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1. APRESENTAÇÃO q;'- .aÊ: í·7, ·¶ ·_ · ' . 'r S ' ·. K '-
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Nos termos dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, artigo 89 da Constituição

Estadual e art. 59 da Lei Complementar n% 101/00, bem como, em atendimento ao quanto

contido nos artigos 17 e 21 da Resolução TCM/BA nQ. 1.120/2005, combinado com os artigos 75 a

80 da Lei Federal 4.320/1964, a Unidade de Controle Interno (UCI) deste Poder Legislativo

Municipal apresenta relatÓrio mensal circunstanciado, que é parte integrante da prestação de

contasrelativas ao mês de JUNHO/2019.

2, l ' ": -"" "' r" :""ü'"fx I '· '=S"' i'.;"",",
. « . " . "' " !.'S!à""' 1·M .' t"" 'm 1. 1:·'· .%G.t:% G. · · Hi [N W! i .. . : x . :. ,,. . : .. " ·' , , P . .,: ':.,. " :: . .i Ex y . *,..' .N ':

O Sistema de Controle Interno tem comoobjetivo principalefetivar averificação dos atos

de gestão, a fim de asseguraro respeito à legalidade, legitimidade eeconomicidade destes, bem

como avaliar os resultados obtidos, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da execução

orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional.

Além disso, compreendem o papel da Controladoria a normatização dos procedimentos,

a emissão de orientações técnicas, pareceres e notificações, entre outros instrumentos

necessários para ofertar ao gestor ferramentas a fim de que se vejam cumpridas, entre outras, as

seguintes diretrizes:

l.

K

ú

promoção de operações metódicas, regulares e repetidas que visem aferir, no

processo de produção de bens e/ou serviços pelo Poder Legislativo, a estrita

observância aos princípios constitucionais da legalidade,

impessoalidade,moralidade, publicidade, razoabilidade, economicidade e eficiência;

preservação dos recursos públicos municipais, buscando defendê-los e eximi-los de

prejuízos advindos de desvios, desperdícios, abusos, erros, fraudes ou

irregularidades; e

produção, registro e a manutenção de dados orçamentários, financeiros, contábeis,

patrimoniais, operacionais e de gestão confiáveis, apresentando-os correta e

ordenadamente, quando solicitados pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

A Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de ltabuna-BA é, atualmente,

composta por 04 (quatro) servidores, sendo atualmente chefiada pela ServidoraLuziana Cardoso

Medrado. Fazem parte, ainda, da equipe técnica os servidores efetivos Gefiton Tavares Neto,

y '
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Analista de Controle Interno; Laura Dias Sanjuan Ganem, Analista TécnicaFinanceira; e Fábio
Conceição, Escriturário Contábil.

As atividadesdesta Controladoria possuem o suporte dos Sistemas Integrados de
Administração Pública (SIAP), que oferecem ferramentas tecnológicas voltadas para o
acompanhamento das operaçõesexecutadas pelos demais setores da administração, concedendo
maior eficiência nas ações de fiscalização desta Unidade.

Os trabalhos de fiscalização são efetuadospor meio de auditorias por amostragem em

procedimentos de compras e pagamentos,análise dos demonstrativos e relatórios contábeis
mensais, rotinas diárias para acompanhamento daexecução orçamentária, entre outros. Também,

sãorealizadas reuniões periódicas de planejamento e avaliação de resultados com a presença do
Presidente, Primeiro Secretário, Diretor Administrativo, Chefes de Departamentos e demais
co|aborador2s, conforme a pauta.

A UCI, sempre que necessário, realizaencontros com o Inspetor Regional da 4a IRCE,
buscando orientações em relação a procedimentos específicos, esclarecimentos para achados
contidos nas notificações e discussão de melhorias na execução dos trabalhos de controle.

Portanto, este relatório busca evidenciar os aspectos relevantes, ações de controle,
apresentação dos resultados obtidos, achados encontrados e emissão de recomendações em
relação aos trabalhos desenvolvidos no âmbito de cada sistema administrativo do Órgão durante o

mês em análise, bem como avaliar a prestação de contas desta Entidade, apresentando ao final
deste trabalho o seu parecer conclusivo.

