
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

CNPJ 13.752.993/0001—08

Ruª Duque de Cªxiªs, 165 — Centrº

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

www.itºrºrº,bª.gºv.br — CEP: 45.710—000— Itºrºró — Bªhiª

 

Itºrºró—BA., 29 de mªiº de 2020.

Oficiº nº 011/2020

Senhºr Prefeitº,

Estºu enviªndº ª V. Exª. º RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO de que trªtª ª Resºluçãº TCM nº

1.120/2005, relªtivº ªº mês de ABRIL de 2020, resultªnte dº ªcºmpªnhªmentº dªs ªtividªdes

finªnceirªs, pªtrimºniªis e ªdministrªtivªs desenvºlvidªs nºs diversºs setºres dª ªdministrªçãº,

cºmº tªmbém dºs prepªrªtivºs dª Prestªçãº de Cºntªs dº mês, pªrª cºnhecimentº dessª

Administrªçãº dºs fªtºs ºcºrridºs e, principªlmente, dºs prºcedimentºs e ªdequªções ª serem

ªdºtªdºs pªrª um funciºnªmentº perfeitº dªs secretªriªs e setºres dª ªdministrªçãº ºu ºutrºs

que requererem ªtençãº especiªl em tºdºs ºs ªtºs prªticªdºs pºr seus subºrdinªdºs.

Este relªtóriº é de cªráter ºpinªtivº, preventivº e cºrretivº e reflete º ªcºmpªnhªmentº de váriºs

pºntºs de cºntrºle e ªvªliªções reªlizªdªs pelª Cºntrºlªdºriª Internª dº Municípiº de Itºrºró—Bª.

Atenciºsªmente.

 

Exmº. Sr.

ADAUTO OLVEIRA DE ALMEIDA

MD. Prefeitº Municipªl

NESTA
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

EM
/
IVIL

AE
PE2

ªª

ºªª
ª

ls

MêÉS DE ABRIL DE 2020

 

Em ªtendimentº às Determinªções dª Resºluçãº nº. 1.120/2005 dº TCM/BA., dº ªrtigº 31 dª

Cºnstituiçãº Federªl e dº ªrt. 59 dª Lei de Respºnsªbilidªde Fiscªl, º Municípiº de Itºrºró instituiu

º Sistemª de Cºntrºle Internº Municipªl, ªtrªvés dª Lei de nº. 688/2006, de 26 de mªiº de 2006.

Estª Lei estªbelece nºrmªs gerªis sºbre ª fiscªlizªçãº dº Municípiº de Itºrºró, ºrgªnizªdª sºb ª

fºrmª de Sistemª de Cºntrºle Internº Municipªl, especiªlmente nºs termºs dº ªrtigº 31 dª

Cºnstituiçãº Federªl e ªrtigº 59 dª Lei Cºmplementªr nº 101/2000 e tºmªrá pºr bªse ª

escriturªçãº e demºnstrªções cºntábeis, ºs relªtóriºs de execuçãº e ªcºmpªnhªmentº de

prºjetºs e de ªtividªdes e ºutrºs prºcedimentºs e instrumentºs estªbelecidºs pelª legislªçãº em

vigºr ºu órgãºs de cºntrºle internº e externº. O cªrgº de Cºntrºlªdºr é ºcupªdº pelº servidºr

efetivº JOÃO ORLEDE MORAES SILVA, nºmeªdº ªtrªvés dº Decretº Municipªl de nº. 108/2017,

de 17/07/2017.

