
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITO
RORÓ

CNPJ 13.752.993/0001—08

Ruª Duque de Cªxiªs, 165 — Centrº

Fºne: (73) 3265—1912 — Fªx: (73) 3265—1153

vww.itºrºrº.bª.gºv.br — CEP: 45,710—000 — IRtºrºró — Bªhiª

 

1 — DAS RECEITAS CORRENTES:

Entende—se pºr RECEITAS CORRENTES ªs receitªs Tributáriªs, Pªtrimºniªl, Industriªl e Outrªs

prºvenientes dºs recursºs finªnceirºs recebidºs de pessºªs de direitº públicº ºu privªdº, umª vez

destinªdªs ª ªtender despesªs clªssificªdªs em despesªs cºrrentes.

Estãº detªlhªdªs nºs quªdrºs ªbªixº ªs RECEITAS CORRENTES, dªs Administrªções Diretª e

Indiretª dº Municípiº de Itºrºró, indicªndº ª suª ºrigem, visªndº identificªr ª nªturezª de suªs

prºcedênciªs nº mºmentº em que ingressªrªm nº Orçªmentº Públicº, em cºnfºrmidªde cºm ª

Lei de nº. 4.320/64, ªpresentªndº, tªmbém, ªs RECEITAS ºrçªmentáriªs, especificªndº quªntº ª

fºnte, demºnstrªndº ºs vªlºres estimªdºs em cºmpªrªçãº cºm ºs vªlºres ªrrecªdªdºs nº mês de

ABRIL dº exercíciº cºrrente.

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ.
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ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES — PREFEITURA E DO SAAE— SERVIÇO AUTONOMO DE

AGuUA E ESGOTOS.
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2 — DAS RECEITAS DE CAPITAL:
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Cºnfºrme pªrágrªfº 2º dº ªrtigº 11 dª Lei nº. 4.320/64, e nºvª redªçãº dªdª cºnfºrme Decretº—

Lei nº 1.939, de 20/05/1982, sãº cºnsiderªdªs Receitªs de Cªpitªl ªs prºvenientes dª reªlizªçãº
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de recursºs finªnceirºs ºriundºs de cºnstituiçãº de dividªs; dª cºnversãº, em espécie, de bens e

direitºs; ºs recursºs recebidºs de ºutrªs pessºªs de direitº publicº ºu privªdº, destinªdºs ª

ªtender despesªs clªssificáveis em Despesªs de Cªpitªl.

Estãº detªlhªdªs nºs quªdrºs ªbªixº, ªs RECEITAS DE CAPITAL, dªs Administrªções Diretª e

Indiretª dº Municípiº de Itºrºró, indicªndº ª suª ºrigem, visªndº identificªr ª nªturezª de suªs

prºcedênciªs nº mºmentº em que ingressªrªm nº Orçªmentº Públicº, em cºnfºrmidªde cºm ª

Lei de nº. 4.320/64, ªpresentªndº, tªmbém, ªs RECEITAS ºrçªmentáriªs, especificªndº quªntº ª

fºnte, demºnstrªndº ºs vªlºres estimªdºs em cºmpªrªçãº cºm ºs vªlºres ªrrecªdªdºs nº mês de

ABRIL dº exercíciº cºrrente.

ESPECIFICAÇÃO DASRECEITAS DE CAPITAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ.

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL — PREFEIT!URA MUNICIPAL DE ITORORÓ ESAAE—   SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS.
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3 — DAS RECEITAS PROVENIENTES DE CONVÉNIOS:

 

Observªmºs que nº mês em exªme NÃO HOUVE receitªs prºvenientes de cºnvêniºs;

Verificªmºs que º rendimentº dªs ªplicªções finªnceirªs re recursºs de cºnvêniºs é cºmputªdº à

créditº de cªdª cºnvêniº e devem ser ªplicªdºs exclusivªmente nº ºbjetº de suª finªlidªde;

4 — DAS RECEITAS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS:

Nãº hºuve receitªs prºvenientes de Allenªçãº de Bens nº mês;

5 — DAS RECEITAS PROVENIENTES RENDIMENTOS:
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Cºnfºrme Demºnstrªtivºs ªnexªdºs à pªstª de Relªtóriºs e Listªgens, fºi registrªdª ª ªplicªçãº nº

mercªdº de cªpitªis pelª Prefeiturª Municipªl nº mês de ABRIL/2020, gerªndº rendimentºs nº

vªlºr de R$. 29.598,54 (vinte e nºve mil, quinhentºs e vinte e ºitº reªis e cinquentª e quªtrº

centªvºs);

6 — DAS RECEITAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS:

A Arrecªdªçãº destªs RECEITAS tem ºrigem nº empenhº dº própriº Municípiº em prºmºver ª

suª efetivª cºbrªnçª, Pªrª º exercíciº em exªme, está estimªdª nª LOA/2020, umª ªrrecªdªçãº

nº tºtªl de R$. 2.061.000,00 (dºis milhões e sessentª e um mil reªis), que cºrrespºnde ª 4,33%

(quªtrº vírgulª trintª e ºitº pºr centº), ªprºximªdªmente, dº vªlºr tºtªl dº Orçªmentº pªrª º

exercíciº.