O relatório está divido em capítulos e segue a ordem dos pontos de controle
estabelecidos pela Resolução TCM/BA nQ 1.120/05 em seu art. 12.

3. EXECUçÃO ORçAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1. ASPECTOS RELEVANTES

No Orçamento aprovado pela Lei Municipal2.441, de 28 de dezembro de 2018, foram

previstas dotações orçamentárias no valor de R$ 14.490.000,00 (quatorze milhões quatrocentos e

noventa mil reais) para o custeio das despesas deste Poder Legislativo para o exercício de 2019.

No entanto, com a divulgação, na competência de abril, por parte do Tribunal de Contas

dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, dos valores máximos que poderão ser destinados

ao Poder Legislativo de cada município do Estado da Bahia, este montante, para a cidade de

1tabuna,passou a serno total deR$ 14.872.945,83 (quatorze milhões oitocentos e setenta e dois

mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)· rl\Sj¥'
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Foi apresentado, então, ao Poder Executivo, o pedido de abertura de credito adicional

suplementar, bem como,a realização dastransferências referentes às diferenças mensais dos

repasses ocorridos nos meses de janeiro a março, efetuados com base no valor do exercício

anterior (2018). O Executivo, em resposta, informou que a diferença de duodécimo será

transferida em três parcelas de R$ 91.089,19 que deverão ser acrescidas aos valores do repasse

mensal já atualizado.Verificou-se que os repasses adicionais dos meses de abril a junho, foram

corretamente realizados.

A execução orçamentária do período em análise, após realizadaverificaçãodos

Demonstrativos Contábeis gerados pelo Sistema Contábil da Câmara, se deu da seguinte forma:

Repasses:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE REPASSES DO
DUODÉCIMO - 2019

MÊS DATA VALOR

JANEIRO 15/01/2019 R$ 1.148.319,49

FEVEREIRO 19/02/2019 R$ 1.148.319,49

MARÇO 19/03/2019 R$ 1.148.319,49

ABRIL 22/04/2019 R$ 500.000,00
23/04/2019 R$ 593.000,00

24/04/2019 R$ 237.504,81

MAIO 14/05/2019 R$ 1.330.504,81

JUNHO 18/06/2019 R$ 1.330.504,21

ACUMULADO R$ 7.436.472,30

Empenhos:

j DESPESA DESPESA DE COMPLEMENTO ANULAÇÃO
QUANTIDADE VALOR TOTAL '

CORRENTE CAPITAL

l' 29 R$ 102.051,22 R$ 85.302,81 R$ 34.505,62 R$ 40.620,81 R$ 11.431,80

Liquidações:

DESPESA
QUANTIDADE VALOR TOTAL DESPESA DE CAPITAL

CORRENTE

C Avenida Aziz Maron, sIn, r Andar, Conceição, ltabuna-BA
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C _81 " R$ 1.178.270,11 R$ 1.176.700,05 R$ 15.152,67

Pagamentos:

' EXTRA RESTOS A PAGAR
VALOR TOTAL ORÇAMENTÁRIO

QUANTIDADE ORçAMENTÁRIO (R$)
(R$) (R$) (R$)

77 R$ 1.464.607,28 R$ 1.171.540,66 R$ 293.066,62 R$-

Gráfico da evolução das despesas orçamentárias e extra orçamentárias durante o exercício.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

R$ 1.400.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.000.000,CK)

R$ 800.000,00

R$ 600.000,00

R$ 400.000,00

R$ 200.000,00

R$-

junho ,

Créditos Adicionais/Alterações ao QDD:

INSTRUMENTO LEGAL FONTE DE RECURSOS VALOR

Decreto nQ 0000017/2019 Anulação R$ 50.000,00

Saldos Bancários:

Instituição Agência Operação Conta Tipo Saldo (R$)

Caixa Econômica Federal 1558 006 51-1 Corrente R$ 0,00

Caixa Econômica Federal 1558 006 51-1 Aplicação R$ 977.393,91

Avenida Aziz Maron, sIn, r Andar, Conceição. Itabuna B(A
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3.1.1. MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

