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Carinhanha/BA, 26 de março 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 MUNICIPIO, referente ao exercício de 
2014. 

O presente relatório contém em seu bojo, ações implementadas no sentido de 
proteger o Patrimônio e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Desenvolvei-
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. 

COMUNICAÇÕES INTERNAS EXPEDIDAS  

Instrução Normativa 07/2014 — Recomendando procedimentos para a Secretaria 
Municipal de Educação. 

Instrução Normativa 10/2014 — 11/2014 - Recomendando procedimentos para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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Instrução Normativa 20/2014 — Recomendando procedimentos para a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

Instrução Normativa 21/2014 — Recomendando procedimentos para a Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Instrução Normativa 25/2014 — 26/014 - Recomenda procedimentos para o 
Departamento de Pessoal. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

DO ORÇAMENTO 

O orçamento do exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal n° 1.179, de 05 de 
dezembro de 2013, contém a previsão da receita e fixação da despesa em igual 
valor de R$ 71.355.157,00 (Setenta e Um Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco 
Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais), sendo R$ 54.794.386,00 (Cinquenta e Quatro 
Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais), 
destinados ao Orçamento Fiscal e R$ 16.560.771,00 (Dezesseis Milhões, 
Quinhentos e Sessenta Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais), para o orçamento 
da Seguridade Social. 

A referida Lei sofreu, durante o exercício, alterações previstas na Lei 4.320/64 e no 
próprio orçamento, através de Decretos Financeiros, com a abertura de Créditos 
Adicionais Suplementares no valor de R$ 40.648.446,33,(Quarenta Milhões, 
Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e 
Trinta e Três Centavos), conforme detalhamento a seguir,sendo utilizados os 
recursos previstos no Art. 8, Inciso III da citada Lei. 

Mês Valor 100% 

Janeiro R$ 5.198.000,00 7,2 

Fevereiro R$ 2.370.000,00 0,33 

Março R$ 2.509.000,00 0,35 

Abril R$ 2.208.000,00 0,32 
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Maio R$ 4.171.000,00 5,84 

Junho R$ 2.351.000,00 3,035 

Julho R$ 1.524.200,00 2,13 

Agosto R$ 1.701.173,75 2,38 

Setembro R$ 4.598.000,00 6,44 

Outubro R$ 7.076.916,58 9,91 

Novembro R$ 2.062.056,00 3,4 

Dezembro R$ 4.363.100,00 6,1 

Total R$ 40.648.446,33 47,42% 

DA RECEITA 

A receita orçamentária se comportou com uma arrecadação aquém do previsto, 
apresentando neste ano, um déficit de arrecadação da ordem de R$ 15.513.839,61 
(Quinze Milhões, Quinhentos e Treze Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e 
Sessenta e Um Centavos) inviabilizando a consecução de projetos propostos na 
Lei Orçamentária Anual. 

DA DESPESA 

Foi mantido o acompanhamento do registro da despesa realizada, para atender a 
manutenção, transferências e investimentos necessários. Constatou-se que foi 
processada dentro das normas regidas pelo direito financeiro e fiscal estabelecidas 
nas Leis 4.320/64 e Complementar n° 101/00. 

Foi inscrito em Restos a Pagar Processados no exercício o valor total de R$ 
2.335.413,50 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e 
Treze Reais e Cinquenta Centavos), subdivididos por fonte de recursos, 
devidamente acobertados pelo saldo constante do Balanço Financeiro, suficiente 
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para solver os compromissos inscritos na citada Dívida Flutuante, conforme segue 
abaixo: 

Fonte: 00 - Recursos Ordinários - R$ 696.675,92. 

Fonte: 01 - Rec. lmp. Transf. lmp. - Educação - 25% - R$ 128.312,50. 

Fonte: 02 - Rec. lmp. Transf. lmp. - Educação - 15% - R$ 500.579,85. 

