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1. APRESENTAÇÃO

Nos termos dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, artigo 89 da Constituição

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

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

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

apresenta relatório mensal circunstanciado, q ue é parte integrante da prestação de

contasrelativas ao mês de ABRIL/2019.

2. INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle Internodeste Poder Legislativo 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. 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;

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

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

irregularidades; e

III. 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 Itabuna-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,

Analista de Controle Interno; Laura Dias Sanjuan Ganem, Analista TécnicaFinanceira; e Fábio

Conceição, Yc'iturário Contábil.
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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

colaboradores, 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 mensaise discussão de melhorias na execução dos trabalhos de Controle.

Portanto, este relatório busca evidenciar os aspectos relevantes, ações de controle e

apresentação dos resultados obtidos, achados encontrados e emissão de recomendações em

relação aos trabalhos desenvolvidos no mês em análise, bem como avaliar a prestação de contas

desta entidade, apresentado 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 F|BUU=RA "2

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 em análise, 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,passa 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).

Com isso, esta Câmara Municipal deverá apresentar ao Poder Executivo pedido de

abertura de credito adicional suplementar, bem como, requerer a transferência relativa às b

, ,, , p,C\j'P
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diferenças mensais dos repasses referentes aos meses de janeiro a abril efetuados com base no

valor do exercício anterior (2018).

A execução orçamentária do período em análise, após realizadaverificação dos

Demonstrativos Contábeis geradospelo sistema contábil utilizado pelo órgão, se deu da seguinte

forma:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE REPASSE 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

ACUMULADO R$ 4.775.463,28

Empenhos:

' DESPESA[ QUANTIDADE VALOR TOTAL DESPESA DE CAPITAL

CORRENTE

34 R$ 133.282,57 R$ 133.282,57 R$ -

Liquidações:

DESPESA
QUANTIDADE VALOR TOTAL DESPESA DE CAPITAL

CORRENTE

82 R$ 1.108.896,45 R$ 1.107.326,39 R$ 1.570,06

Pagamentos:

EXTRA RESTOS A PAGAR

QUANTIDADE VALOR TOTAL ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTÁRIO PROCESSADOS
(R$) (R$)

(R$) (R$)

98 R$ 1.517.891,16 R$ 1.107.162,80 R$ 410.728,36 R$-

"'
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Gráfico da evolução das despesas orçamentárias e extra orçamentárias durante o exercício.
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Créditos Adicionais/Alterações ao QDD:

INSTRUMENTO LEGAL FONTE DE RECURSOS VALOR

Decreto n° 0000012/2019 Anulação RS 382.945,83

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$ 592.799,57

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 R$ 200.320,20 R$ 791.246,27

Desembolsos Extra Orçamentários R$ 410.728,36 R$ 686.419,57
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3.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Esta Unidade de Controle Interno 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 nQ 4.320/64 e legislação pertinente;

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 oportuno.

f) Emissão de recomendação, quando necessária, quanto a identificação de possível

desequilíbrio fiscal na execução orçamentária.

3.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOS E RECOMENDAÇÕES

!' 'ce 0 A execução orçamentária e financeira foi realizada com regularidade

, e equilíbrio fiscal.u. · ·' )íj" ,' · Os atos de empenho, liquidação e pagamento foram realizados com

estrito cumprimento das normas que regram a matéria, em especial
-. ."3'", ':-"' a Lei Federal 4.320/64.

I'

0 Foi devidamente efetuado o recolhimento previdenciário para

. . I"' a posterior repasse, juntamente com a cota patronal, sendo verificada. F .I

. )))1' Z a sua regular'dade no momento oportuno.

O repasse previdenciário e o pagamento do FGTS, relativos a
: W-". ·" ""- " "

-:- competência anterior, ocorreram dentro do prazo legal e nos
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valores devidos.

· Foram devidamente repassados os recursos extraorçamentários

retidos ou consignados na competência anterior, havendo o devido

cuidado com aqueles em que possuem prazo ao seu cumprimento.

· As receitas extra orçamentárias foram arrecadadas de maneira

acertada, sendo quealgumas das obrigaçõesextra orçamentárias

vinculadas a tais ingressosdeverão ocorrer apenas durante o mês

seguinte.

· Houve rendimento na conta de aplicação do duodécimo. Este valor

será entregue ao Poder Executivo em momento oportuno até o final

do exercício.

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.