A movimentação de ingressos e desembolsos orçamentários, com base em relatório

extraído do sistema SIGA, deu-se da seguinte forma:

Demonstrativo Movimentações Extra Orçamentária

No mês Até o mês

Ingressos Extra Orçamentários

Desembolsos Extra Orçamentários

R$ 203.843,67 R$ 1.216.880,13

R$ 293.066,62 R$111L54Q77

3.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Esta Unidade de Controle Interno (UCl)realizou o acompanhamento da execução

orçamentária, financeira e patrimonial de forma a assegurar o cumprimento quanto as exigências

legais e infralegais, conforme determina a Resolução TCM/BA nQ 1.120/05, destacando, entre

outras, as seguintes ações:

a) Verificação da existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de

Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa e dos Boletins de Tesouraria com

as normas constantes da Lei ng 4.320/64 e demais legislações pertinentes;

b) Certificação da execução orçamentária com equilíbrio fiscal;

C) Verificação de que os valores das receitas extra orçamentárias estão sendo regularmente

geridos;

d) Apuração da existência de autorização legislativa quando da abertura de créditos

adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria

de programação para outra;

e) Verificação do cumprimento dos prazos para publicação no Diário Oficial do Órgão dos

relatÓrios da Lei Complementar nQ 101/00, a exemplo do Relatório de Gestão Fiscal,

quando exigido.
f) Emissão de recomendação, quando necessária, quanto à identificação de possível

ye
,
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desequilíbrio fiscal na execução orçamentária.

l
3.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOS E RECOMENDAÇÕES

'"'7"'% Y,ii:è§à A execução orçamentária e financeira foi realizada com regularidade
e equilíbrio fiscal, apesar de as despesas da competência terem

. Ç T

· .: :.1' ' ' 'Zgi: , .
E .._... "í" .:. : . .. . . .,.

Eài .N, if,, í:... superado o repasse de Duodecimo.
'cN " Os atos de empenho, liquidação e pagamento foram realizados com

1:?£' estrito cumprimento das normas que regram a matéria, em especial
: j. e -X'i." :. : ' ' 'ç %- · 1· µ.·

, "r. . r','z? -'"5"""Fèzj, a Lei Federal 4.320/64.
ç"a¶

; :.^, 0 Foi devidamente efetuado o recolhimento previdenciário dos
:",'+« '; UN'

':j 'i E\."' :;' -'"N servidores para posterior repasse, juntamente com a cota patronal,

sendo verificada a sua regularidade no momento oportuno.

· O repasse previdenciário e o pagamento do FGTS,relativos a

competência anterior, ocorreram dentro do prazo legal e nos

valores devidos.

· Foram devidamente repassados os recursos extraorçamentários

RESULTADOS retidos ou consignados na competência anterior, havendo o devido

. .,w,.,,.·'-".,'. cuidado com aqueles que possuem prazo ao seu cumprimento.
As rece'tas extra orçamentár'as foram arrecadadas de maneira

'R

' '",':·.j;,,;.," acertada, sendo quealgumas das obrigaçõesextras vinculadas a tais
G

ingressosdeverão ocorrer apenas durante o mês seguinte, sendo sua

" : '"gu|aridad: ve'ificada posteriorme.nte. . .
'i':' Houve rendimento na conta d: aplicação do duodecimo. Es!e valor

será entregue ao Poder Executivo em momento oportuno ate o final
rj 'q "e ' L-s' ç,

'.""-" "-','? :,. do exercício.

." " z .. . · Houve o repasse ao Poder Executivo do Imposto de Renda (IR)

. ' :? ' retido dos pagamentos de folha de todas as competências até aqui.

O saldo financeiro até a presente competência é de R$ 857.595,40

(oitocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco
' ' w" ' à , " reais e quarenta centavos).

" ' 9,:ãzít à'
, S'
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ACHADOS · Não há apontamentos de irregularidades a serem listados.

· Manter a execução orçamentária de forma equilibrada, evitando
RECOMENDAÇÕES que ao final do exercício seja necessária a adoção medidas enérgicas

para correção de possíveis desequilíbrios.

