
como, o ní vel de qualidade da estrutura normativa , funcional, fí sica e

operacional para execução das atividades da controladoria municipal , a
fim de que esses dados sirvam para planejar as novas ações.

Para tanto , está sendo realizada a “Análise do funcionamento do sistema
de controle interno” (anexo II) . Em seguida será realizada a “ Avaliação de

Riscos”, “Determinação do momento de atuação” e por fim, ser á iniciada

a “Operacionalizaçã o dos trabalhos” com base nessas novas diretrizes .
Com o objetivo de promover uma atuaçã o efetiva e tempestiva, na medida
em que estão sendo identificados pontos de controle, as autoridades

competentes estão sendo notificadas para adoçã o de providências
cabí veis, conforme evidenciado no presente relatório.

Todos os expedientes emitidos a partir da reestruturação do Sistema
de Controle Interno (RSCI ) serão identificado pelo seguinte código:
“RSCI”.
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2. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃ O DO RELATÓRIO

Este relatório trata do exame da prestaçã o de contas relativa ao exercício
de 2021 , em decorrência das atribuições institucionais da CGM de analisar

a conformidade dos atos da gestã o.
Os exames foram realizados em observância às normas e procedimentos

técnicos aplicáveis ao sistema de controle Interno municipal, tendo sido

utilizada, dentre outras , a técnica de análise documental.
Em razão das inúmeras áreas que envolvem a prestação de contas e a

possibilidade de acompanhamento direto da controladoria interna
municipal (recursos humanos, materiais, financeiros e operacionais) , em

algumas áreas os exames foram realizados por amostragem.

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

b) Critério: Parâmetro utilizado (norma, princí pio, boas práticas);

c) Causa: O que causou a irregularidade;
d) Consequ ência: Os efeitos da irregularidade; e

e) Recomendação: Orientações da controladoria para correção da

irregularidade e prevenção para que não volte a ocorrer.
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3. DÍVIDA ATIVA

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

e multas, e Dí vida Ativa nã o Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,

contribuições estabelecidas em lei, muita de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias , foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação,
custas processuais, preços de serviç os prestados por estabelecimentos

públicos,

indenizações,

reposições ,

restituições,

alcances

dos

responsáveis definitivamente julgados , bem assim os créditos decorrentes

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações

legais.
Os contribuintes que possuem débitos junto à fazenda municipal estã o

sendo inscritos na dí vida ativa tributária municipal, desta forma tem sua
prescrição interrompida, conforme estabelece a Lei 6.830/80, que dispõe

no seu art. 2o. Concomitante a esse procedimento, serão realizadas
cobranças administrativas e os contribuintes que não realizaram o
pagamento, deverão ser executados por meio de cobrança judicial, em

cumprimento à Lei n°. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A seguir, no tópico “ execuçã o orçamentária de receitas ser á melhor

detalhado os resultados da gestão da dí vida ativa .
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4. EXECUÇÃ O OR Ç AMENTÁ RIA DAS RECEITAS

As receitas são todos os ingressos de cará ter não-devolutivo auferidos
pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e
cobertura das despesas públicas . As receitas decorrem basicamente dos

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

Essas foram registradas de acordo com as informações contidas nos
extratos , conhecimentos de receitas, entre outros e foram devidamente

escrituradas através do sistema de contabilidade . O controle de entrada
das receitas é realizado primeiramente pela Tesouraria , em seguida pelo

setor de contabilidade, atendendo adequadamente aos dispostos na
legislação que rege a matéria.
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O valor arrecadado pelo município até maio de 2022 representa cerca
de 38,17% da previsão anual

Para tanto, a gestão municipai criará

condições necessárias para que se eleve a capacidade de realização da
máquina pública através da arrecadação de receitas, principalmente
executando ações tributárias que aumentem a arrecadação própria,

aumentando cada vez mais a autonomia municipal. Bem como, o
munic í pio adotará as medidas necessárias à captação de recursos do
governo federal, via convénios e contratos de repasses.
Com o objetivo de financiar mais novos projetos e a ções em prol dos

cidadãos a Prefeitura Municipal de Araçás tem executado medidas no

sentido de aumentar a arrecadação de recursos próprios, especialmente
por meio da reestruturação do Setor tributário:

• Emissão

do

DECRETO

N°

167/2021

que

“Determina o

recadastramento de permí ssionários de serviço público de
transporte de passageiros por táxi e dá outras providências.”;

• Emissão do DECRETO N° 214/2021 que “Regulamenta o dispositivo
da Lei n° 146/2009, nos termos do artigo 57 , na parte que dispõe
sobre o cadastramento e recadastramento imobiliário, e dá outras
providências.”;

• Emissão

do DECRETO N° 215/2021 que “Institui o conselho

municipal de contribuintes no âmbito do Municí pio de Ara çá s - BA.”;
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• Emissão do DECRETO N° 216/2021 “Regulamenta a Gratificação
de Produtividade Fiscal - GPF da arrecadação de sistema de água,
IPTU, ITIV, TFF, TLL e ISS dos agentes públicos vinculados à área
de arrecadação, fiscaliza ção , exigência de tributos e obriga ções

fiscais.”;
Tais medidas foram essenciais para o cumprimento da legislação que
impõe ao Município instituir e arrecadar todos os tributos de sua
competência. E como resultado , o incremento da receita tem fomentado a

realização de ações em prol do desenvolvimento da cidade de Araçás.
A Lei do REFIS permitiu que os contribuintes obtivessem melhores

condições para cumprir suas obrigações junto à fazenda pública municipal,
especiaimente por meio do parcelamento de débitos.

Destaca- se ainda que em razão da pandemia causada pelo v írus COVID-

19

muitas

pessoas

enfrentaram

dificuldade

em

cumprir

seus

compromissos, assim sendo, a Lei que prevê o parcelamento de débitos
municipais também contribuiu para amenizar os problemas enfrentados

pelos cidadã os de todo pa í s, especiaimente dos cidadãos Araçaenses.
RSCI: Foi encaminhada a Comunicaçã o Interna n° 036/2022/CGM para a

Procuradoria

jur í dica

orientando

acerca

da

necessidade

de

regulamenta çã o normativa de taxas municipais.

RSCI: Foi encaminhada a Comunicação Interna n° 037/2022/CGM para o

Setor de Tributos - recomendando a atualização da tabela de atividades

para geração de Taxa de Fiscalização e Funcionamento.
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RSCI: Foi encaminhada a Comunicação Interna n° 038/2022/CGM para o

Setor de Tributos - recomendando a impressão periódica de relatórios de
tributos pagos como instrumento de conferência futura, caso haja alguma
dúvida acerca da legitimidade de algum débito.

RSCI: Foi encaminhada a Comunicaçã o Interna n° 039/2022/CGM para o
Setor de Tributos - Recomendando o encaminhando de demanda para a

empresa responsá vel pelo sistema de informação tributária, relativa a
utiliza çã o do campo “retenção”.

RSCI: Foi encaminhada a Comunicação Interna n° 040/2022/CGM para o

Setor de Tributos - Recomendando a realização de ações administrativas
para aumentar a arrecadação (cards, campanha, notifica ções presenciais

e outros).
RSCI: Foi encaminhada a Comunicaçã o Interna n° 042 e 044/2022 /C GM

para o Setor de Tributos - Recomendando a adoção de providências pelo

Setor Jurí dico e o Setor de Tributos com a finalidade de inscrever e
executar os débitos.

RSCI: Foi encaminhada a Comunicação Interna n° 043/2022/CGM para o

Setor de Tributos - Recomendando a digitaliza ção documentos de

contribuintes e de empresas.
Segue quadro comparativo da arrecadaçã o de receitas nos exercí cios de

2020 e 2021:
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ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICIPAL

Meses

Exerc ício de 2020 Exercí cio de 2021

R$

A%

198 , 31
293.498, 57 129, 95
127.638,23 R $
Fevereiro R $
R$
1 ,12
325.614,41 R $
329.273,76
Março
118.187, 00 R $
252.854, 08 113,94
R$
Abril
374.231, 07 2.080,13
17.165, 56 R $
Maio
R$
R$
311.716,08 R $
Junho
204.260,19 -34,47
R$
208.318 ,43 242,21
60.874,08 R$
Julho
173.034,17 -22, 71
R$
Agosto
223.867,08 R $
136.006,84 R $
226.902,77 66,83
Setembro R $
190.368,49 -65 ,70
554.942,48 R $
R$
Outubro
273.755, 58 R $
181.899,32 -33 , 55
Novembro R $
540.267,00 44 , 64
373.532 , 28 R $
Dezembro R $
Total
R $ 2.622.125,40 R $ 3.269.712,56 24,70
** Sã o incluidos na arrecada çã o pr ópria municipal: IPTU, ISS, ITBI,
taxa de á gua, TFF, TLL, taxas municipais.
Janeiro

98.825,78 R $

294.804,71

5. EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁ RIA DAS DESPESAS
As despesas são todas as aplicações de recursos autorizadas pelos

orçamentos municipais, visando a realização das atividades em prol do
bem comum e o cumprimento das responsabilidades institucionais do
setor público. Estas podem ser orçamentárias quando pertencem ao

Município ou extra orçamentária, quando o Municí pio atua como simples
depositária desses recursos, devendo depois repassá-í o a outras

entidades. Em todos os processos pagamento das despesas públicas
constam as devidas fases de empenho, de liquida ção e do pagamento,

conforme preceitua a Lei Federal n°. 4.320/64. A aplicação dos recursos
públicos nas ações municipais proporcionou os seguintes resultados:
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Conforme o gráfico podemos verificar que o total de processos pagos
de despesas até maio de 2022 representou cerca de 23 ,29% em
relação às despesas fixadas como previsão para o exerc ício de 2022

que consta na LOA - Lei Orçamentá ria Anual.
Analisando o comportamento da previsão e arrecada ção das receitas e a
previsão e realização de despesas conclui-se que o municí pio mantém o
equilíbrio

fiscal,

em

observâncias

às

disposições

da

Lei

de

Responsabilidade Fiscal.
N ão é demais citar que é uma polí tica fiscal da administração municipal

promover o ajuste fiscal para elevar a capacidade de realização da
máquina pública, prezando sempre

pelo

pleno

atendimento

às

necessidades da população. Vale salientar que as despesas realizadas
estão em harmonia com a arrecadaçã o de receitas e os saldos nas contas

visando manter sempre o equilíbrio nas contas públicas.

RSCI: Foi encaminhada a Cl n° 053/2022/CGM para a Secretaria de
Finanç as

- orientando acerca

da necessidade de adaptar o sistema de
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informação contábíl para maior controle dos restos à pagar.
6. SISTEMA DE PESSOAL

Agente público é o termo utilizado para designar “as pessoas fí sicas que
prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com

v í nculo empregatí cio e mediante remunera ção paga pelos cofres
públicos.”