4. SISTEMA DE PESSOAL , _.

4.1. ASPECTOS RELEVANTES

4.1.1.Admissões e Demissões

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

Admitidos l _ Exonerados
'_ ""___" -- rEfetivos '
Comissionados 04 07

4.1.2.Gastos com folha de pagamento e pessoal

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

competência em análise e a apuração do índice de comprometimento do Duodécimo:

ç ,:'\g'kj

K.f ,

·; L"
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QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA - ÍNDICE CONSTITUCIONAL

REFERÊNCIA DUODÉCIMO VEREADORES SERVIDORES TOTAL %

JANEIRO 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 R$ 512.836,86 R$ 748.599,84 65%

ABRIL R$ 1,330.504,81 R$ 252.211,56 R$ 566.283,44 R$ 818.495,00 61,51%

ACUMULADO R$ 4.775.463,28 R$ 975.949,08 R$ 2.247.377,85 R$ 3.223.326,93 67,5096

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 título de

Duodécimo.

4.1.3. Gastos com Diárias

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$ 14.848,39 R$ 38.299,29

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 ações 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, aí 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

se idores e empregados;
\.I .
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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 constante e frequente de relatórios

gerenciais relativos aos recursos humanos dos Órgãos;

i) Verificaçãodo cumprimentodos limites relativos a despesa de pessoal estabelecidos

pelas normaslegais e constitucionais em vigor;

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

autorizadas para vereadores e servidores.

4.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOS ERECOMENDAÇÕES

" · As folhas de pagamento foram elaboradas através do sistema )

, -': -"','."'"-' .- :.', informatizado, concedendo maior segurança para estas operações,* ·Ç: Ç
, ··., ') já * . sendo posteriormente integradas à contabilidade para quitação, por

: >. meio da ferramenta tecnológica para geração de remessa bancária.

.,,C., ' ,. · Também através do módulo de RH foram realizadas a geração dos
.S :

""" ' ,€, arquivos serem transmitidas aos sistemas do Governo Federal

relativas a informações previdenciárias e trabalhistas.

· Os atos de admissões e exonerações foram publicados no Diário

Oficial Eletrônico, assim como os avisos de férias dos servidores que

tiveram a sua concessão nesta competência. Esta medida garante a

RESULTADOS eficácia dos Atos, respeitando o princípio da Publicidade.

· A transmissão das informações da área de pessoal ao sistema SIGA

foi realizada dentro do prazo regulamentar, não havendo a detecção

de qualquer achado.

e"" Observou-se o respeito ao limite imposto pela Lei de
" j": S'§ Responsabilidade Fiscal, estando o gasto com pessoal aquém do

':1,·¶i.'"i'i;,'

. ' '.':'
hmite de 6% da RCL.

fé"' 0 As despesas com subsídios pagos aos Vereadores também

y, ;i'j'"!:éy!:ã"ê' '""y"" ° 't '°""""°"' ('""O '"I N'· ") 'e '% 'a'
_"·m' ¶ receitas do munlclplo.

:· · '.m ' ' "- ·.Ê,9'E , '·' '

As despesas com Folha de Pagamento encontram-seabaixo do teto '
" ' , Ájc'y
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"i""' ::âSN"'·':" §í)j'ê constitucional, Art, 29-A, de 70% do valor repassado a titulo de
: 'N?%

duodécimo.
. . wg"x:

"-:": ·. - · , ." 0 As despesas com diárias foram executadas com regularidade e com
..: »';Ç

evolução do gasto, devendo o gestor observar para que não haja
'feÈ'Zi " "i '|'% ', ' .' exo,bitânc'a no d'spênd'o, garant'ndo que esta f que dentro dos

';,í?" ";" '. '",'Yy, pa'âmetros de planejamento contidos na Lei Orçamentária Anual.

7? =."' ":"" Ú · Observou se a real'zação do ad"antamento da já parcela do déc'mo

terceiro salário a Agentes que tiveram seu aniversário na

competência em análise, ou que justificaram a emergencialidade do

" pedido, conforme previsto na Portaria q ue regulamenta o

pagamento do décimo terceiro salário.

'ACHA1JO$ ' · Não há qualquer apontamento de irregularidade verificada.

· Implantação de relógio de ponto eletrônico,integrado ao sistema de

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

possibilidade da ocorrência de fraudes.

· Execução de capacitação continua dos vereadores e servidores para

qualificação do corpo funcional.

