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Carinhanha/BA, 31 de dezembro de 2015. 

EXMO. SR. 
PAULO ELISIO COTRIM 
MD. PREFEITO MUNICIPAL 
NESTA 

Senhor Prefeito, 

Em cumprimento às determinações do Tribunal de Contas dos Municípios, contidas 
na Resolução 1060/05, art. 9°, item 33, estamos apresentando o RELATÓRIO DA 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, referente ao exercício de 
2015. 

O presente relatório contém em seu bojo, ações implementadas no sentido de 
proteger o Património e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Desenvolver 
ações de caráter fiscalizatório no âmbito da estrutura administrativa municipal, 
atuando de forma preventiva, recomendando correções e ajustes necessários ao 
atendimento do que estabelecem os princípios administrativos, primando pela lisura, 
controle, probidade e moralidade administrativa. 

Durante o exercício em causa foram encaminhadas ao Gestor Municipal, às 
Secretarias e aos diversos Departamentos da Administração, comunicações 
passando as informações básicas necessárias ao controle e à gestão municipal, 
bem como a participação de algumas falhas cometidas e as recomendações 
necessárias a sua regularização. 

Dinélaiette— 
Controladora Geral do Poder Executivo 
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RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2015. 

I - DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA 

A Prefeitura do Município de Carinhanha, Estado da Bahia, esta sujeita ao regime de 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a 
cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos 
Municípios, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição 
Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e 
Resolução n° 1120/05 do TCM, passa a apresentar o Relatório Anual do Controle 
Interno, parte integrante da prestação de Contas 2015. 

O órgão de Controle Interno do Município de Carinhanha foi criado pela Lei 
Municipal n° 972 de 08 de agosto de 2006. O cargo de Coordenação da Unidade de 
Controle Interno foi ocupado durante o ano de 2015, pela servidora Dinélia Pinto 
Viana nomeada pela Portaria n° 009/2013. Desde sua criação foi constante a busca 
de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais 
eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para 
salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, 
além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, 
adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações 
legais. 

O Controle Interno adotou como referência os Relatórios enviados no exercício de 
2015, a fim de padronizar seus relatórios e passa a relatar os aspectos que 
condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e 
operacional sob a visão deste órgão. 

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2015 demonstra que houve 
uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou 
um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 
2016, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em 
uma gestão fiscal responsável. 
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Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2015, o Controle 
Interno do Município de Carinhanha, considerando a ausência de uma normatização 
municipal em relação à Controladoria, optou por atender a cada determinação legal 
relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de 
serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e 
programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também 
garantindo a legitimidade dos procedimentos. 

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do 
município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas 
e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e 
o zelo às políticas adotadas pela administração. 

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções 
do TCM/BA, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram 
receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e 
obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando 
inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e posteriormente a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual — LOA, culminando com posteriores medidas 
de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da 
implementação das metas com eficiência e eficácia, atingindo os resultados 
propostos. 

II - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

• Lei n° 1.178/2013 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual - PPA 
2014/2017; 

• Lei Municipal n° 1.196/2014 de 14 de julho de 2015- Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2015— LDO; 

Lei Municipal n° 1.210/2014 de 31 de dezembro de 2014- Estima a receita e 
fixa a despesa para o exercício financeiro de 2015— LOA; 

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, 
constatou-se que: 
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• Foram atingidas pela administração as metas propostas; 

• Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente 
realizadas; 

As ações alcançaram, em parte a satisfação aos anseios da população. 

Mesmo assim, foi possível avançar com as seguintes indicações e correções, 
propostas por estudos e pareceres, ora listados: 

III - SOBRE A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Em 05 de janeiro de 2015, foi elaborado Instrução Normativa da Controladora Geral 
Interna com orientações sobre os índices constitucionais e legais de gastos com 
pessoal na administração direta do Poder Executivo Municipal, com o título: 
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS DAS DESPESAS 
COM PESSOAL PELO MUNICÍPIO DE CARINHANHA. 

Em 06 de outubro de 2015, foram elaborados Pareceres para orientar o 
Departamento de Recursos Humanos quanto ao cumprimento da legislação, visando 
à diminuição do gasto com pessoal. 

Em 05 de janeiro de 2015, por orientação do Sr. Gestor, com a análise e anuência 
da controladoria geral interna, foi editado Decreto regulamentando o horário de 
funcionamento da Prefeitura Municipal de Carinhanha, tendo como justificativas, as 
seguintes: CONSIDERANDO, a necessidade de se reajustar o horário de 
funcionamento da administração pública municipal ao horário de expediente 
bancário, a fim de que seja possibilitada a harmonia nos procedimentos de gestão 
administrativa e financeira; CONSIDERANDO que, a racionalização do horário para 
as seis horas corridas propiciará uma melhor reorganização do quadro 
administrativo da Prefeitura Municipal de Carinhanha e, economia aos cofres 
públicos municipais; CONSIDERANDO, os princípios da razoabilidade, da 
responsabilidade, da motivação e da legalidade. 