No departamento de pessoal, ligado diretamente à Secretaria de

administração, estão os registros funcionais e financeiros dos servidores.
O setor dispõe de um sistema de informações, com relatórios gerenciais e

dados fundamentais para análise e controle destes registros , além da

facilidade para transmitir informações eletrónicas para os órgã os
competentes.

No iní cio de 2021 foi emitido o DECRETO N° 048/2021 que “Regulamenta
o recadastramento de todos os agentes públicos efetivos da Prefeitura

Municipal de Araçás.”, sob os seguintes fundamentos:

• Administração
melhores

pública deve funcionar de forma a produzir os

resultados,

oferecimento

dos

adotando

serviços

medidas

públicos

e

para

o

melhorar

atendimento

o

às

necessidades dos cidadãos;

• O recadastramento de pessoal irá subsidiar novos programas de
qualificação e requalificação dos funcionários, incentivando a

melhoria do desempenho de cada agente público ;

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

•A

necessidade de redistribuição das atividades dos agentes

públicos

municipais,

de

forma

a

promover

o

adequado

aproveitamento das atividades da Prefeitura municipal de Araçás -

BA;

• A necessidade de atualização para assegurar a veracidade das
informações do cadastro funcional dos agentes públicos da

Prefeitura municipal de Araçá s - BA, inclusive para transmissão de
informações para os órgãos de controle externo tais como: Tribunal
de Contas dos Municí pios do Estado da Bahia e o Ministério P úblico

do Estado da Bahia; e

•É

responsabilidade

dos

controles

internos

implantados

a

preservação dos recursos públicos municipais, buscando defendê-

los e eximi-los de prejuí zos advindos de desvios, desperdícios ,

abusos, erros, fraudes ou irregularidades.
No sistema de RH estão eletronicamente registrados os cadastros
pessoais, datas de admissão, cargos que ocupam, funções exercidas,

onde estão lotados, o histórico de suas remunerações, entre outros.
Através desse software são realizadas as atividades operacionais e

gerenciais relativas ao setor de pessoal, tais como a emissã o das folhas
de pagamento.
As eventuais impropriedades que foram identificadas pela CGM foram
pontuadas junto ao Setor de Recursos Humanos com vistas à
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regularização dos atos.

No mês de maio de 2022 o quadro de pessoal do municí pio registrou a
seguinte quantidade de pessoal:

•

Estatutários: 179

• Cargos comissionados: 36
• Temporários: 917
• Agentes políticos: 10
• Celetistas: 06
• Estagiários: 46
Atualmente o quadro de servidores efetivos é deficitário tendo em vista
que a gestão anterior nos dois últimos mandatos (08 anos) não realizou
nenhum concurso público. Entretanto, o atual Gestor determinou um

levantamento das necessidades de pessoal de cada Órgão Municipal com
o objetivo de atualizar a Lei de Cargos e Salários e enviar a proposta de

Lei para Câmara, com o objetivo de realizar um novo concurso público.
O pagamento de vencimentos e subsí dios aos agentes públicos obedece

ao que preceitua a Lei que dispõ e sobre a estrutura administrativa do
Poder executivo, a Lei que Institui o plano de classificação de cargos e
salários dos servidores públicos do Poder executivo , Lei que fixa o

subsídio de agentes políticos e a Lei que dispõe sobre o estatuto do
servidor público de Araçás - BA.

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

-

a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4 o do
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art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Em cumprimento ao mandamento constitucional o atual Gestor

encaminhou para Câmara e após aprovação sancionou a Lei municipal n°
304/2021 que “Concede Revisão Geral Anual da Remuneração dos

Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Araçás” - ato que não era
feita já há cerca de 04 (quatro) anos.
As despesas com pessoal se referem a mão-de-obra utilizada para o

desenvolvimento dos serviços públicos, para efeito da composição do
demonstrativo de despesa com pessoal, consí dera-se: pessoal ativo,

inativos, pensionistas , subsí dios, encargos sociais, obrigações patronais,
DEA

- despesas

de exercí cios anteriores , referente aos fatos ocorridos

sob análise e mão-de-obra terceirizada.
Conforme est á disposto na legislaçã o pertinente, o Poder Executivo
Municipal, deve aplicar o limite máximo de 54% para gastos com pessoal,

sobre as Receitas Correntes Líquidas do Município, dos 12 últimos meses ,
(art. 18 §2° Lei n°. 101/00), cujo limite prudencial é de 51, 30%.

No mês de maio de 2022 a administraçã o pública municipal tem cumprido

o limite de gastos com pessoal, uma vez que o percentual aplicado nas
despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Lí quida foi de

apenas 43 ,61%:
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Nos últimos 05 meses a Receita Corrente Lí quida somou o montante de
R $68.754.544 ,02. De janeiro a maio de 2022, o total da despesa com

pessoal

efetivamente

realizado

peia

Prefeitura

correspondeu

a

R $29.980.976,84, equivalente a 43,61% da Receita Corrente Lí quida,
desse modo, o Municí pio está obedecendo plenamente ao limite de gastos

com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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7. CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS
O controle de bens patrimoniais é realizado pelo setor de património ligado
diretamente à estrutura administrativa da Secretaria de administração municipal,
esse controle é fundamental para o bom gerenciamento dos bens públicos que
por sua vez são todos aqueles que integram o patrim ónio da Administração
P ública direta e indireta.

Os bens adquiridos sã o registrados no Livro tombo da Prefeitura Municipal e
contabilizados no sistema de contabilidade , compondo assim , o património da
Administração Pública Municipal. O livro tombo contém as seguintes
identificações: o número da nota fiscal, a data de compra, o fornecedor , a

descrição do bem , o número de tombamento e onde o bem está aiocado, assim
sendo, atende o que determina o art. 9 o. da Resolução 1060/05 do TCM - BA:
“Contendo relação com os respectivos valores de bens, créditos e importâncias

constantes do ativo permanente e realizável, indicando-se a alocação dos bens

e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada
pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo encarregado do controle do

património, atestando que todos os bens do municí pio (ativo permanente)
encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado,
estando, ainda , identificados por plaquetas.”

A documentação pertinente a essas operações, a saber , as notas fiscais relativas
a aquisiçã o de bens móveis ficam anexadas às prestações de contas mensais e
em seguida são encaminhadas para os órgãos de controle externo , ou quando

solicitada .
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Os relatórios de bens patrimoniais são publicados no portal da transparência do

Município:

https://www.aracas.ba.qov.br/site/paqinadinamica/paqinadinamica-

230320221117174273-Relat -rio -Mensal-de~Bens-Patrimoniais

8. CONTROLE DOS BENS EM ALMOXAR1FADO

O gerenciamento do setor de compras e aimoxarifado é reaiizado pela

Secretaria de administração, entretanto, após as compras os materiais são

encaminhados para as devidas unidades, onde sua distribuiçã o e uso são
plenamente gerenciados.
Os bens são armazenados em salas contendo controle de temperatura
adequado, plataformas para evitar o contato com o chão , telas para
impedir a entrada de insetos pelos canais de ventilação , entre outros, feito

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

medicamentos ou alimentos possuem um cuidado especial em
observância às exigências da vigilância sanit ária.
Alguns materiais de consumo não são comprados para estoque, pois são

requeridos adquiridos apenas quando há necessidade de uso e na quantia

exata da sua utilização, pois , caso fossem adquiridos em grande volume,

além de imobilizar o er ário, aumentaria significativamente os gastos
relativos ao setor como: energia para iluminação do local, energia para
conservaçã o dos produtos através do controle da temperatura , armários e
estantes para guardar os materiais , um servidor para executar as

atividades de controle, entre outros .

Sendo assim, objetivando tutelar a otimiza çã o dos recursos municipais

alinhado ao princ í pio da economicidade que concerne à relação custobenefí cio, ratificamos que esta Comuna planeja as suas compras de
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material de consumo, de maneira a utilizar os recursos da melhor maneira
possí vel.
9. VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

A administração da frota de veí culos, m á quinas e combustí vel utilizado nos

mesmos é realizada diretamente pelo Setor de transportes do município.
A Prefeitura utiliza esses bens para realização de diversas ações:
transporte de alunos (no momento está acontecendo parcialmente em

razão das restrições causadas pela pandemia), condução de servidores
para visita a beneficiários de programas assistenciais , coleta de res í duos

sólidos , recuperação de estradas, preparo da terra para agricultura,
atividades administrativas, entre outros.
Dentre o conjunto de veí culos e má quinas que a Prefeitura utiliza para
executar algumas atividades, estão ve í culos cedidos por órgã os de outras

esferas do Governo, veí culos e máquinas adquiridos pelo pr óprio ente e

veículos e máquinas locados por meio do processo de terceirização.
No Setor de Transporte existem procedimentos de controle estabelecendo

o registro das peças, manutenções e combustí veis utilizados nos veículos
e máquinas, contendo dados sobre as peças e a utilização de

combustí veis, como por exemplo: marca do carro, n° da placa e outros.
Nos processos de pagamento referente a locação e manutençã o de

máquinas e veículos constam a identifica çã o dos bens.

O controle de combustí vel, peças e manutenções é essencial e deve ser
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aprimorado considerando:

a) Que os veí culos e equipamentos a serviço do Munic í pio devem
ter seus custos de utilização e de manutenção controlados pela

administraçã o de maneira eficaz;
b) O abastecimento com combustí veis, lubrificação, pulverização,
troca de ó leo , filtros e outros devem ser realizados mediante autoriza ção

da autoridade competente com o fornecedor autorizado;
c) O fornecimento de materiais e serviços deve ser objeto de

registro nas fichas, onde serão devidamente identificados para qual

veí culo o serviço foi realizado , garantindo assim mais confiabilidade na

utilizaçã o desses recursos;
d) Os dados e informações constantes da ficha, assim como outros
gastos com manutenção do veículo serã o registrados no sistema de

informação da contabilidade, onde será emitido um relat ório mensal que

apresente essas informações de maneira que sirva de subsídio para o
processo de tomada de decisão.

Os gastos com veículos , máquinas e combustíveis estão de acordo com o
princí pio da razoabilidade, visto que estã o sendo obedecidos crit érios

aceitá veis do ponto de vista racional, adotando as providências mais

adequadas dentre aquelas cabí veis, não transpondo os limites
estabelecidos em lei, buscando sempre atender aos anseios da

coletividade.
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10.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

O setor de licitações está diretamente ligado à Secretaria de

Administração de acordo com a estrutura administrativa da Prefeitura .