"' ' "' ' " E&""SISTE , "? ' 'PESSOA "A'5",5 ;:' íg%í: ', . ,
, ,,,,,.

; .,,..'.·. ,. .. · Se

4.1. ASPECTOS RELEVANTES

4.1.1.Admissões e Demissões

O quadro de admissões e demissões ocorridas na competência é o seguinte:

Admitidos j Exonerados
! Efetivos

Comissionado l" 07 l 01

4.1.2. Gastos com folha de pagamento e pessoal

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos realizados com folha de pagamento nas

competências do exercício e a apuração do índice de comprometimento do Duodécimo até aqui:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA - ÍNDICE CONSTITUCIONAL

REFERÊNCIA DUODÉCIMO VEREADORES SERVIDORES TOTAL %

JANFIRO R$ 1.148.319,49 R$ 230.280,12 R$ 538.094,64 R$ 768.374,76 66,91%
FEVEREIRO R$ 1.148.319,49 R$ 257.694,42 R$ 630.162,91 R$ 887.857,33 77,32%

MARÇO R$ 1 148.319,49 R$ 235.762,98 RS 512 836,86 RS 748,599,84 65%
ABRIL R$ 1.330.504,81 R$ 252.211,56 R$ 566.283,44 R$ 818.495,00 61,51%

MAIO R$ 1.330.504,81 R$ 295.389,03 R$ 586.629,19 R$ 882.018,22 66,29%
JUNHO R$ 1.330.504,21 R$ 27&735,03 R$ 573.607,49 R$ 852342,52 64%

ACUMULADO R$ 7.436.472,30 R$ 1.550.073,14 R$ 3.407.614,53 R$ 4.957,687,67 66,66%

A partir da análise do quadro acima, verifica-se que os gastos com folha de pagamento

não superaram o limite contido no Art. 29-A da Constituição Federal, que estabelece o teto para

este em até 70% (setenta por cento) do valor repassado ao Poder Legislativo a titulo de

Duodécimo.
\ " · 4

4.1.3. Gastos com Diárias ,

. -g
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No mês em questão, os gastos com diárias concedidas a servidores e vereadores deste

Órgão foram os seguintes:

DESPESAS COM DIÁRIAS

NO MÊS (R$) ATÉ O MÊS (R$)

R$ 3.660,87 R$ 56.026,44

4.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Esta Unidade de Controle Interno realizou, entre outras, conforme disposto na Resolução

n" 1.120/05,as seguintes rotinas de controle junto ao sistema de Recursos Humanos:

a) Verificação da existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados

dos servidores do órgão ou entidade, ai se incluindo os ocupantes de cargos de

provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento

temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime

celetista;

b) Verificação da existência de registros contendo 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;

C) Verificaçãoda existência de controles de frequências, arquivos e prontuários

atualizados e organizados;

d) Verificação quanto a existência de programas de capacitação continuada de

servidores e empregados;

e) Verificação quanto a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de

pagamento;

f) Acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, caso haja,

analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles

contidas;

g) Análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento;

h) Verificação quanto a existência e geração frequente de relatórios gerenciais relativos

aos recursos humanos do órgão;

i) Certificaçãodo cumprimentodos limites relativos à despesa com pessoal e folha de

pagamentos estabelecidos pelas normas legais e constitucionais em vigor;

j) Certificação da regularidade na concessão e prestação de contas de diárias

autorizadas para vereadores e servidores. ,Ucy
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4.3. RESULTADOS ALCANçADOS, ACHADOS ERECOMENDAÇÕES

,,: As folhas de pagamento foram elaboradas através de sistema
jf fíè "" informatizad?, conced!ndo maior, seguranç: para estas ope~rações,

sendo posteriormente integradas a Contabilidade para quitação, por

meio da ferramenta tecnológica para geração e envio de remessa
'-R'ãí'i' bancária.

µ . .T,'

.,ÊI-..,..,,, m 0 Também através do módulo de RH, foram realizadas a geração dos·;-' F," 6&_"."·'
.