Fonte: 14 - SUS — R$ 381.022,72 

Fonte: 15 - Transferências do FNDE - R$ 358.202,03 

Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB - 40% - R$ 233.517,94 

Fonte: 23 — Transferências de Convênios - Saúde — R$ 12.002,74 

Fonte: 29 — Transferências do FNAS — R$ 25.099,80 

DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  

A movimentação financeira ocorreu, neÉte ano, em conformidade com o cronograma 
de desembolso previsto, bem como dos ingressos realizados, para solver os 
compromissos assumidos por esta Administração. 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

Esta Unidade de Controle Interno, em análise aos procedimentos utilizados no 
Departamento de pessoal constatou o seguinte: 

• Existem nesta prefeitura os registros funcionais e financeiros individualizados 
dos servidores, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento 
permanente ou efetivo, ativo e inativo, de cargos de provimento temporários e 
os empregados contratados; 
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• Os dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, 
cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações 
ocorridas em suas vidas profissionais estão devidamente, registrados e 
arquivados em pastas próprias e individuais; 

• Os registros atualizados da pensões e aposentadorias concedidas, 
identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações 
legais, também se encontram adequadamente arquivados; 

• Existe um controle efetivo de frequências, arquivos e prontuários de 
servidores, estando os mesmos, atualizados e organizados; 

• Existe a segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento; 

• Esta Unidade de Controle Interno efetuou o acompanhamento de contratos de 
servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a 
observância das obrigações contratuais neles contidas; 

• Constatamos e acompanhamos o regular encaminhamento trimestralmente, à 
7a  Inspetoria Regional do TCM, das informações sobre o número total de 
servidores públicos e empregados, nomeados e contratados, bem como a 
despesa total com o pessoal, na forma especificada pela Resolução TCM n° 
395/99; 

• Realizamos o efetivo acompanhamento e análise da legalidade e legitimidade 
dos gastos com folhas de pagamento desta administração; 

• Verificamos a existência e geração de relatórios gerenciais relativos aos 
recursos humanos desta administração; 

• Foi constatado que a administração cumpriu os limites relativos à despesa de 
pessoal estabelecida pela legislação federal. 
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DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

Neste exercício, o resultado patrimonial apresentou um superávit de R$ 
5.249.679,32 que somado ao Ativo Real Líquido do exercício anterior R$ 
13.787.612,53 produziu um saldo patrimonial de R$ 19.037.291,89 conforme tabela 
seguinte: 

Superávit das Variações Patrimoniais do Exercício 5.249.679,32 
MAIS: Ativo Real Líquido do Exercício Anterior 13.787.612 
Saldo Patrimonial Deste Exercício — Ativo Real Líquido 19.037.291,89 

Procedeu-se a realização do levantamento de inventário, onde se verificou que 
todos os bens de natureza permanente receberam números seqüenciais de registro 
patrimonial para identificação com plaquetas numeradas em ordem crescente. As 
notas fiscais dos bens adquiridos nesta gestão estão todas arquivadas em pastas do 
controle de patrimônio e constatou-se a existência dos termos de responsabilidades 
pela guarda e conservação dos bens. 

Podemos atestar que este setor em conjunto com a Unidade de Controle Interno, 
está desenvolvendo um trabalho, para que possa estar exercendo suas funções de 
acordo com as determinações da Resolução TCM n° 1120/05. 

VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS 

Constatamos que até o mês em causa, o Município de Carinhanha possui uma frota 
composta por 52 (cinquenta e dois) veículos em uso. 

O abastecimento dos veículos da frota municipal é feito na garagem da Prefeitura 
em Bomba de Combustível, onde foi contratado após legal processo licitatório e 
contrato celebrado com a empresa POSTO LUANA LTDA, situada à Rua Dois de 
Julho, S/N, Centro, Carinhanha — Bahia, para fornecimento dos abastecimentos da 
Bomba de Combustível. 

Aqui pudemos observar a continuidade do trabalho no referente ao registro dos 
veículos contendo as informações de cada um deles. 
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Verificamos que, a este controle continua sendo dividido por secretarias e que os 
secretários continuam sendo os responsáveis pelas autorizações para os 
abastecimentos, pela compra de peças de reposições e consertos. 

Além disto, existe a continuidade da elaboração dos mapas de controle de 
quilometragem e abastecimentos e desempenho dos veículos. 

Considerando os pagamentos efetuados para a aquisição de combustíveis no 
exercício em causa, temos o montante de R$ 955.386,98 o que correspondeu a 
1,7% da Receita Corrente e 1,9% da Despesa Corrente anual, percentuais estes, 
considerados por esta Controladoria, como, estritamente, dentro de limites 
aceitáveis para o desempenho das atividades desta casa. 