Todos os atos administrativos emitidos por esta unidade estão de acordo

com o que exige o conjunto de normas vigentes que regem a matéria , entre
elas: A Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, especialmente a Lei n°
10.520 / 93 e a Lei n° 14.133/2021.
Como premissa para a execução de atividades relativas às licitações e
contratos, o Chefe do Poder executivo municipal emitiu os Decretos n°.

079/2021 e 080/2021 nomeando os membros da Comissão Permanente

de Licitação e nomeando o pregoeiro e sua equipe de apoio ,
respectivamente.

Os processos de contratações são submetidos ao exame da CGM e
quando é identificado algum ponto de controle, são realizadas

recomendações para correção ou anula ção dos atos . No mês de maio de
2022, foram realizadas:

Dispensa de licitação: 14

Chamada pública: 01

Credenciamento: 00
•

Inexigibilidades: 09
Convites: 01

Tomada de preços: 00
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Pregão presencial: 04
Aditivo: 01

Pregão Eletrónico: 03

11.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obra pública é aquela que se destina a atender aos interesses gerais da

sociedade, contratada por órgão ou entidade pública da Administração
Direta ou Indireta , Federal, estadual ou Municipal, executada sob sua
responsabilidade ou delegada, custeada com recursos públicos,
compreendendo a construção, reforma , fabricação, recuperação ou
ampliação de um bem público. Obra pública é toda a construção, reforma ,

fabrica ção, recuperação ou ampliação e os serviç os de engenharia

realizados por execução direta ou

indireta.
Já o serviço de engenharia é toda atividade destinada a obter determinada
utilidade de interesse da Administração, tais como: demolição, conserto,
instalaçã o, montagem , operação, conservação, repara ção , adapta ção,
manutenção, transporte , locação de bens, publicidade, seguro ou

trabalhos técnico-profissionais.
A CGM ao examinar os processos de pagamento relacionados às obras e

serviços de engenharia, verifica a conformidade dos atos, bem como ,
existência de boletins de mediação , bem como, fotos que aumentem a

comprovação da execução.
RSCI: Foi encaminhada a Orienta ção Técnica n° 002/2022/CGM para a

Secretaria de Finanças e Secretaria de Obras e Serviços de Engenharia
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(Cl 's n° 046 e 045/2022) - orientando a necessidade de juntar relatório
fotográficos aos boletins de medição.

12.

AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

O município não possui nenhuma operação de crédito.
13.

LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

A administração pública municipal preza pelas boas práticas da gestão
financeira . Todos os compromissos pecuniários a curto e a longo prazo
estão devidamente escriturados no sistema de contabilidade e são

apresentados através dos relatórios. Estão divididos em dívida fundada ou

consolidada que diz respeito aos compromissos cujo prazo para
amortização é superior a 12 (doze) meses e a d ívida administrativa ou
flutuante que concerne aos compromissos cujo prazo para amortização é
inferior a 12 (doze) meses.

A Lei de Responsabilidade Fiscal contém uma série de dispositivos legais

que prezam pelo equilíbrio nas contas públicas, caso o município não
consiga alcançar as metas bimestrais de arrecadaçã o, manter o

cronograma mensal de desembolso e as metas de resultado primário e

nominal, deve-se promover a limitação de empenhos. E nesse sentido,
salientamos que diante da análise dos resultados contábeis do município
concluí mos que as metas estão sendo cumpridas plenamente, segundo os

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

íSg!
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14.

OS ADIANTAMENTOS

O munic í pio não realiza procedimento de adiantamento de despesas.

15.

DOAÇÕES,

SUBVENÇÕES

AUX ÍLIOS

E

CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

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

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública
e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

A Lei n° 265 de 16 de maio de 2018 “Dispõe sobre o Sistema Único de

Assistência Social do Municí pio de Araçás e dá outras providências."

Desse modo, durante o mês de maio de 2022 a Prefeitura realizou a
concessão dos seguintes benefí cios eventuais:

• Auxílio funeral: 01
• Auxílio natalidade: 08
• Auxílio viagem: 00
• Auxílio alimentação: 51
• Auxílio documentação: 00
• Auxílio domicílio: 00
• Calamidade pública: 00
RSCI: Foi encaminhada a Orientação Técnica n° 003/2022/CGM para a
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Secretaria de Finanças e Secretaria de Assist ência Social (Ci 's n° 047 e
048/2022) - Orientando para que a relaçã o de beneficiários seja anexa aos

processos de pagamento.

16 .

OBSERV Â NCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

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

de “relevância pública”, atribuindo ao poder público às funções de
regulamentação,

fiscalização

e

controle das ações e

serviços ,

independente da execuçã o direta. Assim sendo, estabeleceu que o

munic í pio deverá aplicar em ações de serviços públicos de saúde, no
mínimo, 15% da soma das receitas de tributos, exemplo IPTU, ISSQN ,

ITBI e as Transferências Constitucionais e Legais, exemplo FPM, ITR ,
IPVA , entre outros.
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O montante de receita oriunda dos recursos próprios aplicados nas

ações de saúde do munic ípio (em % ) de janeiro a maio 2022

corresponde a 16, 90%. De acordo com a legislação, que estabelece a
aplicação mínima de 15 % das receitas tributárias nas ações dos

serviços de saúde, o município está cumprindo esse índice.

Todos os recursos cuja aplicação seja vinculada exclusivamente à s ações
de saúde transferidos pela União e pelo Estado , bem como os oriundos de

outras fontes são totaimente gerenciados através dos controles financeiros

e contábeis existentes na Comuna , com vistas a proporcionar o bom uso
da coisa pública, uma vez que nesse contexto o maior beneficiado é o
municí pio.
Ações e serviços em educação
A Constituição Federai, a partir do Art. 205 , estabelece que a educa ção,

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

sua qualificação para o trabalho e de acordo com a Lei n°. 9.394/96, “Os
Municí pios dever ão aplicar, anualmente, nunca menos de 25 % das
receitas tributárias , na manutenção e desenvolvimento do ensino público.”
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O montante de receita oriunda dos recursos próprios , aplicados nas

ações de educação do munic í pio (em % ) de janeiro a maio de 2022
corresponde a 15,96 %.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educaçã o - FUNDEB - regido pela nova
Lei n° 14.113/20, estabelece que o municí pio dever á destinar no mí nimo,
70% dos recursos do FUNDEB ( Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), à
manutenção e ao desenvolvimento da educação pública através do
pagamento da remuneração dos profissionais da educação .
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O pagamento dos profissionais do magistério atrav és dos recursos
do FUNDEB 70% janeiro até maio (em % ) corresponde a 59,15 %,

FUNDEB Infantil 50% janeiro até maio ( em % ) corresponde a 129,09 %

e do FUNDEB Capital 15% de janeiro até maio (em %) corresponde a
0,00%.

17.

A GESTÃ O GOVERNAMENTAL

A administra ção municipal tem a responsabilidade fundamental de

promover o bem-estar da coletividade. Para cumprir sua missão

institucional utiliza-se de t écnicas de planejamento e programação de
ações visando maximizar seus resultados . Esse processo busca,

principalmente , analisar a situação atual para identificar as ações ou

alterações a serem desenvolvidas visando atingir a situaçã o planejada .

A elaboração dos instrumentos de planejamentos sã o exigências legais
estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 , onde determina que a
Prefeitura deve elaborar:

PPA - Plano Plurianual: é um plano de médio prazo atrav és do qual

procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos
objetivos e metas fixados para um perí odo de quatro anos.
O PPA para o quadriénio de 2018 a 2021 foi instituí do mediante a Lei

municipal n°. 255 /2017 , sancionada no dia 12 de junho de 2017.
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias: Tem a finalidade de nortear a

elaboração dos orçamentos anuais , de forma a adequá-los à s diretrizes,

objetivos e metas.
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A LDO para o exercí cio de 2022 foi instituí da pela Lei municipal n°.

305 /2021, sancionada no dia 28 de dezembro de 2021 pelo Executivo. A
LDO contém os anexos estabelecidos pela Lei n°. 101/00, são eles: o

anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais.
LOA - Lei Orçamentá ria Anual: Busca viabilizar a concretização das

situaçõ es planejadas no plano plurianual e na lei de diretrizes
orçamentárias, alocando especificamente as receitas previstas e as
despesas fixadas.
A LOA para o exerc í cio de 2022 foi criada pela Lei municipal n°. 306/2021,

sancionada no dia 28 de dezembro de 2021 pelo Executivo , estimando a
receita e fixando a despesas em R $ 80.000.000,00, sendo R $

66.931.000,00 referente ao Or çamento Fiscal e R $13.069.000,00,

referente a Seguridade Social.

De acordo com a Lei Orçamentária o Poder executivo estava autorizado

abrir Créditos Suplementares at é o limite de 100% (Cem por cento) do
presente orçamento, nos termos dos artigos 7o e 43° da Lei Federal

4.320/64 , para cada modalidade: super ávit financeiro, excesso de

arrecadação e anulação parcial ou total das dotações. A utilização dos

créditos adicionais até o mês de maio de 2022 está assim utilizada:
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Créditos Adicionais

Valor autorizado

% Autorizado

Por anulaçã o
Por superá vit

R $ 80.000. 000,00
R $ 80.000. 000,00

100%
100%

Por excesso de
arrecadação

R $ 80.000.000,00

100%

R $ 80.000. 000, 00

100%

Descrição

Alteraçã o de
QDD

Valor
utilizado
R $8.616.600.00

%Utilizado
10,77%
0,00%

0,00%

R$ 108.800.000

1, 36%

Com relação aos instrumentos de planejamento, a Prefeitura implantou o
Orçamento Participativo Araçaense, onde toda sociedade foi mobilizada

com o objetivo de proporcionar a participação popular no processo de
planejamento da administração municipal:
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Na manhã de 03/ 05/2022 à s 10h foi realizada uma reunião com os

Secret ários municipais e o Assessor contábil Clayton Dantas com o
objetivo de transmitir orientações sobre a elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO ). O planejamento orç ament ário de acordo com a

realidade local é essencial para a organizaçã o de polí ticas públicas com o
foco nas necessidades dos cidadãos. Após o levantamento das
informações , será elaborado o Projeto de Lei a ser apresentado em

audiência pública aos cidadãos e posteriormente ser á encaminhado para

a Câmara de Vereadores para a apreciação.
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Na manhã de 12/05/2022 às 10h foi realizada a audiência pública para
apresentação do projeto de Lei de Diretrizes Or çamentárias (LDO). A

apresentação do projeto foi realizada pelo Assessor Cont ábil Clayton

Dantas da empresa ECONTAP. Após a apresentação, o projeto foi
encaminhado para apreciaçã o da Câmara Municipal.
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Na manhã desta quarta-feira (25/05), às 10h, Prefeitura Municipal de
Araçás realizou presencialmente e também na modalidade on line, a
Audiência Pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do

primeiro quadrimestre de 2022. Durante o evento, também foram
apresentadas as atividades executadas por cada Secretaria de janeiro à

abril de 2022. Essas audiências são realizadas com o objetivo de prestar
contas aos cidad ãos, aumentando a transparência pública e fomentando

a participaçã o popular nos atos da Gestão.