· Digitalização e inserção no sistema de arquivo digital dos

documentos contidos nas pastas de todos os servidores para fins de

eficientizar a busca em arquivo de documentos e preservar a

, RECOMENDAÇÕES , . . .existência destes documentos com segurança jurichca por meio de

'! íÊ$:! a,sinatu,a digital.
Encaminhar, para capacitação, servidores do setor de Recursos

' ' & I"'

Humanos, a fim de que se inteirem quanto ao atendimento das
·:

"Zr """' "-"Zí' e.'BÀ exigências do e-Social.
, itI :'· ' · m'" -Z""-' · Acompanhamento e, se necessária, adoção de medidas para

'á' -i:, - ":
í "S". l, controle do índice de gastos com folha de pagamento, a fim de

&"

;'! '" ',,i,""' impedir sua extrapolação ao final do exercício.

5 DOS BENSPATRIMONIAIS '"59YE' «" "

5.1. ASPECTOS RELEVANTES
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

específica e integraciacom os módulos de Contabilidade, Compras e Controle Interno.
\ , ( )(. ÇU"'
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O balanço patrimonial da competência em análise se deu conforme abaixo:

iN
·: ·. -. - i

m .Em 'iNwNc :"Z

Q 0 CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA -,múm ygg Em
Governo do Estado da BAHIA w mw g'qqq% . '

m Fm0 " ' :· .*
«J1 Erru ,1,·

'pa Nmhw N-En vwaòq mmmma' e.. . 'd

'K" 'á' BALANç0PATRIM0NIALP0RCLASSE we

~_ =S = T' "i "T)
Fz]m;m- dePKFES$WEK7OS DEDADOS EX TECNÓLOGA 306@18 É: &5â'
0~NAÇÂOi199:

1ã1'w%c90 .kEEUARK) en pm) ®035.61 t"Ç'4 " e75n"'

122\06Õ1ÒQü® -OBRAS EN m 536130.87 A' i3)87

12311Hfm-\mos EM &AAL 13Ul 36948,87 ,'2386 225.01

|2M199moü-0um$ moveb(546) 334w.00 33400®

·..'L':'-."' "'"Q.

toul: muu h10uô 1m96w
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 (01) 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

móveis; , , kf) Verificação quanto a exlstêncla de termos de responsabilidades sobre um bem^;uj, ,,O

sobre um lote de bens. L2'
ê, L.L"
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5.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOS ERECOMENDAÇÕES

RESULTADOS · Não houve registro de novas aquisições nesta competência.

· Foi realizada a devida depreciação mensal dos bens.

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.
-A

RECOMENDAÇÕES · Abertura de processo administrativo para realização de baixas com

vistas à regularização do inventário do Órgão.

· Elaboração de Normas de Procedimentos que regulamentem as ações

sob a responsabilidade do Setorde Patrimônio.

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 acompan hamento diário das movimentações.

Segue abaixo o Balancete de fechamento mensal do almoxarifado por dotação:

q

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA

±

m Ce, tkm0'-
Governo do Estado da BAHIA ~ m' w"" ' "X·',"¢rkáç1 'm 0c95n- £qw'%9enke ge nr»cux» Qa WQEWÇÀV

=== .,, ,0BALANCETEDEMATERWS POR DOTAçÃO

à~hkW l ^~

a~m Cúnmkk: W¥| Q~Mf

r
'QQG! . ¥ATE IE CONS .W: E7 ?X· m ?QC 3 ix K mm 34X)% H.'QlÇ 1£% %

':'0%1 . WTERAt 1)E E'PUEN"E 2 :.." P® ]3.'.ÇN in M 2¶13,¶3 ? N 3203 E?

q00oq larezae mxxnosce 1 59 doo 4 253.57 tu doo 2.s£iò m.m 21r.59 344 doo àua Dá

ms . GÊFENOS wxmos asm 133015 Q9000 Hu,80 R4M 1%.75 190000

m . EL~IcANns
AUKN@MjS 2SJ 755 f µg.40 251.755 ¶X3AÔ

om .gas e amos wjerws
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QOQ10 àRORAL 7000 IQQQ U7UG 6500

ooon 59« qqõ ¶j716i mm iR® swm

Ecwwem$ u teqk1(xm qaw(~k) 9.m Ç¢

total: iomm ums imo amus mrm
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6.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Destacamos a seguir algumas atividades desempenhadas por esta Unidade no intuito de

certificar o cumprimento das rotinas 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

sistematicamente;
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 das compras e 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

~ADOS · A gestão do estoque foi bem executada, mantendo a eficiência

',,!-'. ! quanto ao consumo de material.
)??1'., í , Fo rea zado o registro de todas as entradas e sa'das junto ao s'stema

de almoxa|rifado.
""- " "" · O fechamento mensal fo' real'zado com êx'to, gerando o balancete

k. '

acima exposto.