Ressaltamos que esta Administração tem se dedicado a aprimorar os mecanismos 
de controle da utilização, manutenção e abastecimento da frota da Prefeitura. Do 
mesmo modo, a Unidade de Controle Interno, realiza um acompanhamento 
constante destes abastecimentos, sendo que, consideramos as aquisições do mês 
em causa satisfatória e dentro da obediência aos Princípios da Razoabilidade e 
Economicidade. 

Informamos que alguns veículos, devido ao estado precário em que se encontram, 
decorrente do longo período de uso;  não possuem mais o dispositivo que dá 
condição de controle de quilometragem. 

Atestamos que esta Unidade de Controle Interno vem realizando um trabalho de 
fiscalização e acompanhamento no que se refere ao tópico de controle de 
combustível. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A  
SERVIDORES MUNICIPAIS  

Constatamos que não houve adiantamentos concedidos aos servidores no período 
em analise. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE A ENTIDADES CIVIS 
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Da mesma forma que no item anterior, constatamos que não houve repasse 
concedidos a Entidades Civis no período em analise. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÉNIOS FIRMADOS POR ESTA  
PREFEITURA COM ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO  

Constatei que estão sendo organizadas pastas individuais de prestação de contas, 
por Convênio contendo toda a documentação e pastas individuais para todos os 
programas da esfera Federal e Estadual. 

PRECATÓRIOS 

Os Precatórios devidos por este Município foram garantidos no orçamento anual do 
exercício de 2014, totalizando o valor de R$ 499.279,65. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informamos que os relatórios (RGF e RREO) encontram-se devidamente publicados, 
de acordo com o que preceitua a LRF — Lei Complementar n° 101/00; que foram 
apresentadas as informações para o Ministério Público, CAUC junto à Caixa 
Econômica Federal, TCM; que foram realizadas tempestivamente as Audiências 
Públicas e que os documentos ficaram em disponibilidade pública durante o período 
estabelecido pela legislação pertinente. 

Que foi realizado o acompanhamento do encerramento do exercício junto aos 
órgãos responsáveis que contribuem,  direta e indiretamente para o fato, como 
Contabilidade, Patrimônio, Tributação e outros. 

Informamos que ainda não foi possível exercer o controle sobre obras públicas, tão 
importante para o Município, em função do numero reduzido de servidores nesta 
Unidade, muito embora sabemos que o Senhor Prefeito, e mérito engenheiro da 
área, o exerce plenamente com auxílio do corpo técnico especializado deste 
Município. 
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As prestações de contas mensais já foram inteiramente analisadas, previamente, 
pelo Controle Interno, e toda documentação entregue à Inspetoria — TCM desta 
jurisdição, daí o surgimento de algumas falhas técnicas, já estão sendo justificadas. 

Por derradeiro, informamos que foram formuladas as justificativas e esclarecimentos 
às falhas e irregularidades notificadas pela r Inspetoria Regional do TCM até esta 
data referentes ao exercício financeiro de 2014, restando portanto, a resposta da 
notificação de Dezembro que foi recebida em março de 2015. Esclarecemos ainda, 
que até então, não obtivemos da referida inspetoria, a conclusão dos exames 
efetuados nas respostas às notificações por nós apresentadas, conforme o 
estabelecido na Resolução TCM n° 1060/05, art. 50, parágrafo 2°. 

• 
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CONCLUSÃO 

As comunicações internas elaboradas através de instruções normativas foram 
atendidas em grande parte, graças ao esforço desta Administração em corrigir a 
tempo, as falhas e irregularidades, berri 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. 

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, NJW r̀.  
çAnte.  e0 ooka 
C°  ode covil .tt' 0,kk• 

Di r 	o 	s.-- 

Coordenadora da Unidade de Controle Interno 
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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 2014, emitido pela Coordenadora da Unidade de Controle Interno Municipal, tal 
como dispõe o Art. 21 da Resolução 1120/05 do TCM — BA. 

Carinhanha - BA, 26 de março de 2015. 

Paulo 	o Cotrim 

Prefeito Municipal 
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