RSCI: Foi enviada a Comunicação Interna n° 035 /2022/CGM para o Setor
de Comunicaçã o a fim de organizar os pr óximos eventos de modo online

e também presencial.
RSCI: Foi encaminhada a Orientação Técnica n° 001/2022/CGM para a

Secretaria de Administração e o Setor de Comunicaçã o (Cl 's n° 024 e
025/2022) - prevenindo a ocorrência de promoção pessoal na publicidade

institucional.
18.

REPASSE DE DUODÉCIMO À C Â MARA MUNICIPAL

Além das ações de fiscalização realizadas por ó rgã os internos e externos
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os vereadores do município t êm acesso à s publica ções nas dependências
dos órgãos públicos e atos oficiais no diário do munic í pio, onde est ão
disponí veis:

atos

normativos,

processos

licitatórios,

resultados

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

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

- 88,

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

Em razão da diferença entre os valores repassados nos meses de janeiro

e fevereiro e o valor definido pelo TCM - BA, houve a retenção ao longo
dos meses, desse modo, os repasses do ano de 2022 foram realizados da
seguinte forma:

Mês
janeiro

fevereiro
março
abril
maio

junho
julho
agosto

setembro
outubro
novembro
dezembro
Total

Valor do TCM
Valor estimado
R $ 140.658,98 R $ 186.304,53
R $ 140.658,98 R $ 186.304 , 53
R $ 195.433 ,64 R$ 186.304 , 53
R $ 195.433 ,64 R $ 186.304,53
R $ 195.433 ,64 R $ 186.304,53
R $ 195.433,64 R $ 186.304 , 53
R $ 195.433,64 R $ 186.304,53
R$ 195.433 , 64 R $ 186.304, 53
R $ 195.433 ,64 R $ 186.304 , 53
R $ 195.433,64 R $ 186.304 , 53
R$ 195.433 ,64 R $ 186.304,53
R $ 195.433,64 R $ 186.304,53
R$ 2.235.654,36 R $ 2.235 .654,36
Valor dividido por 10 meses

Repassado

R$
R$
R$
R$
R$

140.658 ,98
140.658,98
195.433 ,64
195.433 ,64
195.433,64

Valor a ser restituído
R $ -45.645 , 55
R $ -45.645,55
R $ 9.129,11
R $ 9.129,11
R $ 9.129,11

R$
R$

9.129,11

91.291 ,10
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19.

OS PRECATÓRIOS

A Procuradoria Gerai do munic í pio é uma das unidades que estão ligadas

diretamente ao Gabinete do Prefeito e atuando com serviços jurídicos
representando a defesa do municí pio.

Os assessores jurí dicos acompanham através de visita ao f órum e acesso
a internet, diariamente os processos que são contra ou favor da Prefeitura

municipal, visando manter o pleno controle desses processos estejam eles

em tramitação na justiça do trabalho, na justiç a comum, na justiça comum
contra terceiros, na promotoria de justiça , entre outros.

Todos os atos administrativos executados pelo Poder executivo municipal
obedecem estritamente o que estabelece a legislação pertinente, nesse
sentido está estabelecido no art. n° . 10 Lei 101/2000: “ A execução

orçamentaria e financeira identificará os beneficiários de pagamento de
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração
financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no
art. 100 da Constituição.”
Sendo assim a forma como os pagamentos devem ser realizados, estão

de acordo com acervo legal, informamos ainda que os pagamentos de

precatórios estão sendo efetuados conforme o cronograma firmado.
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24.

TRANSPAR ÊNCIA MUNICIPAL

A partir do ano de 2021 a Prefeitura Municipal de Araçás implementou de
modo pleno a transparência, regulamentando os dispositivos legais,

designando agentes públicos e concedendo estrutura operacional para

execução das atividades:

• DECRETO N° 085/2021: “Regulamenta os capítulos III,

IV e VI da

Lei n° 13.460 , de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre
participa ção , proteçã o e defesa dos direitos do usuário de serviços

públicos da administração pública de que trata o §3° do art, 37 da

Constituição Federal.”;

• DECRETO N°

107/2021: “Regulamenta o direito ao acesso à

informação, o Sistema de Informação ao Cidadão-SIC e o sítio oficial

do Município de Araçá s, nos termos da Lei n.° 12.527/2011 , e dá
outras providências.";

• DECRETO

N° 108/2021: “Designa os agentes públicos para

desempenhar as funções de Ouvidor-Geral e Ouvidor substituto e

dá outras providências".; e

• DECRETO

N° 129/2021: “Designa

agentes

públicos

para

intermediar junto à s respectivas Secretarias Municipais as
demandas recebidas pela ouvidoria Municipal e as relacionadas ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS - ESTADO DA BAHIA
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acesso à informação, nos termos do Decreto n° 085 e n° 107/2021 >

no âmbito da Prefeitura Municipal de Araçás - BA”.
Foi implantado o Serviço de Acesso à informação de modo on line
e

também

presencial

(https://www.aracas.ba.gov.br/site/Transparencia):
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Foi implantada a Ouvidoria Municipal por meio telefónico, de modo

on

line

e

também

presencial

(https://falabr.cqu.qov.br/publico/BA/Ara%C 3%A7as/Manifestacao /

ReqistrarManifestacao):
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Os servidores designados como responsáveis pelo Serviç o de

Acesso à Informa ção e também pela Ouvidoria Municipal

participaram de eventos de qualifica ção profissional com a
Controladoria Geral da Uniã o.

Também foi elaborada e divulgada para toda sociedade de Araçás,

uma cartilha informando aos cidadãos como fazerem dos serviç os

disponí veis

na

ouvidoria

(https://www. aracas.ba.qov .br /site /paqinadinamica /cartilha-da-

ouvidoria-municipal-de-aras):
20.

PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

A Prefeitura Municipal de Araçás realizou adesão ao Programa TIME

Brasil da Controladoria Geral da União (CGU). O Programa Time
Brasil tem os seguintes objetivos:
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I.

Promover o aprimoramento da gestã o pública por meio da

valorização da transparência , integridade e participação social;
II.

Apoiar

a

adoção

de

medidas

para

a

implementação e

disseminação dos dispositivos legais sobre transparência pública ;
III.

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

IV.

Capacitar servidores públicos para que atuem como agentes de
mudança

no

fomento de

uma

cultura

de transparência,

integridade e participação social;
V.

Difundir o uso de novas tecnologias e soluções criativas e

inovadoras nas áreas de governo aberto e controle social das ações
governamentais;
VI.

Fomentar o trabalho dos conselhos de polí ticas públicas;

VII.

Promover o intercâmbio de informações e experiências relevantes

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

Fortalecer os

controles

internos

da

administra çã o

pública

nos municí pios e estados;
IX.

Auxiliara adoção de medidas e normativos na área de integridade
pública nos municí pios e estados .
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O Prefeito Agamenon Oliveira Coelho nomeou os seguintes membros do
Grupo de Trabalho do Time Brasil que terão a função de coordenação,
supervisão, monitoramento e prestação de informações relacionadas ao

Plano de Ação do programa Time Brasil e atividades correlatas:
a) Vitor Hugo Morais de Almeida (Controlador Geral) - Coordenador;

b) Rosângela Ferreira dos Santos (Coordenadora da Controladoria) -

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

Por meio da Controladoria Geral do Município, a Prefeitura Municipal de
Ara çás realizou a primeira etapa do Io Curso de Formação em Controle
Social e Cidadania do Municí pio de Araçás - BA.

No primeiro dia foram ministrados os seguintes assuntos: a) O controle na
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administraçã o pública; b) Ética no serviço público ; c) Mecanismos de
transpar ência e participação; e d) Função institucional do Conselho

Municipal.
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O curso possuiu os seguintes objetivos:

- Capacitar os Conselheiros para melhorar seu desempenho funcional;
- Atualizar os Conselheiros nos aspectos legais e técnicos no que tange à
suas funções administrativas e operacionais ;

- Facilitar

o conhecimento introdutório teórico e prático de matérias

atinentes à gestão pública;

- incentivar a prática da educação continuada entre os Conselheiros.
.4.
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No dia 09/05/2022 a Controladoria Gerai do Município recebeu 3

conselheiros do Conselho Municipal da Alimentação Escolar (CAE) e 3
conselheiros do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente
(CMDCA).

As reuniões fazem parte de uma etapa prática do Io Curso de Formaçã o

em Controle Social e Cidadania do Munic í pio de Ara çás - BA.
Durante a reunião o Controlador Geral orientou como acessar as

informações que est ã o disponí veis no Portal da Transparência da

Prefeitura de Araçás e ressaltou que a Administração Municipal acredita
no potencial de contribuição dos Conselhos no aprimoramento dos

serviços públicos.

Como atividade prática os Conselheiros do CAE fizeram pedido de acesso
à informação de modo digital e os Conselheiros do CMDCA fizeram pedido

de acesso de modo presencial, ambos na ouvidoria municipal.

A expectativa da Administração Municipal é promover cada vez mais uma
gest ão transparente e participativa, pois , com a participaçã o cidadã os

serviços

públicos

Conselheiros

serão
que

cada

vez

participaram

mais

da

aperfeiçoados.

reuniã o:

Izamara Galdino, Iracema Cerqueira, Manoela Schramm , Adriene Novaes

Floripedes Santos, Marivalda Ribeiro.
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No dia 10/05/2022 a Controladoria Geral do Município recebeu 2

conselheiros do Conselho Municipal de saúde: R ônio Brito e Maria Luiza.
Após a reunião de instrução pela Controladoria Geral do Munic í pio, os

Conselheiros foram acompanhar os serviços de saúde na Unidade Mista
de Saúde.

Durante a inspeção foram analisados a qualidade do atendimento aos

cidadã os , estoque de medicamentos e de material usado nos
procedimentos. Também foi a analisada a frequência dos profissionais de
saúde.

O resultado da inspeção foi bastante positivo, pois, foi confirmado o pleno

funcionamento dos serviços de saúde. Porém, também , foi recomendado
alguns pontos de aperfeiç oamento: reforma da Unidade e informatiza ção

do controle de estoques.
As reuniões fazem parte de uma etapa prática do do Io Curso de Formação
em Controle Social e Cidadania do Municí pio de Araçás - BA .
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No dia 10/ 05 /2022 às 11h30 a Controladoria Geral do Municí pio recebeu
4 membros do Conselho Municipal de Assistência Social: Luciana Bispo,

Anailton Felix, Cláudia Xavier e Ivanessa Ribeiro.
Após a reunião de instrução pela Controladoria Geral do Município , os
Conselheiros foram para reunião com a Secretária de Assistência Social.