Detªlhªmºs, nº quªdrº ªbªixº, ªs previsões dªs RECEITAS TRIBUTÁRIAS dª Administrªçãº Diretª

dº Municípiº de Itºrºró—Bª. e ª suª efetivª ªrrecªdªçãº nº períºdº.

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
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7 — DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS:

Receitªs extrª—ºrçªmentáriªs sãº ªquelªs Receitªs que nãº fªzem pªrte dº ºrçªmentº públicº, ª

exemplº de cªuções, de fiªnçªs, de depósitºs pªrª gªrªntiª, de cºnsignªções em fºlhª de

pªgªmentº, de retenções nª fºnte, de sªláriºs nãº reclªmªdºs e de ºperªções de créditº em

curtº prªzº, dentre ºutrªs ºperªções ªssemelhªdªs.

A ªrrecªdªçãº dªs Receitªs Extrª—Orçªmentáriªs independe de ªutºrizªçãº legislªtivª e suª

reªlizªçãº nãº se vinculª à execuçãº dº ºrçªmentº. Tªis receitªs tªmbém nãº cºnstituem rendª

pªrª º Municípiº, umª vez que este é ªpenªs depºsitáriº de tªis vªlºres. Cºntudº tªis receitªs

sºmªm—se às dispºnibilidªdes finªnceirªs dº Municípiº, pºrém têm em cºntrªpªrtidª um Pªssivº

Exigível que será resgªtªdº quªndº dª reªlizªçãº dª cºrrespºndente Despesª Extrª—Orçªmentáriª.

Em cªsºs especiªis, ª receitª extrª—ºrçªmentáriª pºderá ser cºnvertidª em receitª ºrçªmentáriª;

Cºnfºrme Bªlªncete de Receitª dº mês de ABRIL/2020 hºuve ªrrecªdªçãº de Receitª Extrª—

Orçªmentáriª, pelªs ªdministrªções diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró.

Apresentª—se nºs quªdrºs ªbªixº ºs vªlºres dªs RECEITAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS, ªrrecªdªdªs

nº ªté º mês de ABRIL/2020, pelªs Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró.

VALORES DAS RECEITAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS— PREFEITURA.

  

 

_426.235,35 | _
FEVEREIRO 562.890,00 — 089.125,35

MArçº 466.729,88 989.125,35 1455.855,23

ABRIL 378.813,12 1.455.855,23 1.834.668,35

SOMA 1.834.668,35 1.834.668,35

VALORES DAS RECEITAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS — SAAE — SERVIÇO

AUTÓNOMO
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66.461,12 66.461,12

       

    

 

 

  
FEVEREIRO 68.068,87 66.461,12 134.529,99

MARÇO 71.738,34 134.529,99 206.268,33

ABRIL 72.173,49 206.268,33 278.441,82
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[ SOMA _ 278.441,82| | 278.441,82|

 

 

VALORES DAS RECEITAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS ARRE
CADADAS — CÁMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES

 

  

 

20.141,47

FEVEREIRO 20.336,30 20.141,47.

MARÇO 22.382,12 40.477,7? 62.359,89

18.731,34 81.591,23 81.591,23

81.591,23
81.591,23

TºtªL cerªL pªs RECEITAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS — PREFEITURA — SAAE —

Erviçº AªutônOmº nE ÁGUA E ESGOTOS E CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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2.194.,701,40

xyv — pDºs LIMITES CONSTITUCIONAS:

1 — DA APLICAÇÃO DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO (Inclusive

FUNDEB)

Estª Cºntrºlªdºriª vem ªcºmpªnhªndº, ªtrªvés de Demºnstrªtivºs ªpresentªdºs pelº

Depªrtªmentº de Cºntªbilidªde, ª ªplicªçãº dºs percentuªis definidºs em Lei, inclusive quªntº

ªºs recursºs dº FUNDEB, sempre chªmªndº ª ªtençãº dª Administrªçãº Municipªl pªrª º

cumprimentº cºm ª ªplicªçãº dºs percentuªis cºm gªstºs nª Educªçãº, cºnfºrme determinªdº

em Lei.