'd

í'.. ,Çµ'"'i2 .':- ,' arquivos, a serem transmitidas aos sistemas do Governo Federal,
""i,";:S?i relativos a informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

·.':' ' ' 'm.-" " ''j:', g';':'SÊ: ",.gig,"" " Os atos de admissões e exonerações foram publicados no Diário Oficial

Eletrônico, bem como os avisos de férias dos servidores que tiveram a
:-'eám& '2·='j '· sua concessão nesta competência. A publicação é medida garante a

e r 4ÈÈÉ' F .'- '·. , TE $\' .. k'

eficácia dos Atos, respeitando o principio da Publicidade..I " : àEZ, "n :P d L' t, ; .

' ' "' "" L" ' 'ãk' 'G"f.'.È¶ . ·iS' 0 A transmissão das informações da área de pessoal ao sistema SIGA foi
Y M' í' .C ,: :& .: N

" "' "'"."""' realizada dentro do prazo regulamentar, não havendo a detecção de
'L : I

qualquer achado.
- Ç.' ' "' ,zM " "- ' " Observou-se o respeito ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade

& & .

Fiscal, estando o gasto com pessoal aquém do limite de 6% da RCL.
S'-' ""I·é ,,,Zêsi " , , ,

As despesas com subs|dlos pagos aos Vereadores tambem respeitaram
",. ..S. "4¶È ;'. , .'

.".:%ç;-; o limite constitucional (inciso VII, Art. 29) de 5% das receitas do

munidpio.

As despesas com Folha de Pagamento encontram-seabaixo do teto
I,? constitucional, Art 29-A, de 70% do valor repassado a titulo de

'":, .-i"'-."""' '" = duodecimo.
«',,s"'"'í:: " As despesas com d'ár'as foram, em geral, executadas com regular'dade

não havendo evolução do gasto em relação à competência anterior,
".'=: :.* & ' " ' ""' ' ·.

""- '-',i,-2'"t), devendo o gestor observar para que não haja exorbitância no
' ' J '.W.. "

- ' '"' ; dispêndio, garantindo que esta fique dentro dos parâmetros de

planejamento contidos na Lei Orçamentária Anual.
5&· ' .

)jii'.'" -l :".'"§: · Foram abertos processos para ressarcimento de diárias recebidas em
;1.,'".- I.,,

excesso por agentes.
ú;; í · Observou-se a realização do adiantamento da já parcela do décimo

terceiro salário aosagentes que ainda não haviam recebido
k - '

' " " " ' -b ~
'G :. ** U

ie. anteriormente, com exceçao de alguns ocupantes de cargos em

Gb
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comissão, por opção do gestor.

· Foi aberto processo licitatório para compra e instalação de relógios de

ponto, a fim de eficientizar o controle de frequência dos servidores,

em atendimento à recomendação desta Controladoria.

· Está sendo executado planejamento para adaptação dos
'.:C procedimentos de recursos humanos às regras impostas pelo e-social

aos órgãos públicos.

· O Setor de Recursos Humanos deve observar a necessidade de
í"". M'f publicação dos atos de concessão de férias, devendo a divulgação

. ocorrer no Diário Oficial Eletrônico do Órgão em momento anterior ao

inicio do gozo. Encaminharemos uma Orientação Técnica (OT) ao

departamento.
" .'Y " . "_Q:.- -" 0 Controle de frequência realizado de forma manual, havendo grande
È" ..""PQ\ '

.!" ' " risco da ocorrência de fraudes.

-." · Implantação de relógio de ponto eletrônico,integrado ao sistema de

J RH, com o fim de garantir a fidedignidade dos dados e reduzir a

possibilidade da ocorrência de fraudes.

"fí " Manutenção da realização de capacitação continua dos vereadores e

servidores para qualificação do corpo funcional.

0 Digitalização e inserção no sistema de arquivo digital dos documentosi%5~ contidos nas pastas de todos os servidores para fins de eficientizar a

busca em arquivo e preservar a existência destes documentos com

segurança jurídica por meio de assinatura digital.

· Acompanhamento e, se necessária, adoção de medidas para controle

do índice de gastos com folha de pagamento, a fim de impedir sua

extrapolação ao final do exercício.