Este Cºntrºlªdºr tem se empenhªdº em desenvºlver exªmes criteriºsºs nªs cºntªs mensªis, cºm

levªntªmentº e verificªçãº dºs dªdºs ºrçªmentáriºs, finªnceirºs e pªtrimºniªis, lªnçªdºs pelº

Sistemª de Cºntªbilidªde, cºnfrºntªndº tºdª dºcumentªçãº cºm ª cºnferênciª dºs cálculºs e

reªlizªndº exªmes minuciºsºs nºs prºcessºs e dºcumentºs de receitªs e despesªs, cºntrºle cºm

mªteriªis permªnentes, exªme nºs mªteriªis de cºnsumº, nºs prºcessºs licitªtóriºs e seus

respectivºs cºntrªtºs, nº ªcºmpªnhªmentº dºs gªstºs cºm diáriªs e nªs despesªs cºm veículºs,

nº intuitº de cºmprºvªr ª legitimidªde e ª legªlidªde dºs ªtºs dº Gºvernº Municipªl, dª eficiênciª

dª gestãº finªnceirª, ªdministrªtivª, pªtrimºniªl, de pessºªl, dª ªvªliªçãº dªs ªções, cºm bªse nº

exªme dª execuçãº dº Plªnº Pluriªnuªl, dª Lei de Diretrizes Orçªmentáriªs e dª Lei Orçªmentáriª

Anuªl.

Há um crºnºgrªmª de visitªs pªrª cªdª setºr, cºnfºrme quªdrº ªbªixº, pªrª ªcºmpªnhªmentº de

suªs ªtividªdes, cujº ºbjetivº é º de verificªr ªs ªtividªdes executªdªs pelºs seus respºnsáveis,

detectªndº pºssíveis fªlhªs ºu pendênciªs e buscªndº sªná—lªs em tempº, sem prejuízº pªrª ª

Administrªçãº Públicª.
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SETOR DE CONTABILIDADE X X X

Destª fºrmª, estª Cºntrºlªdºriª Internª dº Municípiº de Itºrºró, em ªtendimentº ªº quªntº

dispºstº nª Resºluçãº TCM nº. 1120/05 iniciª º seu relªtº sºbre ª ªvªliªçãº dª prestªçãº de

cºntªs dº Municípiº de Itºrºró, referente ªº mês de ABRIL/2020, cºm descriçãº circunstªnciªdª

dªs ªnálises dªs ªções e dºs cºntrºles prªticªdºs sºbre ºs ªtºs dª Administrªçãº Municipªl

reªlizªdªs nº períºdº, certificªndº ª ºbservânciª quªntº às nºrmªs, ª legislªçãº e º reflexº dessªs

ºperªções nº âmbitº dª ªdministrªçãº dª Prefeiturª Municipªl, estªndº, dessª fºrmª, ª prestªçãº

de cºntªs em cºmentº ªptª ª ser encªminhªdª à Inspetºriª dº Tribunªl de Cºntªs dºs Municípiºs

dª Bªhiª, que prºcederá cºm º exªme de cºnsistênciª dºs dºcumentºs e dªs infºrmªções

extrªídªs dº sistemª Integrªdº de Gestãº e Auditºriª — SIGA, ªtrªvés dª verificªçãº dºs ªspectºs

cºnstituciºnªis e legªis que nºrteiªm ª Administrªçãº Públicª Municipªl, cºm ªbrªngênciª e

pªrticulªridªdes dª metºdºlºgiª ªplicªdª pºr ªquelª Cºrte de Cºntªs.

Este relªtóriº tem pºr ºbjetivº discºrrer sºbre ª fºrmª de cºmº prºcedeu ªº ªcºmpªnhªmentº

dº Sistemª dº Cºntrºle Internº dº Municípiº, cºm º ºbjetivº de defender ºs ªtivºs e tºrnªr mªis

fºrte ª eficiênciª nªs ºperªções, cºmº tªmbém, ªpurªr ª exªtidãº e verªcidªde dªs infºrmªções

prestªdªs em ªtendimentº ªº que dispões ª Resºluçãº TCM—BA. nº. 1120/2005.