 

Fºi verificªdº que ªté º mês em exªme hºuve ª ªplicªçãº nª REMUNERAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO — MÍNIMO DE 60% SOBRE OS RECURSOS DO FUNDEB — nª

ºrdem de R$. 3.574.183,30 (três milhões, quinhentºs e setentª e quªtrº mil, centº e ºitentª e

três reªis e trintª centªvºs), º que cºrrespºnde, ªprºximªdªmente ª 79,02% (setentª e nºve

vírgulª zerº dºis pºr centº), dºs recursºs ºriundºs dªs trªnsferênciªs dº FUNDEB, sºmªdºs ªºs

rendimentºs de ªplicªçõesfinªnceirªs, durªnte º períºdº de JANEIRO ª ABRIL/2020;

2 — DA APLICAÇÃO DOS GASTOS COM A SAÚDE 15%:
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Estª cºntrºlªdºriª estª ªtentª quªntº ªº cumprimentº pelª Administrªçãº Municipªl nª ªplicªçãº

dº percentuªl de 15% dºs gªstºs cºm ª Sªúde, cºnfºrme estªbelecidº em Lei, sendº verificªdº

que ªté º mês em exªme, cºnfºrme Demºnstrªtivºs ªpresentªdºs pelº Depªrtªmentº de

Cºntªbilidªde ªs Despesªs cºm Ações e Serviçºs Públicºs de Sªúde, ªtingirªm ºs limites

cºnstituciºnªis;

s — DA APLICAÇÃO DE 54% NAS DESPESAS COM PESSOAL:

O Art. 19 dª Lei Cºmplementªr nº 101/2000 — LRF e ªs dispºsições nº cªput dº Art. 169 dª

Cºnstituiçãº Federªl estªbelecem que º Municípiº nãº pºde exceder ºs percentuªis dª Receitª

Cºrrente Líquidª, ª seguir discriminªdºs, em cªdª períºdº de ªpurªçãº:

Limite Legªl — 54,00%

Limite Prudenciªl — 51,30% dº Limite Legª!

As despesªs Reªlizªdªs cºm pessºªl se referem à mãº—de—ºbrª utilizªdª pªrª º desenvºlvimentº

dºs serviçºs públicºs, pªrª efeitº dª cºmpºsiçãº dº demºnstrªtivº de despesª cºm pessºªl.

Sãº despesªs cºm pessºªl ªs despesªs reªlizªdªs cºm pessºªl ªtivº, inªtivºs, pensiºnistªs,

subsídiºs, cºntribuiçãº PASEP, encªrgºs sºciªis, ºbrigªções pªtrºnªis, DEA — despesªs de

exercíciºs ªnteriºres, referente ªºs fªtºs ºcºrridºs sºb ªnálise e mãº—de—ºbrª terceirizªdª.

Cºnfºrme está dispºstº nª legislªçãº 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. 18 829 Lei nº. 101/00), cujº líimite prudenciªl é de 51,30%.

A ªdministrªçãº Municipªl vem demºnstrªndº clªrªmente ª preºcupªçãº e ª respºnsªbilidªde

em ªtender ªºs dispºsitivºs dª Lei de Respºnsªbilidªde Fiscªl, ªdºtªndº medidªs pªrª tentªr

eliminªr gªstºs cºm serviçºs de mãº de ºbrªs e cºm ª cºntrªtªçãº de prestªdºres de serviçºs, vez

que º quªdrº de servidºres efetivºs e cºncursªdºs dº Municípiº Itºrºró é bªstªnte numerºsº,

ºnerªndº ª fºlhª de pªgªmentº e, cºnsequentemente, extrªpºlªndº ºs limites de 54% pªrª

gªstºs cºm pessºªl, impºstºs pelª Lei 101/2000 (LRF);

XVI — DA GESTÃO GOVERNAMENTAL:

Este Cºntrºle Internº tem ªcºmpªnhªdº incªnsªvelmente ª gestãº de gºvernº deste Municípiº,

verificªndº º cumprimentº dªs metªs previstªs nº PPA/2018/2021 e ª legªlidªde dºs ªtºs e pªrª

ªvªliªr ª gestãº, visªndº cºmprºvªr suª legªlidªde e legitimidªde e seus resultªdºs quªntº à

eficiênciª e eficáciª dºs prºgrªmªs/prºjetºs executªdºs ºu em execuçãº;

Nº âmbitº de Pºlíticªs Públicªs e Cºntrºle Sºciªl, este Cºntrºle Internº tem buscªdº juntº às

Secretªriªs Municipªis infºrmªções relevªntes nº sentidº de exªminªr º pªpel dªs pºlíticªs
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municipªis nª prºmºçãº dªs áreªs de Sªúde, Educªçãº e Assistênciª Sºciªl, que sãº ªs ªções mªis

priºritáriªs nª prºmºçãº dª cidªdªniª e dª quªlidªde de vidª dª pºpulªçãº Itºrºrºense, pªrtindº

dº pressupºstº de que ª pªrticipªçãº pºlíticª e ª cºnfiªnçª nªs Instituições Públicªs sãº fªtºres

impºrtªntes nª ªvªliªçãº dº desempenhº de umª gestãº gºvernªmentªl, e, cºnsequentemente,

pªrª ª ªprºvªçãº pºpulªr.