Foi desenvolvido em parceria com a Secretária de Administração e Finanças e, 
implantado, formulário de recadastramento de servidores com vistas a recensear o 
quadro funcional do Poder Executivo Municipal; e, diagnosticar a situação jurídica de 
cada servidor para os devidos encaminhamentos pela administração pública 
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municipal, caso a caso, inclusive com a demissão dos faltosos e daqueles que 
acumulam empregos públicos irregularmente. 

Foram elaborados modelos de Contratos Administrativos para a contratação de 
serviços, atendendo às exigências da Lei e em especial da Lei Federal n° 8.666/93. 

Em 07 de julho de 2015, foi elaborado Parecer para orientar a Secretaria de 
Administração e Finanças e alertar o gestor Municipal sobre os índices com pessoal 
para a administração pública municipal. Tal Parecer teve o seguinte titulo: 

PROVIDENCIAS PARA ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ÀS 
DISPOSIÇÕES LEGAIS. 

Ainda, em julho de 2015, foi elaborado documento com pauta de providências para 
as áreas administrativas, financeiras e jurídicas, visando manter o nível das 
despesas com pessoal no patamar ideal e abaixo do limite constitucional, com o 
título: PROVIDÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 
ABAIXO DO LIMITE DE 54%. 

IV - SOBRE A DIVIDA PÚBLICA FUNDADA 

A Controladoria Geral Interna na intenção de orientar reuniu com a área jurídica do 
Município e à Secretaria de Administração e Finanças e detabeu quanto ao 
tratamento a ser dado às questões relacionadas à dívida pública interna fundada 
com o INSS; o qual tem o seguinte título: ARGUMENTAÇÕES RELAÇÃO INSS 
COM OS MUNICíPIOS. 

V - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERAL 

Foi editado Parecer da lavra da Controladoria Geral Interna, sobre recomendação do 
Ministério Público para demitir servidores enquadrados em situação de prática de 
nepotismo pelos gestores, com o seguinte título: PRÁTICA DE NEPOTISMO. 
ENTENDIMENTO. PARECER SOBRE RECOMENDAÇÃO 005/2006 DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA. 

VI - DO ORÇAMENTO E FINANÇAS 
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Foi elaborado orçamento pela Controladoria Geral Interna, obedecendo a 
sistematização dos programas e, das funções de governo, dentro da realidade do 
Município. 

Foi desenvolvido, pela Controladoria Geral Interna, formulário de acompanhamento 
das metas físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, denominado de: 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISICAS 
CONSTANTES DA LDO, o qual se encontra em fase de implantação e, que por 
resistência das Secretarias está sendo difícil fazê-lo funcionar de imediato. 

Foi implantado o Manual de Execução Orçamentária, desenvolvido pela 
Controladoria Geral Interna, de forma que, se tornou possível a compreensão dos 
servidores das áreas financeiras e orçamentárias, de como funciona o sistema, a 
partir dos seus princípios, com isto eliminando dúvidas quanto ao enquadramento 
das despesas e, quanto ao registro das receitas, bem como, quanto à realidade 
orçamentária dentro do ponto de vista de sua execução e planejamento público. 

A Controladoria Geral Interna elaborou uma INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 
ORIENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE 
VARIADAS FONTES, já que o TCM sempre apontava irregularidades na aplicação 
destes recursos, principalmente, as conhecidas como: FIES, CIDE, FUNDEB, 
ROYALTIES, Compensação Financeira, etc. 

VII - DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 

Foram alcançadas as seguintes metas financeiras por funções de Governo: 

a) Pela área de Ação Social: 

   

   

    

Projeto 

  

Atividade 
3.413.772,14 

 

1.360.170,60 

 

    

b) Pela área de Educação: 

   

   

    

Projeto 

  

Atividade 
35.866.066,04 

 

39.633.152,87 

 

    

c) Pela área de Saúde: 
Projeto 	 Atividade 
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13.935.744,17 
	

9.967.649,17 

d) Pela área de Infra-Estrutura Física U bana: 
Projeto 	 Atividade 

7.876.533,72 
	

3.673.138,09 

 

e) Pela área de Agricultura: 

  

    

    

 

Projeto 

 

Atividade 

 

145.560,96 

 

178.161,38 

    