O ªrtigº 11 dª Resºluçãº TCM de nº. 1120/2005 estªbelece que ”Serãº ºbjetº de

ªcºmpªnhªmentºs e cºntrºles específicºs pºr pªrte dº órgãº respºnsável pelº Sistemª de

Cºntrºle Internº Municipªl”:

| — A execuçãº ºrçªmentáriª e finªnceirª;

II — O sistemª de pessºªl (ªtivº e inªtivº);

II! — Os bens pªtrimºniªis;

IV — Os bens em ªlmºxªrifªdº;

V — Os veículºs e cºmbustíveis;

VI — Aslicitªções, cºntrªtºs, cºnvêniºs, ªcºrdºs e ªjustes;

VII — As ºbrªs públicªs, inclusive refºrmªs;

VII! — As ºperªções de créditºs;

IX — Os limites de endividªmentº;

X — Os ªdiªntªmentºs;

XI — As dºªções, subvenções, ªuxíliºs e cºntribuições cºncedidºs;

XII — A dívidª ªtivª;

XIII — A despesª públicª;

XIV — A receitª;

XV — A ºbservânciª dºs limites cºnstituciºnªis;

XVI — A gestãº gºvernªmentªl;

XVII — Os precªtóriºs.

O relªtóriº ºrª ªpresentªdº registrª ºs fªtºs ªpurªdºs nºs trªbªlhºs reªlizªdºs entre ºs diªs 01 ª

30 de ABRIL de 2020, cºnfºrme determinªçãº dª Resºluçãº TCM nº 1120/2005, em especiªl nº

Á) Pág. 6
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que é determinªdº nº ªrtigº 11 dª referidª Resºluçãº, pªrª cºnhecimentº dessª Administrªçãº

Municipªl, dºs fªtºs ªpºntªdºs, ª seguir relªtªdºs:

I1 — DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

Nª Execuçãº Orçªmentáriª e Finªnceirª sãº ªpresentªdªs ªs dºtªções ºrçªmentáriªs e ª

execuçãº dª despesª ªutºrizªdª de Pessºªl e Encªrgºs Sºciªis e de Outrªs Despesªs de Custeiº e

Cªpitªl, ªbertªs pºr órgãº, pºr funçãº e pºr prºjetº e ªtividªde.

1 — DETERMINAÇÓES LEGAIS:

A Lei Federªl 4.,320/64, que estªtui Nºrmªs Gerªis de Direitº Finªnceirº pªrª elªbºrªçãº e

cºntrºle dºs ºrçªmentºs e bªlªnçºs dª Uniãº, dºs Estªdºs, dºs Municípiºs e dº Distritº Federªl,

em seu ªrtigº 75 estªbelece que: O cºntrºle dª execuçãº ºrçªmentáriª cºmpreenderá:

1 — ”ª legªlidªde dºs ªtºs de que resultem ª ªrrecªdªçãº dª receitª ºu ª reªlizªçãº dª despesª,

º nªscimentº ºu ª extinçãº de direitºs e ºbrigªções”.

Este Cºntrºle Internº verificºu simultªneªmente ª legªlidªde em relªçãº ªºs ªtºs que gerªrªm

receitªs, em cºnfºrmidªde cºm ºs ditªmes cºntidºs nºs ªrtigºs 11 ª 14 dª LC 101/00 e em relªçãº

à despesª públicª, nªscimentº ºu extinçãº de direitºs e ºbrigªções, verificªndº existir diversªs

nºrmªtizªções legªis, inclusive dº Municípiº, sempre cºmbinªdºs cºm ºs ªrtigºs 15 ª 31, 38, 40,

42 ª 46, 48 ª 50, 62 ª 63, 70 ª 72 dª LC 101/00.

I1 — ”ª fidelidªde funciºnªl dºs ªgentes dª ªdministrªçãº respºnsáveis pºr bens e vªlºres

públicºs”.

Este Cºntrºle ªcºmpªnhª ºs trªbªlhºs dº Setºr de Pessºªl e dº Setºr de Pªtrimôniº, nãº

cºnstªtªndº ªnºrmªlidªdes quªntº ªºs servidºres efetivºs em suªs funções em relªçãº ªº Plªnº

de Cªrgºs e Sªláriºs, ºu ª ineficiênciª e ª ineficáciª nª guªrdª dºs bens e vªlºres públicºs,

ªlertªndº e ºrientªndº verbªlmente º gestºr e ºs respºnsáveis pelºs setºres.