Nº que se refere à ªnálise sºb º ªspectº dª ecºnºmicidªde, pºr ser um princípiº que é previstº nº

ªrt. 70 dª Cºnstituiçãº Federªl e que representª, em síntese, nª prºmºçãº de resultªdºs

esperªdºs, ªtrªvés dº menºr custº pºssível, é tªmbém ª uniãº dª quªlidªde, dª celeridªde e dº

menºr custº nª prestªçãº dº serviçº ºu nº trªtº cºm ª cºisª públicª;

Nºtª—se que ª Administrªçãº Municipªl, nãº pºupª esfºrçºs pªrª º cumprimentº desse princípiº,

pºis, nºtª—se ª preºcupªçãº cºm ºs gªstºs públicºs, priºrizªndº sempre º custº benefíciº, ª

exemplº dªs cºntrªtªções, nªs quªis se pºde verificªr que ªntes de encªminhªr ª sºlicitªçãº de

cºntrªtªçãº, sempre fºi cºnduzidª ªnálise dª ecºnºmicidªde, cºm ª verificªçãº dª cªpªcidªde dª

cºntrªtªçãº em resºlver prºblemªs e ªs necessidªdes reªis dº Municípiº de Itºrºró. Tªmbém,

nºtª—se ª elªbºrªçãº de licitªções, cºtªções e registrº de preçºs, ªtºs que sem duvidª nenhumª,

cºntribui pªrª ª ecºnºmicidªde.

XVII — DOS PRECATÓRIOS:

Cºnfºrme dªdºs extrªídºs dº Depªrtªmentº de Cºntªbilidªde ºbservªmºs que neste mês de

ABRIL/2020, hºuve pªgªmentº de Precªtóriºs nª ºrdem de R$. 91.993,51 (nºventª e um mil,

nºvecentºs e nºventª e três reªis e cinquentª e um centªvºs);

Verificªmºs que nª Lei Orçªmentáriª Anuªl existe Dºtªçãº Orçªmentáriª pªrª tªis pªgªmentºs e

que ª suª cºntªbilizªçãº está sendº feitª dentrº dºs pªrâmetrºs legªis;

OUTRAS INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES:

1 — DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

Verificªmºs que existe AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA pªrª ª ªberturª de créditºs ªdiciºnªis,

cºnfºrme Artigº 7º. dª Lei nº 965/2019, de 06/12/2019.

Apresentª—se nº quªdrº ªbªixº ª existênciª de ªberturª de CRÉDITOS SUPLEMENTARES, e

ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS pelªs Administrªções Diretª e Indiretª dº municípiº de Itºrºró,

ºcºrridª nº mês de ABRIL/2020.

. CRÉDITOS SUPLEMENTARES/ESPECIAIS E EXTIRAORDINÁRIOS.
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001/2020
 

   3.536.000,00

   

  

 

 

  

 

  
  

 

  

 

—_

-_
_

_—
03/02/2020 006/2020——

02/03/2020 007/2020

[

2000900|_______]

02/03/2020 008/2020 [

ºº
º
|

02/03/2020 009/2020 115.000,00

[

ººº

d

-m—
-

014/2020 450.000,00
TOTAL GERAL 5.329.000,00 2.725.000,00 314.600,00         

Cºnfºrme quªdrº ªcimª, ªté º mês de ABRIL/2020, hºuve ªberturª de CRÉDITOS

SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS, decºrrentes de ANULAÇÓES DE DOTAÇÓES, nº mºntªnte

de R$. 5.329.000,00 (cincº milhões e trezentºs e vinte e nºve mil reªis).

Tªmbém, ªté º mês de ABRIL/2020, hºuve ªberturª de Creditºs suplementªres decºrrente de

SUPERAVIT, nº vªlºr de R$. 2.725.000,00 (dºis milhões e setecentºs e vinte e cincº mil reªis), º

que cºrrespºnde ª 4,97% (quªtrº vírgulª nºventª e sete e pºr centº) ªprºximªdªmente, dº vªlºr

dªs despesªs ºrçªdªs pªrª º exercíciº.

2 — DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS:

é—D
V
I

ACAHRS
IS

ISCº
s

Estª cºntrºlªdºriª verificºu que hºuve pªgªmentº de diáriªs nº mês em exªme, tºtªlizªndº º

mºntªnte de R$. 1.880,00 (um mil e e ºitºcentºs e ºitentª reªis), cºnfºrme demºnstrªtivº dº

quªdrº ªbªixº.