Pela área de Serviços Urbanos: 
Projeto 	 Atividade 

2.035.877,82 
	

1.532.487,81 

g) Pela Área de Esporte e Lazer: 
Projeto 	 Atividade 

348.493,82 
	

90.520,50 

h) Pela Área Administrativa Financeira: 
Projeto 	 Atividade 

4.367.995,63 
	

3.728.233,73 

i) Pela Área Legislativa: 
Projeto 	 Atividade 

2.276.121,60 
	

1.578.162,64 

Os dados financeiros apresentam os seguintes dados relativos de despesas de 
custeio comparadas com os investimentos: 

Classificação Despesa Valor R$ To do Valor Total 
Pessoal e Encargos Sociais 27.057.931,39 77,01 
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 
Outras Despesas Correntes 23.231.781,02 83,54 
Investimentos 4.371.953,40 36,72 
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mortização da Dívida 

 

346.446,24 40,14 

 

OTAL 

 

52.008.112,25 

    

     

       

Os dados apresentados no subitem anterior nos indicam gravíssimos problemas que 
têm os Municípios, principalmente, os que não contam com receitas próprias para 
reverterem este processo de corrosão da estrutura municipal; cujas obrigações não 
são tão somente saúde e educação; mas sim, um imenso e complexo ecossistema 
organizacional onde as demandas da sociedade são cada vez maiores exigindo 
tratamentos e atenções especiais em todos os seus segmentos, principalmente nos 
que estão relacionados ao desenvolvimento urbano das cidades que têm se tornado 
grandes favelas. Não é só de saúde e educação que vivem as cidades. Estas duas 
funções como necessárias também para o desenvolvimento somente atingirão este 
objetivo se for aliada a diversas outras funções que dão sustentação verdadeira ao 
desenvolvimento social e econômico de forma harmônica e homogênea. 

VIII - DO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS 

Dos índices da Saúde: 

Os índices da saúde foram atingidos, conforme relatório do mês de Dezembro de 
2015 e, conforme demonstrativos contábeis financeiros encaminhados à IRCE. O 
valor das receitas próprias gastas com a saúde foi na ordem de R$ 24.057.618,14 
que representa o percentual de 17,73%. 

Dos índices da Educação: 

Foi gasto com a educação o valor de R$ 15.813.366,60, que representa 66,57% das 
despesas do exercício, motivo pelo qual confirma que a Administração atendeu ao 
quanto estabelecido no caput do art. 7° da Lei 9.424/96. 

Dos índices com Pessoal: 

O valor gasto com pessoal alcançou o valor de R$ 6.018.418,18 o que representa o 
índice de 55,24%. 

A despesa com pessoal de que trata o art. 18 da LRF, não atendeu as regras da 
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Gestão Fiscal. Contudo, a Controladoria Interna recomendou ao gestor algumas 
medidas, a exemplo: o Decreto n° 052/2015, que dispõe sobre medidas de 
contenção de despesas com pessoal no exercício de 2015, com vistas ao 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e dá outras 
providências e a Portaria n° 180/2015, onde exonera os ocupantes de cargo de 
provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA, e também a 
Portaria n° 181/2015 onde resolve exonera mais ocupantes de cargo de provimento 
em comissão da Prefeitura Municipal. 

IX - DO CONTROLE PATRIMONIAL 

O controle patrimonial se mantêm sem alterações significativas, entretanto, 
chamamos a atenção para o fato de que a falta de servidores específicos para o 
acompanhamento das entradas e devidos registros do ativo fixo permanente 
(patrimônio fixo), poderá sofrer soluções de continuidade, caso isto não aconteça, já 
que, inevitavelmente, o Município tem crescido ao longo dos anos, tanto em sua 
estrutura física quanto em sua estrutura orgânica. O problema que poderá ser 
agravado ainda, com a alternância do poder que, bem já sabemos, causa a 
descontinuidade da administração pública e a dilapidação do patrimônio público, 
principalmente em função do processo de escolha dos dirigentes do Estado 
Brasileiro em toda sua extensão federativa e administrativa. 

Considerando esta realidade, a Instrução Normativa do Sistema de Controle 
Interno, elaborado por esta Controladoria e, em fase de implantação, indica apenas 
como responsável pelos bens móveis e patrimoniais: o Servidor da Unidade 
Administrativa ou órgão que tenha o vínculo jurídico de emprego com o Município, 
efetivo ou estável, na forma da Constituição da República Federativa do Brasil. 

X - DA DÍVIDA ATIVA 

A Dívida Ativa Municipal encontra-se registrada pelo setor de tributos, em livro 
próprio e através de registro individual constando a informação do nome do titular 
devedor o co-responsável e seus endereços de localização. 

A atualização da dívida ativa é realizada pelo setor de tributos que mantém as 
inscrições em sistema próprio. 
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A Assessoria Jurídica Municipal trabalha em consonância com o setor de tributos e 
realiza a execução das cobranças administrativas e judiciais dos devedores. 