· Implantação de rotinas voltadas à preparação ao uso do e-Social com

fins de evitar dificuldades operacionais e ocorrências de multas ao

gestor a partir de janeiro/2020, quando será obrigatório aos órgãos

públicos o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias

por meio deste sistema.

5. DOS BENS PATRIMONIAIS "-'J

"" """°' """""" í y"

Avenida Aziz Maron, sIn, 1° Andar, Conceiç o, una-BA '\
\Espaço Cultural Professor Josué de Souza B dão

CNPJ, 13.235.726/0001-55 '\,J
(73)2103-2122



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA

ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municjpal de Itabuna "BA

As atividades de gestão e controle dos bens móveis e imóveis à disposição deste Poder

Legislativo são executadas pelo Setor de Patrimônio, sendo utilizada ferramenta tecnológica

especifica e integradacom os módulos de Contabilidade, Compras e Controle Interno.

O balanço patrimonial da competência em análise se deu conforme abaixo:
.-L .'..I í ."A'

CÂMARA WNKJPAL DE ITABUNA -' ~~r~RW SW-0 0 Govemo do EmdQ da BAHIA

»mm0' = Ê"- ms
SEt 'rw be ': ·'

¶·

:¥itt '"'^'Ç°'^'""""
à——i. ""='i ""U =Z T Y "T =:: : .. . ' · " . ' I'" · . È . /*g!

'z mmümo . EajiFNEhm ce
MCCEWUN'GS DE OALKSE TUNQOCU msaoo E. OS? 'Q 2&U76 gçi
u N'QRNKk' m

mnwnmi. Wliarkj èjà geral VJ.634,5' TE bet jç '44é 24 833 !192"

'zr'.mmjoc 08RAswNQNemm 536130XT 536 1m?

tzmomQo®Q-vgmc$ em 5erk m J5.501,15 723.86 34 77'.29

.ames íKMEíS 33400,00 33400,00

total: ' mms' ""' 16ru0 umò tmm3j

5.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Em relação aos procedimentos de controle da área de Patrimônio desta Câmara, em

conformidade ao que preceitua a Resolução TCM/BA 1.120/05, realizamos as seguintes atividades:

a) Certificação da realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em

períodos não superiores a (DI) um ano;

b) Verificação de que os bens de natureza permanentereceberam números sequenciais

de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da

incorporação ao patrimônio;

C) Verificação se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou

etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;

d) Verificação de que os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos

quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem,

quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda

e conservação;

e) Verificação quanto a existência e manutenção de arquivos de notas fiscais para bens

"E móveis;
U

"-~.C
Y: " ,,,Q ^"'""' ^"" """'""i '°^""" '°"""°' '"'"'""^ L
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f) Verificação quanto a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou

sobre um lote de bens que assegurem quem é o agente responsável pela guarda e

conservação do material.

5.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOS ERECOMENDAÇÕES

RESULTADOS · Houve registro de novas aquisições nesta competência, no entanto os
l bens estão com pendências quanto ao tombamento e emissão,

assinatura e arquivamentodos termos de responsabilidade em relação

aos mesmos, fato que de imediato noticiaremos ao departamento de
' Patrimônio.

· Foi realizada a devida depreciação mensal dos bens permanentes.

· Encontra-se em andamento o processo administrativo que visa a baixa

patrimonial de bens inservíveis e não localizados pela Comissão

Especial de Inventário Anual.

ACHADOS · Existência de divergência entre o valor contido no inventário

patrimonial e aquele registrado na contabilidade, apontado no

relatório conclusivo elaborado pela Comissão Especial de Inventário.

· Pendência quanto ao tombamento e emissão de termos de

responsabilidade dos bens adquiridos na competência.
RECOMENDAÇÕES · Elaboração de Normas de Procedimentos que regulamentem as ações

sob a responsabilidade do Setor de Patrimônio.

· Encaminhar ao Poder Executivo o processo administrativo que trata da

baixa patrimonial de bens não encontrados pela Comissão Especial de

Inventário, a fim de que seja executada a consolidação e, caso

necessário, abertura de processo para responsabilização de agentes.