  

   

  

 

|___________|__1550,00|

ª___ 5
   

3 — DA ANÁLISE FINANCEIRA:

O—9
A
A
M

nm

ºc

Veríficª—se que ª guªrdª dºs recursºs finªnceirºs pertencentes ªº Municípiº, dªs Administrªções

Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró ºbedecem ªs nºrmªs cºnstituciºnªis, cºnfºrme

demºnstrªdº nº quªdrº ªbªixº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

    
| Ban dº Brsi Cºntªs Mavimeo

Bªncº dº Brªsil Cºntªs Mºvimentº Aplicªçãº

Bªncº dº Brªsil Cºntªs Vinculªdªs

Bªncº dº Brªsil Cºntªs Vinculªdªs Aplicªçãº
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|

Cªixª Ecºnômicª Federªl Cºntªs Mºvimentº
269.596,24

Cªixª Ecºnômicª Federª!l Aplicªçãº Cºntª

Mºvimentº

Cªixª Ecºnômicª Federªl Cºntª Vinculªdª

Cºnvêniº

Cªixª Ecºnômicª Federªl Cºntª Vinculªdª

Cºnvêniº/Aplicªçãº

Bªncº Brªdescº Cºntª Mºvimentº

Ba Brªdescº Aplicªçãº Cºntª Mºvimentº

547.675,20

  
 

  
   

   
      

  

   

 

   

  

 

311.536,39

10.546,69

 

SAAESERVIÇOS AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

DISPONIBILIDADES

_Bªncº dº B(asil Cºntªs Mºvimentº — 10.139-7

 

  
    

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DISPONÍBILIDADES
 

105.667,01

sºmªTóÓRIO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ, DO

— SAAE SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS E DA CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
_| sªLDO EM BANCOS

     

 

    

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

SAAE — SERVIÇO AUTÓNOMO DEÁGUA E

ESGOTOS

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

23.635.067,04
 

250.838,08

105.667,01
 

 

4 — DAS PLUBLICIDADES:

4.1 — DO RREO:

Estª Cºntrºlªdºriª está ªtentª quªntº ªº dispºstº nº ªrtigº 52 dª Lei de Respºnsªbilidªde Fiscªl

(LRF 101/2000), nº que se refere ª publicªçãº dº Relªtóriº Resumidº dª Execuçãº Orçªmentáriª,

cujªs publicªções se dªrãº de ªcºrdº cºm º demºnstrªdº nº quªdrº ªbªixº:

   30/03/2020 25/03/2020 Diáriº Oficiªl dº Municípiº — Ediçãº 2.223  1º BIMESTRE
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 Site: wwwitºrºrº.bª.iº.ºrg.

Diáriº Oficiªl dº Municípiº — Ediçãº 2.286

bª.iº.ºrg.br
 

30/11/2020

4.2 — DO RGF:

  

Estª Cºntrºlªdºriª está ªtentª quªntº ªº cumprimentº dº que dispõe ª Lei de Respºnsªbilidªde

Fiscªl (LRF 101/2000), nº que se refere à Publicªçãº dº Relªtóriº dª Gestãº fiscªl, referente ªº

primeirº, segundº e terceirº quªdrimestre de 2020, cujªs publicªções se dªrãº de ªcºrdº cºm º

demºnstrªdº nº quªdrº ªbªixº:

 

  

      

  

   

 

   

    
  

   
    

    
   
  
    
   

  
     

 

PERÍODO/ANO PRAZO DATA DA ESPECIFICAÇÃO

PUBLICAÇÃO
1º quªprimesre

|

30/05/2020 28/05/2020 Diáriº Oficiªl dº Municípiº — Ediçãº 2.286

Site: www.itºrºrº.bª.iº.Org.br

2ªº quªprimMEsTE

3º quªprimeste

 

30/09/2020

30/01/2021
     
5 — pDºs sUuBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS:

Nº âmbitº dº Municípiº de Itºrºró, ª Lei Municipªl 908/2016, de 07 de dezembrº de 2016, fixºu

ºs subsídiºs dº Prefeitº, dº Vice—prefeitº e dºs Secretáriºs Municipªis, nºs vªlºres de R$,

14.000,00 (quªtºrze mil reªis), R$. 7.000,00 (sete mil reªis) e R$. 4.000,00 (quªtrº mil reªis),

respectivªmente. A referidª Lei fºi publicªdª nº Diáriº Oficiªl dº Municípiº nº diª 05 de jªneirº

de 2016, ediçãº nº. 1379.