Durante a reunião foram discutidas polí ticas sociais para obtenção de
documentos pessoais de idosos

que

residem nas

zona rural.

Os Conselheiros realizaram sugestões de parceria com associações e
também com as serviç os itinerantes de saúde que serão oferecidos nas
comunidades , a fim de aproveitar uma ação conjunta.
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As reuniões fazem parte de uma etapa pr ática do do Io Curso de Forma ção
em Controle Social e Cidadania do Munic í pio de Araçás - BA .

Na última segunda-feira (16/05) às 14h foi realizada no auditório da

Prefeitura, a segunda etapa Io Curso de Formação em Controle Social e
Cidadania do Município de Araçás - BA .
Durante o evento foi ministrado aos Conselheiros Municipais os assuntos :

Planejamento orçamentário, contratações públicas, auditoria operacional
e inspeções fí sicas.

Também, foi oportunizado aos Conselheiros compartilharem suas
experiências práticas com as atividades executadas durante o curso:

pedidos de acesso a informação, reunião com Secretária Municipal e
inspeção fí sica na Unidade de Saúde.
Realizaram atividades práticas os membros do: Conselho Municipal de
Assistência Social; Conselho Municipal dos Direitos da Crianç a e
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Adolescente; Conselho Municipal de Saúde; e Conselho Municipal da
Alimentação Escolar.

O resultado do curso foi bastante positivo, pois, espera-se que

Conselheiros mais qualificados poder ão exercer com mais qualidade suas
atribuições e contribuir com o aprimoramento dos serviços oferecidos aos
cidadã os.

No dia 29/06/2021 às 10h o Prefeito Agamenon Coelho participou de uma
reunião on-line para solenizar a adesão do município de Araçás ao

Programa Nacional de Prevenção da Corrupção.
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No dia 02/08/2021 foi concluído o relatório de informações para o sistema

e-Prevenção como adesão ao Programa Nacional de Prevençã o da
Corrupção .
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21.

O PARECER DA CONTROLADORIA

1. Examinamos os atos administrativos correspondentes ao exercí cio .

Nossa responsabilidade é expressar uma opiniã o sobre essas
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informações.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de

auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) prova
dos registros mantidos pela Prefeitura ; (b) verificações quanto ao

cumprimento das leis, normas e regulamentos especí ficos; (c)

comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram
origem à s mencionadas peças e dos atos de gest ão praticados; (d)

análises quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e
efic ácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; (e) e a

aplicação de outros procedimentos julgados necessários no
decorrer do trabalho de controle interno na entidade .
3. Em nossa opinião, uma vez que os pontos de controle foram

notificados ao Gestor e o mesmo imediatamente providenciou a
regularização. E considerando que nas incorreções identificadas

pela Controladoria Geral do Municí pio nã o se vislumbra dolo ou má

fé por parte dos agentes ou prejuí zo ao erário , sendo caracterizadas

como falhas de natureza formal. Conclui-se que as informações
acima referidas representam razoavelmente adequadas nos
aspectos relevantes, a posição patrimonial Prefeitura Municipal de

Araçás - BA , em 31 de maio de 2022, de acordo com os princí pios

administrativos e as normas pertinentes.
4. Em nossa opinião , consideramos REGULARES, entretanto, COM

RESSALVAS, pois evidenciaram faltas de natureza formal, portanto
nã o constituindo natureza grave ou omissão do dever de prestar

contas.
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Araçás - BA, 31 de maio de 2022.
.A

Vitor Hugo Morais de Almeida
Controlador Geral do Munic ípio

22.

CIENTIFICAÇÃ O

O PREFEITO MUNICIPAL , conforme exigência legal do art . 21, da
Resolução TCM BA n°. 1.120/2005 , ATESTO para os devidos fins que
tomei conhecimento dos exames, análises, conclusões e orientações
apresentadas no Relatório referente a maio de 2022

Araçás - BA, 31 de maio de 2022 ’

1

r

\J

Agamèh n Oliveira Coelho

^

Prefeito
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Anexo I
PROJETO DE LEI N° lil /2022
Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Municipal
de Araçás e d á outras providências Altera a Lei municipal n° 126/2009 .
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇÁS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são facultadas por disposição da Lei Orgânica Municipal,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I
Do Sistema de Controle Interno Municipal
SEÇÃO I
Da Obrigatoriedade de sua Implanta çã o e Manutençã o
Art. Io. O Poder Executivo Municipal manterá de forma integrada com o Poder
Legislativo municipal, o Sistema de Controle Interno Municipal, a que se refere os
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigos 61, 62, 89 e 90 da
Constituição Estadual da Bahia de 1989, artigos 54 e 59 da Lei Federal n° 101 de
2000, artigos 75, 76 e 77 da Lei n° 4.320 de 1964 e demais normas aplicáveis.

SEÇÃO II
Dos Conceitos
Art. 2o Entende-se por Sistema de Controle Interno Municipal o conjunto de
normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados
entre si, têm por objetivo avaliar a gestão dos administradores pú blicos, os
programas e as políticas p úblicas quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, eficácia, eficiência, efetividade e ética dos aspectos orçamentário,
financeiro e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal.

Art. 3o O controle interno é um processo integrado efetuado por todos os agentes
públicos, e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de
que na consecução da missão da Administração Municipal os seguintes objetivos
gerais serão alcançados:
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I.
II.

Execução ordenada, ética, económica, eficiente e eficaz das operações;
Cumprimento das obrigações de accountability;

III .

Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

IV.

Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.
SEÇÃO III
Da Finalidade

Art. 4o. Constituem finalidades do Sistema de Controle Interno Municipal :

I.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execu ção
dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II.

Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentá ria, financeira e patrimonial nos órgãos e nas
entidades da Administração Pú blica Municipal, bem como da aplicação de
recursos p úblicos por entidades de direito privado;

III.

Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do Município;

IV.

Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional .

SEÇÃO V
Da Competência
Art. 5o Compete à Controladoria Geral do Município:

I.

Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do
Município, promover a sua integração e expedir orientações e atos
normativos sobre procedimentos de controle;

II.

Assessorar ao Chefe do Poder Executivo nos aspectos relacionados com os
controles internos e externos e quanto à legislação dos atos de gestão,
emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

III .

Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos administrativos e
operacionais da Administração Municipal;
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IV.

Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação
aplicável à Administração P ública;

V.

Manifestar-se sobre aspectos relacionados à implantação e manutenção dos
controles internos no tocante à aspectos legais, orçamentários, financeiros,
contá beis e operacionais;

VI .

Avaliar a existência e funcionamento adequado dos controles internos nos
órgãos e entidades da Administra ção Municipal;

VII.

Medir a eficiência, eficácia e efetividade dos controles internos, por meio
de inspeções e auditoria, mediante metodologia e programação próprias,
expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos
controles;

VIII.

Providências necessárias à defesa do património pú blico;

IX.

Requisitar à órgãos ou a entidades da administração pública servidores ou
empregados necessá rios à constituiçã o de comissões, indispensável à
instrução de processo ou procedimento, especialmente, os disciplinares;

X.

Proposi ção de medidas legislativas ou administrativas e sugestão de ações
para evitar a repetição de irregularidades constatadas e també m sobre
matérias de relativas à implantação e manutenção de controles internos;

XI.

Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos pú blicos municipais sob a
responsabilidade de órgãos e entidades pú blicos e privados;

XII.

Examinar procedimentos e processos relativos a: planejamento
orçamentário; execução orçamentária e financeira; sistema de pessoal (ativo
e inativo); bens patrimoniais e bens em almoxarifado; veículos e
combustíveis; licitações, contratos, convénios, acordos e ajustes; obras
públicas, inclusive reformas; limites legais e constitucionais;
adiantamentos; doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos;
tributos dívida ativa; despesa p ú blica; e outros;

XIII.

Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstos no Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos do Município;

XIV.

Exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e
haveres do Município;
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XV.

Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais
e legais exigidos ao Munic ípio;

XVI.

Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade
dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e
economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas
entidades da Administração Pú blica Municipal, bem como na aplicação de
recursos pú blicos por entidades de direito privado;

XVII.

Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de
transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar n° 101/00,
em especial, a publicação do RREO - Relatório Resumido da Execuçã o
Orçamentária - eo RGF - Relatório de Gestão Fiscal;

XVIII .

Propor a melhoria ou implantação de sistemas de informação para
processamento eletrónico das atividades da Administração P ú blica, com o
objetivo de proporcionar o aumento da seguran ça das informações,
integridade dos dados, a celeridade dos processos e a qualidade no
desenvolvimento dos trabalhos;

XIX.

Notificar formalmente pessoas físicas ou jurídicas, de natureza p ú blica ou
privada sobre aspectos que precisem ser esclarecidos e/regularizados, a fim
de subsidiar as conclusões dos exames realizados;

XX.

Alertar a autoridade administrativa competente, para que instaure ações
destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou
antieconômicos que resultem em preju í zo ao erário, praticados por agentes
p ú blicos, ou quando não forem prestadas as contas, ou ainda, quando
ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores p ú blicos,
assegurando-lhes sempre a oportunidade do contraditório e ampla defesa;

XXI.

Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar
ci ência à autoridade competente com o objetivo de que sejam adotadas
medidas para: Corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada; determinar
o ressarcimento de eventual dano causado ao erário; e evitar ocorrê ncias
semelhantes; após conclusão do procedimento, comunicar ao Tribunal de
Contas, sob pena de responsabilidade solidária;

XXII .

Examinar a presta ção de contas mensal e anual ;
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XXIII .

Atividades de prevençã o e apuração de irregularidades, no âmbito do Poder
Executivo, por meio da instauração e condu ção de procedimentos
f sicas e jurídicas;
correcionais de pessoas í

XXIV.

Realizar ou acompanhar investigação preliminar, inspeção, sindicância,
processo administrativo geral e o processo administrativo disciplinar;

XXV.

Desenvolver ações que viabilizem a participação, proteção e a defesa dos
direitos do usuá rio de serviços pú blicos da Administração Municipal ;

XXVI.
XXVII.

Fomentar o exercí cio da cidadania e fortalecer o controle social;
Supervisionar a organização e funcionamento da ouvidoria municipal;

XXVIII .

Recebimento de reclamações relativas à prestação de serviços pú blicos em
geral e à apuração do exerc ício negligente de cargo, emprego ou fun ção na
administração pú blica federal, quando não houver disposição legal que
atribua essas competências espec í ficas a outros ó rgãos;

XXIX.

Realizar ou organizar a realização de eventos de capacitação para o
aprimoramento das atividades dos agentes p ú blicos municipais;

XXX.