XI - DAS RECEITAS 

As Receitas durante o exercício de 2015, foram no montante de: 

Receita Orçamentária - R$ 56.873.043,34 
Receita Extra-Orçamentária - R$ 8.243.351,46 
TOTAL- R$ 65.116.394,80 

As Maiores Receitas do Município foram as provenientes das seguintes fontes: 

Próprias: 

IPTU 	  R$ 125.160.22 
IRRF 	  	R$ 499.087,04 
ISS 	  R$ 902.258,68 
Serv. De Captação e Adução de Agua 	  R$ 2.022.040,01 

Transferidas: 

Cota Parte do FPM R$ 17.805.189,67 
Cota Parte do ICMS R$ 4.081.446,08 
FIES R$ 0,00 
IPI R$ 45.905,25 
ICMS DESON LC N° 87/96 R$ 14.595,26 
Fundo Especial R$ 189.112,39 
PAB Fixo R$ 731.987,63 
PACS R$883.194,00 
PSF R$ 658.495,00 
SUS/AIH R$ 969.250,62 
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PNAE R$ 1.101.882,00 
Sal. Educação FNDE R$ 961.855,02 

As Receitas Correntes Líquidas apresentaram a seguinte evolução: 

1° Quadrimestre: R$ 54.298.212,70 
2° Quadrimestre: R$ 54.701.737,36 
3° Quadrimestre: R$ 56.667.068,98 

XII - DAS DESPESAS PÚBLICAS: 

As Despesas durante o exercício de 2015, foi no montante de: 

Despesa Orçamentária — R$ 55.008.112,25 
Despesa Extra-Orçamentária — R$ 10.002.125,59 
TOTAL — R$ 65.010.237,84 

Maiores Despesas: 

Pessoal e Encargos: R$ 27.057.931,59 
Outras Despesas Correntes: R$ 23.231.781,02 

XIII - DA GESTÃO GOVERNAMENTAL 

A gestão governamental tem sofrido prejuízos incalculáveis com a falta de recursos 
nas áreas de Saúde e de Educação; por sorte a gestão tem realizado um equilíbrio 
bem organizado com os gestores do Fundo de Saúde e Educação, conseguindo 
manter as despesas mensais. 

Para o exercício de 2015 a prefeitura irá utilizar a LOA 2014, porém com as devidas 
atualizações para o exercício de 2015.(Parecer n° 328/2014 da Coordenadoria de 
Assistência aos Municípios - CAM/TCM — Processo TCM n° 15563/2014). 

XIV - DOS PRECATÓRIOS 
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As notificações da Justiça, referente aos precatórios, estão sendo cumpridas. Os 
pagamentos estão sendo efetuados conforme o cronograma firmado. 

XV - DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 

2.15.1. Da evolução da Dívida Consolidada Liquida 

Em 2015 	 R$ 17.590.288,47 

1° Quadrimestre: R$ 17.709.412,03 
2° Quadrimestre: R$ 13.895.838,72 
3° Quadrimestre: R$ 13.895.838,72 

2.15.2. Do Comprometimento da Divida Consolidada Líquida com a Receita 

Corrente Liquida: 

1° Quadrimestre: 22,25% 
2° Quadrimestre: 25,40% 
3° Quadrimestre: 24,52% 

OBS.: Limite definido por Resolução do Senado= 120%. 

XVI - CONCLUSÃO 

As comunicações internas elaboradas através de instruções normativas foram 
atendidas em grande parte, graças ao esforço desta Controladoria em corrigir a 
tempo, as falhas e irregularidades, bem como as justificativas formuladas à 7a IRCE-
TCM e a complementação de documentos considerados ausentes. 

As execuções orçamentária, financeira e patrimonial, salvo algumas pendências e 
enganos que foram logo solucionados, transcorreram dentro do que preceituam as 
normas legais vigentes. 

As publicações e informações diversas transcorreram tempestivamente. 
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Enfim, entendemos que a Unidade de Controle Interno do Município exerceu o seu 
escopo dentro do que preceituam as normas contidas na Constituição Federal e 
TCM, levando em conta que ainda carece de uma melhor estruturação, tanto no 
aspecto físico, quanto de pessoal para o pleno exercício do Controle Interno. Assim, 
estamos empenhados em melhorar sempre, à medida que formos adquirindo 
conhecimentos e experiência não só com o trabalho, como também através de 
cursos de capacitação. 

É o que nos foi possível executar neste período. 

Atenciosamente, 

n" Dinélát rfferViarir 
Controladora Geral do Poder Executivo 

Dinélia Pinto Viana 
Coord. de Controle Interno 

Portaria N.° 009 / 2013 

XVII— ATESTADO 

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório 
Anual do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 
de 2015, emitido pela Coordenadora da Unidade de Controle Interno Municipal, tal 
como dispõe o Art. 21 da Resolução 1120/05 do TCM — BA. 
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