Cºnfºrme quªdrº ªbªixº, ºs prºcessºs de pªgªmentº ª AGENTES POLÍTICOS que fºrªm reªlizªdºs

nº mês em exªme, ºcºrrerªm de ªcºrdº cºm ºs princípiºs cºnstituciºnªis e cºm º dispºstº nª

Legislªçãº Municipªl.
      SUBSIDIOS DE AGENTES POLÍTICOS

CLAUDIA REGINA

|

Secretáriª de Educªçãº

SANTOS PINHEIRO

MARCILIA

”

DA

—

SILVA

|

Secretáriª de Sªúde

COSTA

TOTAL GERAL
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6

—

DO REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CAMARA

_

_DE

6—DO_REFAS
JE

DEVV
V

EV

ªº—º

VEREADORES:

 

A Cºnstituiçãº Federªl determinª ºs limites e prªzºs pªrª que ºs municípiºs repªssem ºs recursºs

ªº Pºder Executivº Municipªl, ºbservªdª ª execuçãº ºrçªmentáriª, visªndº mªnter º vªlºr

prºpºrciºnªl fixªdº.

Estª cºntrºlªdºriª elªbºrºu º quªdrº ªnªlíticº ªbªixº, que demºnstrª ºs vªlºres repªssªdºs

mensªlmente ªº Pºder Legislªtivº Municipªl, à títulº de Trªnsferênciª de Duºdécimº pªrª ª

Câmªrª.

_ TRANSFERÉNCIAS DEDUODÉCIMOS _

20/01/2020 ___ |_____166.182,49 150.821,37 —15.361,12

19/02/2020 166.182,49 150.821,37 —15.361,12

20/03/2020 15.361,12 +15.361,12

20/03/2020 166.182,49 166.182,49

20/04/2020 — . +15.361,12

0r º,7ªªª

 

Verifiquei que hºuve diferençª nº repªsse de Duºdécimºs pªrª ª Câmªrª, nºs meses de jªneirº e

fevereirº/2020 nº vªlºr mensªl de R$. 15.361,12 (quinze mil, trezentºs e sessentª e um reªis e

dºze centªvºs), tºdªviª, de pºsse dª plªnilhª elªbºrªdª pelº TCM—BA., ª Administrªçãº Municipªl

prºcedeu cºm º repªsse dªs COMPLEMENTAÇÓES dº duºdécimº dº meses de jªneirº e

fevereirº/2020, nºs meses de MARÇO e ABRIL/2020.

7 — DA ALIENAÇÃO DE BENS:

Nãº hºuve ªlienªçãº de bens nº períºdº.

e — Dºs RESTOS A PAGAR:

 

Observªmºs que nº mês em ªnálise NÃO hºuve pªgªmentº de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS,

pºr pªrte dª ªdministrªçãº diretª.

O registrº dª inscriçãº de RESTOS A PAGAR, Prºcessªdºs ºu Nãº Prºcessªdºs está especificªdº

cºntªbilmente pºr exercíciº, pºr credºr e pºr vªlºr.
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9 — pª eExECUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB:

Cºnfºrme quªdrº ªbªixº, estª Cºntrºlªdºriª cºnstªtºu que nº mês em exªme º vªlºr

ªpresentªdº pelº Depªrtªmentº de Cºntªbilidªde, ªtinente ªº registrº nº Demºnstrªtivº dªs

Receitªs Orçªmentáriªs, ªtinentes ªºs recursºs dº FUNDEB, NÃO DIVERGE dºs vªlºres

dispºnibilizªdºs nºs sites ºficiªis dº Gºvernº Federªl.

  

  
 1718.09,00.00

_|cºmMP
r.

UnÃO—As

|__
_

253.696,21

|

1758.01.00.00_

|

FPE 141.025,47

[

_

_—
]

um—_[

—

———

1758.01.00.00

_|icm
s

_________|___389.963,97

|

38996397 |______

—|

1758.01.00.00 IPI/EXP 3.182,80 3.182,80

1758.01.00.00
1.854,36

1758.01.00.00
5.447,66

1758.01.00.00
5.942,35

     

     

  

          
    

  

 

   

 

   

  
        

    
 

    
  
   

 

 

  

 

1758.01.00.00

10 — DOS RECURSOS VINCULADOS:

10.1 — DA APLICAÇÃO DOS ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO

ESPECIAL LEI 9.478/97, ARTIGO 50:

 

Estª cºntrºlªdºriª cºnstªtºu que hºuve receitªs ªrrecªdªdªs cºm recursºs dºs rºvªlties pelª

pªrticipªçãº especiªl Lei 9.478/97, ªrtigº 50, nº mês de ABRIL/2020, cºntªbilizªdº nº códigº de

receitª 17180251000000, nª ºrdem de R$, 777,95 [setecentºs e setentª e sete reªis e nºventª e

cincº centªvºs);

10.2 — DA APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO —

FEP:
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Estª cºntrºlªdºriª cºnstªtºu que hºuve receitªs ªrrecªdªdªs cºm recursºs dº Fundº Especiªl de

Petróleº, nº mês de ABRIL/2020, cºntªbilizªdº nº códigº de Receitª 17180261000000, nª ºrdem

de R$. 23.694,89 (vinte e três mil, seiscentºs e nºventª e quªtrº reªis e ºitentª e nºve

centªvºs);