Estruturar medidas institucionais para prevenção, detecção, puni ção e
remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades e de outros
desvios éticos e de conduta;

XXXI .

Elaborar pesquisas, levantamentos e diagnósticos sobre assuntos
relacionados à Administração Pú blica municipal .
SEÇÃO V
Das Funções de Controladoria, Corregedoria, Auditoria e Ouvidoria

Art. 6o O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ara çás
será coordenado pela Controladoria Geral do Munic ípio - CGM - órgão ao qual
compete a execução das seguintes funções: Controladoria, Corregedoria, Auditoria
e Ouvidoria.
Art. 1° A função de Controladoria concerne ao Assessoramento ao Chefe do Poder
Executivo e demais Gestores municipais, relativo à questões legais, orçamentárias,
financeiras, contá beis, patrimoniais e operacionais.
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Art. 8o A função de Corregedoria se relaciona com a execução ou
acompanhamento de ações disciplinares que visem à apuração de responsabilidade
f sicas ou jurídicas.
administrativa de pessoas í

Art. 9o A fun ção de Auditoria instaura procedimentos que visam avaliar a eficácia,
efici ência e efetividade dos controles internos nas Entidades e Órgãos Municipais.

Art. 10 A fun ção de Ouvidoria tem como objetivo incentivar à participação dos
cidadãos nos atos da Administração Municipal, viabilizar a proteçã o dos direitos
dos usuá rios dos servi ços pú blicos e fomentar o controle social.

Pará grafo único - Para fins complementares, o Chefe do Poder executivo poderá
editar normas disciplinando o exercício das atividades das fun ções de
controladoria, corregedoria, auditoria e ouvidoria.
SEÇÃO VI
Da Estrutura ção física e Funcional
Art. 11 Na Estrutura Administrativa do Municí pio, a Controladoria Geral do
Município está subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal
e cabe ao mesmo, proporcionar a estrutura material, tecnol ógica e humana
suficiente para o cumprimento das atribuições inerentes ao gerenciamento do
sistema de controle interno municipal.
Art. 12 E vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese, a terceirização da implantação
e manutenção do Sistema de Controle Interno Municipal, cujo exercício é de
exclusiva competência do órgão que o instituiu.
Art. 13 Os serviços de consultoria ou assessoria relacionados ao Sistema de
Controle Interno somente serão contratados para atividades excepcionais e
temporárias e após manifestação expressa dos ocupantes de cargos do quadro da
Controladoria Geral do Munic í pio, declarando que não possuem condições
técnicas ou operacionais para desenvolverem a atividade objeto da eventual
contratação.

Art. 14 O quadro de pessoal efetivo da Controladoria Geral do Município deve ser
composto por servidores pú blicos, aprovados mediante concurso pú blico,
ressalvada a ocupação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.
Art. 15 Os ocupantes dos cargos em comissão da Controladoria Geral do
Município devem possuir idoneidade moral, reputação ilibada e para o cargo de
dirigente m áximo do órgão, deverá possuir também nível superior nas áreas de
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direito, contabilidade, administração ou economia, com os respectivos registros
nos Conselhos de Classe.

Art. 16 Aos servidores lotados na Controladoria Geral do Munic í pio não será
negado o acesso a informações pertinentes ao objeto de sua ação por quaisquer
unidades da estrutura do órgão ou entidade municipal, seja qual for o n ível
hierá rquico ao qual pertencerem .
SEÇÃO VII
Dos Cargos e Sal á rios
Art. 17 Ficam estabelecidos os seguintes cargos e salá rios do quadro de pessoal da
Controladoria Geral do Município:

ANEXO I - TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS
N ível de
Descrição do
Carga
Natureza
Quantidade
Vencimento
cargo
Escolaridade
horá ria
do Cargo
Superior em
direito, economia,
Controlador
contá beis ou
Dedicação
Geral do
administração 1
CC
R$
integral
Município
com registro no
Conselho de Classe
Profissional
Superior em
direito, economia,
Subcontá beis ou
controlador
Dedicação
administração 1
CC
R$
Geral do
integral
com registro no
Município
Conselho de Classe
Profissional
Coordenador
de
Dedicação
Médio
1
R$
CC
Controladoria e
integral
Auditoria
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Coordenador
de
Corregedor ia e
Ouvidoria

Médio

1

Dedicação
integral

R$

CC

Auditor
Municipal de
Controle
Interno

Superior em
direito, economia,
contábeis ou
administração com registro no
Conselho de Classe
Profissional

2

20 hrs

RS

CE

Técnico
Municipal de
Controle
Interno

Médio

2

30 hrs

R$

CE

Art. 18 As atribui ções dos cargos que compõe o quadro de pessoal da
Controladoria Geral do Munic ípio são:

I.

Controlador Geral do Munic í pio: Planejamento, a supervisão, a
coordenação, a orientação e a execução das atividades relacionadas às
competências da Controladoria Geral do Município, bem como, exercer
supervisão t écnica e orientação normativa das diretórias de corregedoria e
ouvidoria, diretória de controladoria e auditoria e também distribui çã o das
atividades dos auditores municipais de controle interno e técnicos
municipais de controle interno;

II.

Sub-controlador Geral do Munic ípio: Assessorar o Controlador Geral no
exercício de suas atribuições, bem como, substitu í-lo em suas ausências e
impedimentos;

III.

Coordenador de Controladoria e Auditoria: Assessorar o Controlador Geral
no exercício de suas atribuições, bem como, coordenar às atividades
relacionadas à Controladoria e Auditoria. Planejamento, a supervisão, a
coordenação, a orientação e a execução das atividades relacionadas ao
assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e demais Gestores
municipais, relativo à questões legais, orçamentárias, financeiras,
contá beis, patrimoniais e operacionais, bem como, à avaliação da eficácia,
efici ência e efetividade dos controles internos nas Entidades e Ó rgãos
Municipais;
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IV.

V.

Coordenador de Corregedoria e Auditoria: Assessorar o Controlador Geral
no exercício de suas atribui ções, bem como, coordenar às atividades
relacionadas à Corregedoria e Ouvidoria. Planejamento, a supervisão, a
coordenação, a orientação e a execução das atividades relacionadas à
execu çã o ou acompanhamento de ações disciplinares que visem à apuração
de responsabilidade administrativa de pessoas físicas ou jurídicas, bem
como, ao incentivo à participação dos cidadadãos nos atos da
Administração Municipal, viabilizar a proteção dos direitos dos usuá rios
dos serviços pú blicos e fomentar o controle social;
Auditor Municipal de Controle Interno:

a) No âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Municipal, das atividades de avaliação do cumprimento das metas
previstas no plano plurianual, da execução dos programas de
governo e dos orçamentos do Munic ípio, da análise da qualidade do
gasto pú blico e da avaliação da gestão dos administradores pú blicos,
utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização;
b) Atividades relacionadas à prevenção e à apuração de irregularidades
na esfera do Poder Executivo;

c) Gestão das dívidas p ú blicas mobiliária e contratual, interna e
externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro;
d ) An álise e à disseminação de estatísticas fiscais, da gestão do
patrim ónio de fundos e programas sociais e das diretrizes de pol ítica
fiscal do governo;

e) Monitoramento das finanças das transferências financeiras
constitucionais e da consolidação das contas;
f ) Transparência pú blica e de ouvidoria;

g) Supervisionar e coordenar as atividades de auditoria interna
governamental e de apura ção;
h) Supervisionar e coordenar inspeções;
i) Supervisionar e coordenar a recepção, a triagem e a instrução das
manifestações de ouvidoria, dos requerimentos e dos recursos
recebidos pela Controladoria;
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j) Coordenar as ações de supervisão e de orientação dos órgãos e
entidades nas atividades de gestão de riscos, auditoria interna
governamental, controles internos, prevenção da corrupção,
governança, integridade, transparência e acesso à informação,
ouvidoria e correição;
k) Avaliar os programas de integridade;

1) Coordenar a elaboração de diretrizes e planos voltados ao
aperfei çoamento dos sistemas;
m) Supervisionar a prospecção e o desenvolvimento de soluções de
tecnologia que suportem as atividades finalísticas da Controladoria;
n) Coordenar o processo de elaboração e de validação das informações
da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão Fiscal;
supervisionar e coordenar ações investigativas;

o) Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas aos processos
de novação de dívida;
p) Coordenar as atividades de avaliação de desempenho e de supervisão
das unidades de auditoria interna, de ouvidoria e de correi ção dos
órgãos e entidades do Poder Executivo;
q ) Presidir a conduçã o de processos e procedimentos correcionais
avocados pela Controladoria;

r) Supervisionar e coordenar a execu ção de outras atividades de
competência da Controladoria;

s ) Assinar pareceres, relatórios e outras manifestações relacionadas
com as competências da Controladoria Geral ;
VI.

Técnico Municipal de Controle Interno:

a) Prestar apoio técnico e administrativo, visando ao funcionamento do
órgão;
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b) Registrar, consultar, extrair, organizar e consolidar dados e
informações nos sistemas corporativos sob responsabilidade do
órgão;
c) Auxiliar a execu ção de atividades de controlador
ía, auditoria, de
fiscalização, de correi ção, de ouvidoria, de transparência p ú blica, de
administração financeira, orçamentaria, patrimonial e contábil e de
elaboração da programaçã o financeira;
d) Subsidiar a formulação de diretrizes da administração financeira,
orçamentária, patrimonial, contábil, de correição e de auditoria;

e) Participar das etapas de coleta e de tratamento prim ário dos
elementos necessários à execução, ao acompanhamento e ao
processamento de dados referentes aos trabalhos contábeis, de
auditoria, de programa ção orçamentá rio- financeira e de correição do
setor pú blico;
f ) Preencher planilhas, redigir relatórios, elaborar gráficos para
subsidiar as manifestações da Controlador
ía Geral;

g) Assinar em conjunto com o Auditor Municipal de Controle Interno
as manifestações elaboradas;
h) Executar outras atividades de apoio técnico e administrativo
necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao
funcionamento da Controlador
ía Geral.
§ Io - Fica vedado ao Técnico Municipal de Controle Interno supervisionar e
coordenar as atividades fmal ísticas e de competência da Controladoria, salvo no
exercício de função de confiança por nomea ção de cargo em comissão.