6. BENS EM ALMOXARIFADO

6.1. ASPECTOS RELEVANTES

O Setor de Almoxarifado é responsável pela gestão e controle de entradas e saídas de

bens, acompanhando o nível dos estoques dos materiais de consumo e realizando os pedidos de

compras, quando necessários. Os registros das operações realizadas pelo Departamento são feitos

em sistema informatizado e integrado aos módulos de Controle Interno, Compras e Contabilidade,

permitindo o acompanhamento diário das movimentações. cy

>.
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Segue abaixo o Balancete de fechamento mensaldo almoxarifado por dotação:

' c-y · é

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA ~JN CEATRU
4tmunhxât F~

Governo do Estado cIa BAFAA Pa NK'~Ç&j

fem mãm

~ BALANCETE DE MATEMAIS POR DOTAÇÃO ~

Li " ~~ &Ãhm

\Mh' W# jWy
~

0®01-MATEm CE 292W 1W4.06 UM(N0 14.&N,90 8TJOQQ 10£%,40 ZXL?® 4 W 5ã

= · WEAN IE '0?'XN 2t9' 1 d d&' BS m 'l Gil DOO 2905% :' 6ú9 ¢W2 N

== E 'CE .??c %¢ i3£4 % 6,'4 m ?21423 6jWO ¶7¶ã64 !?84W ^53 kl

.GÊJEKiS 176000 9¶4 X) 3%.000 1741.00 2560® 11SQ0 27U,(NXI 1469m

00006 - 1NRFKMTES m 5¢2 1564 96 77754? 356496
AUFDMQTNOS
9m-(*$ e wmus wms

20® ea m ?kd0 moa

mio m ¶78300 lòuq 264,00 5.000 imoo

om . GRNKOS 130!6000 u SQ R2 'T7GOQ k(5 99 g D® 2¶ 4jj1 93

m DAMXKCXMH 9QQQ 2 BN® Hi® iSAR
mxwç'cj

total: imm cmsq moo in ~ ZtxWú', ,. 1Lwm
' i'

6.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Destacamos a seguir algumas rotinas de controle desempenhadas por esta Unidade no

intuito de certificar o cumprimento dos procedimentos indispensáveis para gestão eficiente dos

estoques:

a) Verificação quanto a existência de arquivos de registro de materiais e bens que,

contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e

custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;

b) Verificação quanto a existência e utilização de documento padrão para a requisição de

material;

C) Verificação quanto a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas

assinaturas das requisições de material;

d) Verificação se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados

Y? sistematicamente;is
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e) Verificação de que o valor total do estoque apurado no encerramento do mês ou

doexercicio vem sendo registrado no sistema;

f) Verificação quanto as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que

concerne à segurança, iluminação, ventilação, etc.;

g) Verificação quanto a existência de registro diário das entradas e saídas do

almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;

h) Verificação quanto a existência de controle sobre aquisições de bens e serviços, seja

através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e

qualidade do bem entregue.

6.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOS E RECOMENDAÇÕES

· A gestão do estoque foi bem executada, mantendo a eficiência quanto ao

consumo de material verificado em competências anteriores.

· Foi realizado o registro de todas as entradas e saídas junto ao sistema de

almoxarifado.

· O fechamento mensal foi realizado com êxito, gerando o balancete acima

exposto.
RESULTADOS

· Os bens estão devidamente acondicionados, com vistas a manter a sua

boa condição de consumo, especialmente aqueles que possuem alta

perecibilidade.

· A ação do fiscal e do gestor de contratos em atestar nos documentos

fiscais o efetivo recebimento e conferência do material entregue é um

importante instrumento de controle para evitar irregularidades.

· A conferência mensal dos estoques apontou pequena divergência entre a

ACHADOS quantidade física e a registrada no sistema de almoxarifado, no entanto já

corrigida.

· Implantação de protocolo eletrônico para o registro de pedido de

~ material por gabinetes e setores a fim de deixar o uso de talão manual.RECOMENDAÇOES
· Realizar a imediata correção da divergência acima apontada, mantendo a l

fidedignidade dos dados relativos aos estoques no sistema.

7. VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

C\Q

7.1. ASPECTOS RELEVANTES \ "
\

. çLy
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