10.3 — DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE:

Estª cºntrºlªdºriª cºnstªtºu que hºuve receitªs ªrrecªdªdªs cºm recursºs dª CIDE nº mês de

ABRIL/2020, cºntªbilizªdº nº códigº de Receitª 17280141000000, nª ºrdem de R$. 4.878,68

(quªtrº mil, ºitºcentºs e setentª e ºitº reªis e sessentª e ºitº centªvºs);

40.4 — DA _APLICAÇÃO

_

_DOS _RECURSOS DO _SALÁRIO

EDUCAÇÃO:

Estª cºntrºlªdºriª cºnstªtºu que hºuve receitªs ªrrecªdªdªs cºm recursºs dº Sªláriº Educªçãº

nº mês de ABRIL/2020, cºntªbilizªdº nº códigº de Receitª 17180511000000, nª ºrdem de R$.

29.848,31 (vinte e nºve mil, ºitºcentºs e quªrentª e ºitº reªis e trintª e um centªvºs);

10.5 — DA APLICAÇÃO pºs RrECURSOS DO APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS:

 

Estª cºntrºlªdºriª cºnstªtºu que hºuve receitªs ªrrecªdªdªs cºm Recursºs dª Uniãº nº mês de

ABRIL/2020, cºntªbilizªdº nº códigº de Receitª 17189910000000, nª ºrdem de R$. 94.825,44

(nºventª e quªtrº mil, ºltºcentºs e vinte cincº reªis e quªrentª e quªtrº centªvºs);

11 — Dºs CONSELHOS MUNICIPAIS:

dºuº

ªª

ª——
—

Tºdºs ºs Cºnselhºs Municipªis (Cºnselhºs de Sªúde, Educªçãº, FUNDEB, Merendª Escºlªr,

Assistênciª Sºciªl e ºutrºs) estãº devidªmente regulªrizªdºs e ªptºs ª ªvªliªr ªs Prestªções de

Cºntªs e ªplicªçãº dºs recursºs em suª finªlidªde.
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CONCLUSÃO

Este Cºntrºlªdºr Internº, dentrº dªs suªs limitªções, tem se esfºrçªdº em ªprimºrªr º Cºntrºle

cºncºmitªnte dª Execuçãº Orçªmentáriª, estªndº sempre em sintºniª cºm ªs Secretªriªs

Municipªis, pªrª cºnhecimentº e ªpreciªçãº dªs ªções de cªdª Secretªriª dª Administrªçãº

Municipªl, buscªndº ªvªliªr ºs resultªdºs dª Prºgrªmªçãº Orçªmentáriª, Finªnceirª e Pªtrimºniªl

estªbelecidª nº Plªnº Pluriªnuªl 2018/2021, quªntº ª Eficáciª e ª Eficiênciª.

Quªntº ªºs diversºs cºntrºles que existem nº Pºder Executivº e que nãº sãº exclusivªmente ºs

pªtrºcinªdºs pºr este Órgãº de Cºntrºle (cºmprªs, pªtrimôniº, ªlmºxªrifªdº, cºntábil, jurídicº,

cºmissões, etc.) tªmbém estãº em hªrmºniª e permªnente cºntªtº cºm este Cºntrºlªdºr Internº.

Este Cºntrºle Internº pºde ªfirmªr que ª implªntªçãº e º ªprimºrªmentº frutºs de cºnstªntes

ªtuªlizªções, vêm fªvºrecer ªº ªlcªnce de melhºres resultªdºs nª ªplicªçãº dºs recursºs públicºs,

pelª ªvªliªçãº préviª dªs ªções dº Gºvernº Municipªl.

Aº evidenciªr ªs frªgilidªdes, prºcurª—se ªntes de quªlquer medidª ªdministrªtivª, ªlertªr

verbªlmente ºs ªgentes sºbre ª necessidªde de ªdºtªr ªções cºrretivªs, cºm ª intençãº de

rºbustecer ª efetividªde dªs ªções públicªs em benefíciº dª sºciedªde.

Cºm este relªtóriº está evidenciªdº que este Cºntrºle Internº exibiu ª preºcupªçãº cºm º

cºntrºle cºncºmitªnte dª Execuçãº Orçªmentáriª deste Municípiº, buscªndº nãº sºmente

ªtender ªs exigênciªs de Instruções dº TCM—BA., mªs, tªmbém, tºdºs ºs mªndªmentºs legªis

relªciºnªdºs ªº Cºntrºle Internº, tipificªdºs nª Lei Municipªl de nº. 688/2016 de 26 de mªiº de

2016.