-

§ 2o Ao cargo de Técnico Municipal de Controle Interno é aplicável as
disposições previstas no Estatuto do Servidor e Plano de Carreira municipal .
Art. 19 São atribuições comuns dos cargos de Auditor Municipal de Controle
Interno e Técnico Municipal de Controle Interno em exercício na Controladoria
Geral do Município:

a) Propor e monitorar a adoção de medidas para a corre ção e a
prevenção de falhas e omissões nos órgãos e entidades;
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b) Executar atividades de recepção, triagem, análise e instrução de
manifestações de ouvidoria;
c) Compor equipes para a realização de atividades de auditoria interna
governamental e de apuração;
d ) Compor equipes para a realização de inspeções;

e) Participar de a ções de supervisão e de orientação dos ó rgãos e
entidades nas atividades de gestão de riscos, auditoria interna
governamental, controles internos, preven ção da corrupção,
governança, integridade, transparência e acesso à informação,
ouvidoria e correição;

f ) Executar atividades relacionadas ao controle da qualidade dos dados
e à segurança das informações que suportam as atividades;

g) Monitorar os gastos p ú blicos utilizando técnicas e ferramentas de
análise aplicadas às bases de dados governamentais;
h) Elaborar relatórios de auditoria;

i) Analisar a legalidade dos atos de admissão, aposentadorias e
pensões;

j) Executar atividades inerentes à avaliação de programas de
integridade;

k) Executar atividades inerentes à elaboração da Prestação de Contas;

1) Executar atividades relacionadas aos processos de novação de
d ívida;
m) Executar atividades inerentes à avaliação de desempenho e à
supervisão das unidades de auditoria interna, de ouvidoria e de
correição dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal;
n) Compor comissões de negociação de acordos de leniê ncia;

o) Compor equipes para a realização de ações investigativas;
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p) Executar outras atividades de competência da Controladoria Geral
determinadas pela chefia imediata;

Art. 20 Quando um titular de cargo efetivo estiver ocupando cargo em comissão,
poderá realizar as atribuições de ambos os cargos de modo cumulativo.
Art. 210 vencimento do cargo de Controlador Geral do Município será o mesmo
atribuí do ao Secretário Municipal, observado no que couber as disposi ções
previstas no Estatuto do Servidor e Plano de Carreira municipal .
Art. 22 O cargo de Analista de Controle Interno passa a ser denominado “Auditor
,,
Municipal de Controle Intemo mantidas todas as prerrogativas e direitos
inerentes ao cargo anteriormente denominado Analista de Controle Interno.
5

SEÇÃO VIII

Da Responsabilidade
Art. 23 O dirigente da Controladoria Geral do Município, ao tomar conhecimento
formal de qualquer irregularidade ou ilegalidade, notadamente as que possam vir
a causar danos ao erário, dela dará ciência ao Tribunal de Contas, por ocasi ã o da
elaboração de relatório a ser encaminhado juntamente com a prestação de contas.

Art. 24 Na comunicação ao Tribunal, o dirigente referido no caput deste artigo
informará as providências adotadas para:

I - Corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;

II - Determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário; e
III - Evitar ocorrências semelhantes.
SEÇÃO IX
Das Obrigaçõ es e das Sanções
r

Art. 25 E vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito da
Controladoria Geral do Município, de pessoas que tenham sido, nos últimos (05)
cinco anos:

I - Responsáveis por contas julgadas irregulares por decisão definitiva do Tribunal
de Contas da Uni ão, Estado, Distrito Federal ou Municí pio;
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II - Punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo
disciplinar por ato lesivo ao património p ú blico;
III - Condenadas com trânsito em julgado em processo criminal por prática de
crimes contra a Administração Pública ou por ato de improbidade administrativa;

SEÇÃO X
Das Disposições Finais
Art. 26 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 27 Revogam-se as disposi ções em contrá rio, especialmente a Lei Municipal
n° 126/2009.
Araçás, 09 de fevereiro de 2022.

AGAMENON OLIVEIRA COELHO
Prefeito

JUSTIFICATIVA
Mensagem do Projeto de Lei n ° xxxx/2022
Senhores Vereadores,

O controle interno é um processo integrado efetuado por todos os agentes públicos,
e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que na
consecução da missão da Administração Municipal os seguintes objetivos gerais
serão alcan çados:
I.
II.
III.
IV.

Execução ordenada, ética, econó mica, eficiente e eficaz das operações;
Cumprimento das obrigações de accountability;
Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

Por força normativa, o Poder Executivo Municipal deve instituir e manter o
Sistema de Controle Interno Municipal, a que se refere os artigos 31, 70 e 74 da
Constituição Federal de 1988, artigos 61, 62, 89 e 90 da Constitui ção Estadual da
Bahia de 1989, artigos 54 e 59 da Lei Federal n° 101 de 2000, artigos 75, 76 e 77
da Lei n° 4.320 de 1964 e demais normas aplicáveis.

«MH9H
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Ocorre que, a atual Lei que dispõe sobre o sistema de controle interno da Prefeitura
municipal de Araçás foi institu ída em 2009 (Lei 126/2009), ou seja, h á mais de 13
anos e nunca sofreu alteração.
Como resultado, diante das in úmeras obrigações que foram atribuídas aos
Municípios brasileiros, dos servi ços p úblicos que foram criados e da necessidade
da ampliação, fortalecimento e melhoria dos controles pú blicos, a Lei atual está
defasada.

Em razão do princípio administrativo da legalidade, sob o qual, a Administração
Pública só pode atuar se houver uma Lei que determine, o primeiro passo para um
controle interno municipal adequado é a instituição de uma Lei que viabilize uma
atuação efetiva.
De 2013 à 2020 a Controladoria Geral do Município de Araçás - BA retrocedeu
em sua atuação, a prova são as atividades t ípicas da controladoria que não foram
realizadas, tais como: emissão de pareceres, notificações, auditorias, entre outras.
A quantidade de agentes pú blicos no Setor que realizavam atividades t ípicas foi
reduzida drasticamente passando de 06 (seis) agentes pú blicos em 2012 para 02
(dois) em 2020.
Vale ressaltar ainda que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
(TCM - BA) alertou a ex-Gestora a necessidade de melhoria da atuação
Controladoria Municipal durante a apreciação da prestação de contas referente ao
exercício de 2019:
7 RELATÓ RIO DE CONTROLE INTERNO Foi apresentado o
Relat ório Anual do Controle Interno ( doc. 170 a 172 )
subscrito pela Controladora Interna, Sra. Renata de
Freitas Rosa Garcez, acompanhado da Declara ção, de
31/12/2019, em que a Prefeita atesta ter tomado
conhecimento do seu conteúdo, contudo, não foram
identificadas ações efetivas do órgã o, nã o cumprindo o
disposto os arts. 99 e 1Q 9 da Resoluçã o TCM n 1.120/05 ,
^
abaixo resumidas: a) acompanhamento com pareceres
sobre as irregularidades apontadas nos Relat ó rios das
Presta çõ es de Contas emitidos pela IRCE referentes aos
processos licitató rios, dispensas de licita çõ es e
inexigibilidades realizadas em 2019; b ) acompanhamento
sobre as divergências nas peç as cont á beis; c )
acompanhamento sobre as medidas que est ã o sendo
adotadas pela Administra ção para a regular cobranç a da
dívida ativa tributaria e nã o tribut ária; d )
acompanhamento das metas do IDEB - índice de
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e)
da
Educaçã o
Desenvolvimento
a
para
acompanhamento sobre as medidas adotas
redução das despesas com pessoal que se encontra acima
do limite legal.

Destaca-se também que em razão do potencial para prevenção de erros,
irregularidades, mau uso e perdas envolvendo o patrim ónio pú blico, o
funcionamento adequado da Controladoria Geral do Munic í pio poderia ter
contribuído para evitar as sanções que foram impostas pelo TCM - BA à Gestora
anterior (vide - Processo TCM n° 02692- 17; Processo n° 02864el 9; Processo n.
04262-17; Processo TCM n° 51339-17 ; e Processo TCM n° 51026-18 );

Uma Controladoria bem estruturada também pode propiciar mais qualidade aos
serviços p ú blicos oferecidos aos cidadãos. Por meio das auditorias, em especial,
as auditorias operacionais, pode aferir o nível de eficácia, eficiência e efetividade
nos programas e serviços p ú blicos, eventualmente recomendando medidas para o
aperfei çoamento dos serviços.
Já a partir de 2021 a atual Gestão iniciou várias atividades no sentido de fortalecer
e melhorar os controles internos municipais: criação da ouvidoria e canais de
acesso à informação; campanhas de integridade; adesão ao programa nacional de
prevenção da corrupção; adesão ao programa time brasil; capacita ção de agentes
p ú blicos; entre outras.
Atualmente a Controladoria já se manifesta nos processos de pagamento, licitação,
contrato, dispensa, atos de pessoal, entre outros. Já são realizadas notificações,
emissão de pareceres e relatórios mensais e anuais e em 2022 serão realizadas
auditorias operacionais. Desta feita, o presente Projeto de Lei instituirá uma nova
estrutura normativa criando base para a reestruturação f ísica e funcional.

O referido Projeto de Lei traz como proposta as seguintes mudan ças: Instituição
de conceitos de acordo com as boas práticas de controles públicos conforme as
Instituições Superiores de Fiscalização (INTOSAI ); Atualização das competências
da Controladoria; Estruturação e descrição das macro fun ções da controladoria,
corregedoria, auditoria e ouvidoria; Atribuição da remuneração do Controlador
Geral à remuneração dos Secretá rios Municipais; Criação de mais 03 (três) cargos
efetivos e de carreira específica da Controladoria; Redução de 06 (seis) para 04
(quatro) cargos em comissão;
Com a instituição de mais 03 ( três) novos cargos de natureza efetiva, planeja-se
realizar concurso público para ocupação das vagas, em atendimento as disposi ções
da Resoluçã o n° 1.120/05 do TCM - BA e a Orientação Técnica n° 05/2018 da
Rede de Controle da Gestão P ública.
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Em uma pesquisa realizada pela União das Controladorias Internas do Estado da
Bahia (UCIB ) em 2020 foi apresentada a avaliação sobre o funcionamento das
controladorias internas baianas (dispon ível em: https:// ucib .org . br/ wpcontent/uploads/2021/07/Pesquisa -sobre-o-funcionamento-das-controladorias,
intemas-municipais-em-2020.pdf ?v= le7e8b26a 7f5 ). E a presente proposta
legislativa, atende aos pontos que a pesquisa supracitada infonna que precisam ser
atendidos, com vistas a alcançar um funcionamento adequado do sistema de
controle interno municipal .
Araçás, 09 de fevereiro de 2022.