· 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 de contrato e do gestor de contrato em atestar nos

ye' 'íZ"j"' documentos fiscais o recebimento e conferência do material

i ,..,3 entregue é um importante instrumento de controle para evitar

., 'e '
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irregularidades.

ACHADOS · Não houve a identificação de irregularidades.

"" "RECOMENDAÇÕES ' · Implantação de protocolo eletrônico para o registro de pedi'do de

material por gabinetes e setores a fim de deixar o uso de talão

manual.

7. "VEkúLos e combustívéis

7.1. ASPECTOS RELEVANTES

A Câmara Municipal de ltabuna-BA não possui em sua estrutura um departamento

especifico para a gestão de transportes, estando sob a responsabilidade da Diretoria

Administrativaa coordenação, organização e supervisão dos serviços de transportes de servidores

e vereadores para o auxilio em atividades externas à sede do Órgão, bem como verificar a

regularidade da situação dos veículos perante o Detran e manter arquivo atualizado quanto ao

documento de licenciamento destes, bem como a apólice de seguro.

Segue abaixo o quadro demonstrativo do consumo mensal de combustível dos veículos que

compõem a frota do Órgão atualmente:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CONSUMO COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO

(JUS 3375 FIAT SIENA R$ 1.323,05 274,33 1.978 8,6900

PJU 6001 FIAT PALIO R$1.086,87 221,81 1.506 8,5300 l

7.2. AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria realizou ações voltadas a verificar o cumprimento das indispensáveis

rotinas para garantia da conformidade em relação à gestão dos veículos que compõem a frota à

disposição do Órgão, destacando, dentre outras, as seguintes:

a) Verificação quanto a existência de fichas de registros de veículos contendo

informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo,

número do motor e do chassi, placa e número de registro no Detran;

b) Verificação quanto a existência de autorizações para abastecimento de veículos e

equipamentos devidamente implantadas;

C) Verificação quanto a existência de mapas de controle de quilometragem e

abastecimento;

Avenida Aziz Maron, sIn. 1° Andar. Conceição, ltabuna-BA
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d) Verificação quanto a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos

para a promoção de revisões e/ou manutenções;

e) Verificação quanto a existência de controle sobre reposições de peças em veículos,

incluindo-se pneus.

7.3. RESULTADOS ALCANÇADOS, ACHADOSE RECOMENDAçÕES

l " No mês em questão, houve despesas com consumo de combustíveis

l pelos veículos que compõem a frota na ordem de R$ 2.409,92 (dois mil

i quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos),sendo a Câmara
RESULTADOS ' .

responsavel por custear esta despesa.

· Não houve registros de despesas com a manutenção do veiculo próprio

da Câmara.

·Ausência deidentificação dos veículos que compõem a frota à

ACHADOS disposição do Órgão.

· Controle manual de autorizações para o abastecimento.

· Alocação de adesivos de identificação afixados externamente nas

portas dianteiras, bem como a impressão dos dizeres "uso exclusivo

RECOMENDAÇÕES "m serviço"
· Implantação de sistema eletrônico para o registro dos pedidos de

autorização para o abastecimento de veículos da frota e realização de

manutenções.

8. SISTEMA DE COMPRAS, LICITAçÕES E CONTRATOS ADMINI$TRATIVOS

8.1. ASPECTOS RELEVANTES:
O Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Órgão é responsável pela

coordenação, organização e supervisão dos procedimentos licitatórios e relativos aos contratos e

atas de registro de preços-

Seguem abaixo quadros demonstrativos, contendo a quantidadede processos realizados

por tipo e os respectivos valores totais, assim como de contratos e atas de registro de preços

firmadas:

QUADRO 01 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

PROCEDIMENTO QUANTIDADE VALOR (R$)
LICITAÇÃO 02 R$ 409.850,00 N

I DISPENSA DE LICITAÇÃO 06 R$ 39.259.00 W
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