Pºrtªntº, nº desempenhº de suªs ªtividªdes e nº ªtendimentº ª Resºluçãº TCM nº. 1.120/2005,

à vistª e ªnálise durªnte ª prepªrªçãº dª dºcumentªçãº dª Prestªçãº de Cºntªs relªtivªs ªº mês,

º Sistemª de Cºntrºle Internº ªpresentª º presente relªtóriº, ressªltªndº que se ªlgumªs fªlhªs

fºrªm ªpºntªdªs pelº Cºntrºle Internº, mesmº sªnªdªs, estãº sendº levªdªs ªº cºnhecimentº

dº TCM, ªtrªvés dªs cópiªs dºs relªtóriºs mensªis, cºnfºrme dispºsitivº previstº nº Art. 74, $ 1º—

CF e ªrt. 14 dª Resºluçãº TCM 1.120/2005

Os vªlºres cºnstªntes dºs quªdrºs demºnstrªtivºs ªpresentªdºs neste Relªtóriº fºrªm extrªídºs

dº sistemª cºntábil destª Prefeiturª, dº setºr de Recursºs Humªnºs e dº setºr de Licitªçãº,

sendº cºnferidºs cºm ºs bªlªncetes, bªlªnçºs ºrçªmentáriºs, pªtrimºniªis, finªnceirºs e

demºnstrªçãº dªs vªriªções pªtrimºniªis entre ºutrºs demºnstrªtivºs devidªmente impressºs.
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Quªntº à ªnálise de vªlºres bªncáriºs, ºs mesmºs fºrªm cºnfeéridºs cºm º extrªtº dº bªncº,

estªndº ªnexªs à prestªçãº de cºntªs.

Estª Cºntrºlªdºriª, nºmeªdª ªtrªvés dº Decretº Municipªl de nº. 108/2017, de 17/07/2017,

ªpresentª º Presente Relªtóriº, depºis de verificªdªs tºdªs ªs ªtividªdes inerentes ªº Sistemª de

Cºntrºle Internº, definidªs nº ªrtigº 12, incisº | ª XVII, cºmº tªmbém, ªtendendº º dispºstº nº

ªrtigº 17, dº referidº dispºsitivº, cujº prºpósitº é º de buscªr º ªprimºrªmentº dºs serviçºs

públicºs pªrª que ª Administrªçãº Municipªl ªlcªnce melhºres resultªdºs em suªs ªções,

preservªndº ºs princípiºs dª ecºnºmicidªde e dª eficáciª, exªminªndº ºs cºntrªtºs, ºs ªtºs dª

Administrªçãº, ª cºndutª dºs gestºres, dºs secretáriºs e dºs servidºres, nº sentidº de zelªr pelª

ºtimizªçãº dºs serviçºs públicºs ºfertªdºs à cºmunidªde e pelª prºteçãº dº Pªtrimôniº Públicº,

cºmº um tºdº.

Esciªrece—se que º presente relªtóriº fºi elªbºrªdº, em suª mªiºr pªrte, cºm bªse nª

dºcumentªçãº ªpresentªdª pelº Depªrtªmentº de Cºntªbilidªde destª Prefeiturª e que ª

Prestªçãº de Cºntªs dº mês em exªme está sendº encªminhªdº ªº TCM nª fºrmª precºnizªdª

nªs instruções e Resºluções emªnªdªs dº Tribunªl de Cºntªs dºs Municípiºs dº Estªdº dª Bªhiª.

Assim, cºm ª ªpresentªçãº deste relªtóriº, este Cºntrºle Internº finªlizª, esperªndº ter

cºntribuídº pªrª ª cºnclusãº dª PRESTAÇÃO DE CONTAS deste Municípiº, referente ªº mês

ABRIL DE 2020, ªcreditªndº que ª mesmª preenche tºdºs ºs requisitºs legªis e que está de

ªcºrdº cºm ªs determinªções cºnstituciºnªis e cºntábeis, pºdendº, enfim, ª prestªçãº de cºntªs

em cºmentº, ser submetidª à Apreciªçãº dª 4ª IRCE, dº Tribunªl de Cºntªs dº Estªdº dª Bªhiª,

em Itªbunª—Bª.

É º que cºube relªtªr.

Itºrºró—Bª., 29 de mªiºl de 2020.
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ATESTADO

Atestº, pªrª ºs devidºs fins, que estºu ciente e tºmei cºnhecimentº dº Relªtóriº dº Cºntrºle

Internº dº Municípiº de Itºrºró, referente à Prestªçãº de Cºntªs dº mês de ABRIL/2020, bem

cºmº dªs cºnclusões nele cºntidªs, emitidº pelº Cºntrºlªdºr Gerªl dº Municípiº, cºnfºrme

dispºstº nº ªrtigº 21 dª Resºluçãº TCM de nº. 1,120/2005.

Itºrºró — Bªhiª, 29 de mªiº de 2020.

Mpª
ADAUTO OLIVEIRA DEALMEIDA
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