AGAMENON OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal
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Anexo II

Planejamento dos trabalhos da
Controladoria Interna
Prefeitura Municipal de Araçás - BA

Etapa inicial - Perspectiva
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Exercício de 2022
Introdução
Análise do funcionamento do sistema de controle interno
Avaliação de Riscos

Operacionalização dos Trabalhos
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1. INTRODUÇÃO

O planejamento é essencial para o êxito na execução de qualquer açã o e

principalmente diante da complexidade e a amplitude das competências

da controladoria interna municipal. Desse modo, os trabalhos da

Controladoria Interna ser ão precedidos de um planejamento que
contemple os seguintes aspectos:

a ) Volume de recursos envolvidos;
b) Quantidade de Órgãos e agentes públicos existentes;

c) Probabilidade de ocorrência de erros e fraudes;

d) Impacto dos problemas sobre o funcionamento da instituição;

e) Necessidade de atuação direta da Controladoria Interna;
f) Capacidade de

atuação

da

controladoria

interna

(pessoal, equipamentos, materiais e autonomia do Órgão);

g) Definição das etapas de execução; e

h) Cronograma e metas de resultado.
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2. AN Á LISE DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO

A primeira etapa consiste na avaliaçã o do sistema de controle, ou seja ,
uma análise geral sobre a existência e a suficiência de controles internos
na Entidade.
Esse levantamento será feito nas seguintes áreas unidades da
Administraçã o Municipal:
CONTROLE DA GESTÃO GOVERNAMENTAL
2.1.1 Análise da Controladoria : xxxx
2.1.2 Recomendação: xxxx

2.1

CONTROLE DA RECEITA P ÚBLICA
2.2.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.2. 2 Recomendação: xxxx

2.2

CONTROLE DA D ÍVIDA ATIVA
2.3.1 An álise da Controladoria: xxxx
2.3.2 Recomendação: xxxx

2.3

2.4

CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

2.4.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.4.2 Recomenda ção: xxxx
CONTROLE DAS DESPESAS
2.5.1 Aná lise da Controladoria: xxxx
2.5.2 Recomendação: xxxx

2.5

2.6

CONTROLE DA D ÍVIDA PÚBLICA
2.6.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.6.2 Recomendação: xxxx
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2.7

CONTROLE DE PRECATÓRIOS

2.7.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.7.2 Recomendação: xxxx
2.8
CONTROLE DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.8.1 Aná lise da Controladoria: xxxx
2.8.2 Recomendação: xxxx
CONTROLE DE DESEMPENHO OPERACIONAL
2.9.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.9.2 Recomendação: xxxx

2.9

2.10 CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAL
2.10.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.10.2 Recomenda ção: xxxx
2.11

CONTROLE DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

2.11.1
2.11.2

Análise da Controladoria: xxxx
Recomendação: xxxx

2.12 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS (MÓVEIS E IMÓVEIS)
2.12.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.12.2 Recomendação: xxxx

CONTROLE DE BENS DE ALMOXARIFADO
2.13.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.13.2 Recomendação: xxxx

2.13

2.14

CONTROLE DE VEÍCULOS , MÁ QUINAS E COMBUSTÍVEIS
2.14.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.14.2 Recomendaçã o: xxxx

2.15

CONTROLE DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO
2.15.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.15.2 Recomendação: xxxx

2.16

CONTROLE DAS DISPENSAS, INEGIXIBILIDADES E LICITA ÇÕ ES
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2.16.1
2.16.2

Análise da Controladoria: xxxx
Recomendação: xxxx

2.17 CONTROLE DOS CONTRATOS PÚBLICOS
2.17.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.17.2 Recomendação: xxxx
2.18 CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2.18.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.18.2 Recomendação: xxxx

2.19

CONTROLE DOS CONVÉNIOS
2.19.1 An álise da Controladoria: xxxx
2.19.2 Recomendação: xxxx

CONTROLE DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E LEI DE
ACESSO À INFORMAÇÃO
2.20.1 An álise da Controladoria: xxxx
2.20.2 Recomendaçã o: xxxx

2.20

2.21 CONTROLE DAS DOA ÇÕES, SUBVENÇÕES,
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS
2.21.1 Análise da Controladoria: xxxx
2.21. 2 Recomendação: xxxx

AUX ÍLIOS

E

Somente após esse diagnóstico do sistema de controle da Prefeitura de
Araçás será possí vel determinar as áreas priorit árias para atuação das

controladorias internas.
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3. AVALIAÇÃ O DE RISCOS

A análise de risco é o procedimento de identificação e avaliação dos riscos
que possam afetar o alcance dos objetivos da entidade, com vistas a

definir uma resposta apropriada.

A construção de uma matriz de risco formalizará a classificaçã o dos riscos

existentes, de modo a permitir o melhor gerenciamento dele , como o
exemplo a seguir:
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Baixa (remota)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Moderada
(possível)

Alta (prov á vel)

Execução orçamentária e financeira ( Receitas)
Dí vida ativa
Execuçã o or çamentária e financeira ( Despesas )
Limites constitucionais e legais
Licitações, contratos, convénios e outros ajustes
Obras públicas
Sistema de pessoal
Adiantamentos
Precató rios
,
Doa ções subvenções e outros auxílios
Veículos e combustí veis
Bens patrimoniais
Bens em almoxarifado
Opera ções de créditos
Limites de endividamento

Alta

Moderada

Baixa

Impacto
Grave infração à norma legal, dano
ao erário, desfalque, desvio de
valores p úblicos
Falta de natureza formal, que não
seja de natureza grave e que nã o
represente injustificado dano ao
erá rio

Desvio temporá rio e quase
imperceptível

Probabilidade
Alta

ocorrência frequente

Moderada

ocorrência ocasional
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Baixa

Pouca ocorrência

Após a identificação dos riscos ser ão adotadas respostas aos riscos

seguem exemplos:

Eliminar: descontinuar as atividades que geram o risco. Ex.: restringir

acesso à páginas da internet de sites não oficiais (isso evita a infecção por
vírus oriundos da rede).

Mitigar: ações tomadas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco ,
ou ambos. Ex.: implantaçã o de rotinas para realização de despesas;

implantação de sistema informatizado.

Transferir: transferir uma parte do risco a terceiros. Ex.: seguros,
contratos para realização de obras , terceirização de atividades.

Aceitar: o risco é aceito ou tolerado sem que nenhuma açã o espec í fica
seja tomada (risco muito caro para ser tratado).
O mapa de risco é um documento dinâmico e poderá ser revisto

periodicamente, desse modo, é possí vel, também, que o Controlador

Geral faça atualizações pontuais, ou seja , caso determinada área que
estava em nível alto de risco, após ações da controladoria , demonstre ter

evoluí do para um ní vel inferior de criticidade, tenha a posição remanejada

na matriz de risco .
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4. DETERMINAÇÃ O DO MOMENTO DE ATUA ÇÃ O
A controladoria interna como qualquer outro Órgão Municipal possuem

muitas limitações de ordem técnica , financeira e operacional , enquanto
que os atos da Administraçã o são muitos ; assim sendo, ser á impossí vel
que a Controladoria Interna acompanhe “todos” os atos da gestão e “ao

mesmo tempo”.
Nesse sentido, é com base no mapa de risco demonstrado anteriormente
que será gerenciado o momento de atuação da controladoria interna.

O presente planejamento busca alinhar a necessidade de atuação
(conforme o ní vel de criticidade evidenciado no mapa de risco) à

capacidade de operacional de acordo com a estrutura de trabalho que
possui na controladoria interna, com o objetivo de definir o que será

examinado de modo prévio, concomitante e subsequente.
Segue exemplo de planilha de determinaçã o do momento de atuaçã o da

controladoria interna.
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-

PLANEJAMENTO DO CONTROLE (parte 1)

MOMENTO
DA ATUAÇÃO
DO ÓRGÃO
Gestão
CENTRAL DO
governamental
SISTEMA DE
CONTROLE
INTERNO

Pr é vio

Concomitante

Subsequente

Receita
pública

Dívida ativa

Opera çõ es de

cré ditos

Despesas

Dívida
pública

índices
ó
Precat rios constitucionais
e legais
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PLANEJAMENTO DO CONTROLE (parte 2 )

MOMENTO
DA ATUAÇÃ O
DO ÓRGÃO
CENTRAL DO
SISTEMA DE
CONTROLE
INTERNO

Pré vio

Concomitante

Subsequente

Desempenho
operacional

Gestão de
pessoal

Diárias e
adiantamentos

Bens
patrimoniais
(mó veis e

imó veis)

Bens de
almoxarifado

Sistemas
de
Veículos,
Dispensas,
máquinas e tecnologia inexigibilidades
da
combustíveis
e licitaçõ es
informação
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PLANEJAMENTO DO CONTROLE ( parte 3 )
MOMENTO
DA ATUAÇÃO
DO ÓRGÃ O
CENTRAL DO
SISTEMA DE
CONTROLE
INTERNO
Pré vio

Contratos
públicos

Obras e
serviços de
engenharia

Publicidade,
Conv énios

transpar ência
e lei de acesso
à informaçã o

Concomitante
Subsequente
Critério para definição

Probabilidade de ocorr ê ncia de falhas, erros e fraudes
O impacto das consequ ê ncias sobre o pleno funcionamento da instituiçã o

Necessidade de ação direta do órgã o central do sistema de controle

Oportunidade de a ção direta do ó rgã o central do sistema de controle
Possibilidade ( recursos humanos, materiais, financeiros e operacionais) de a çã o
direta do ó rgã o central do sistema de controle

Doa çõ es,
subvenções,
auxílios e
contribuições
concedidos

5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

A responsabilidade pela implantaçã o e manutenção dos controles internos
é da controladoria , porém, a execuçã o dos controles é de responsabilidade

de todos os agentes públicos; sendo assim, será feito um trabalho de

conscientização dos agentes públicos sobre a importância dos controles
internos.
No âmbito das ações pedagógicas , pretende-se realizar as seguintes

ações:
a) realização de reuniões, cursos e palestras ;

b) distribuição de manuais e periódicos; e

c) elaboração de instruções normativas pela controladoria, juntamente
com as unidades controladas sobre as novas rotinas e
procedimentos a serem implantados e executados.

Desse modo , após a conclusão do planejamento dos trabalhos, serão
executadas as macros funções da Controladoria Geral:
Funçã o de Controladoria concerne ao Assessoramento ao Chefe do

Poder Executivo e demais Gestores municipais, relativo a questões legais,

orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e operacionais.
Função

de

Corregedoria

se

relaciona

com

a

execuçã o

ou

acompanhamento de ações disciplinares que visem à apura ção de
responsabilidade administrativa de pessoas fí sicas ou jur í dicas.

Função de Auditoria instaura procedimentos que visam avaliar a eficácia,
eficiência e efetividade dos controles internos nas Entidades e Órgãos
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Municipais.

Função de Ouvidoria tem como objetivo incentivar à participação dos

cidadãos nos atos da Administração Municipal , viabilizar a proteção dos
direitos dos usuários dos serviç os públicos e fomentar o controle social.
Araçás, 31 de maio de 2022.

Vitor Hugo IVIorais de Almeida

Controlador Geral do Munic í pio