I1 — ”º cumprimentº dº prºgrªmª de trªbªlhº expressº em termºs mºnetáriºs e em termºs de

reªlizªçãº de ºbrªs e prestªçãº de serviçºs”.

Cºmº º Orçªmentº dº Municípiº de Itºrºró nãº é impºsitivº e sim ªutºrizªtivº, este Cºntrºle

Internº ºbservºu ª cºmpªtibilidªde entre ºs Prºgrªmªs, Prºjetºs e Atividªdes criªdºs nº Plªnº

Pluriªnuªl, ª cºrretª ªutºrizªçãº nª Lei de Diretrizes Orçªmentáriªs e respectivª ”implementªçãº”

nª Lei Orçªmentáriª Anuªl.

2 — DA PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:
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Atrªvés dº Decretº de nº. 055/2019 de 30 de dezembrº de 2019, º Pºder Executivº ªprºvºu ª

Prºgrªmªçãº dª Execuçãº Finªnceirª dºs Órgãºs, Entidªdes e Fundºs Municipªis, pªrª º exercíciº

de 2020. O referidº Decretº fºi publicªdº nº Diáriº Oficiªl dº Municípiº, ediçãº de nº. 2145, de 30

de dezembrº de 2019, nº endereçº eletrônicº: www.itºrºrº.bª.iº.gºv.br.

3 — DAS LEIS E PEÇAS DE PLANEJAMENTO:

Sãº peçªs e instrumentºs de plªnejªmentº ºs seguintes:

4 — DO PLANO PLURIANUAL:

O Plªnº Pluriªnuªl dº Municípiº de Itºrºró estªbelece em cºnfºrmidªde cºm º dispºstº nº ªrt.

165, pªrágrªfº 1º dª Cºnstituiçãº Federªl, ºs ªrt. 62 e 159, pªrágrªfº 1º dª cºnstituiçãº Estªduªl,

cºmbinªdºs cºm º ªrt. 35, pªrágrªfº 2º, dº Atº dªs Dispºsições Trªnsitóriªs dª Cºnstituiçãº

Federªl, ºs prºgrªmªs, metªs e ªções dª Administrªçãº Públicª Municipªl, pªrª ªs despesªs de

cªpitªl, ºutrªs delªs decºrrentes e pªrª ªs relªtivªs ªºs prºgrªmªs de durªçãº cºntinuªdª, pªrª º

períºdº de 2018 ª 2021, ªprºvªdª pelº Legislªtivº Municipªl ªtrªvés dª Lei nº. 931/2017, de 14 de

dezembrº de 2017, rigºrºsªmente publicªdª nº Diáriº Oficiªl dº Municípiº, ediçãº de nº. 1615,

de 15 de dezembrº de 2017, nº endereçº eletrônicº: www.itºrºrº.bª.iº.gºv.br.

5 — DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

A Lei de nº. 955/2019, de 25/06/2019, que dispõe sºbre ªs Diretrizes pªrª ª elªbºrªçãº dª Lei

Orçªmentáriª Anuªl — LOA, pªrª º exercíciº de 2020, fºi ªprºvªdª pelº Legislªtivº Municipªl e fºi

sªnciºnªdª pelº Prefeitº Municipªl em 25 de junhº de 2019, sendº rigºrºsªmente publicªdª nº

Diáriº Oficiªl dº Municípiº, ediçãº de nº. 2018, de 27 de junhº de 2019, nº endereçº eletrônicº:

www.itºrºrº.bª.iº.gºv.br.

Essª Lei estªbelece ªs Diretrizes Orçªmentáriªs dº Municípiº de Itºrºró pªrª º exercíciº de 2020,

em cumprimentº ªº dispºstº nº ªrt. 165, & 2º dª Cºnstituiçãº Federªl cºmbinªdº cºm ºs ªrts. 62

e 159, & 2º dª Cºnstituiçãº Estªduª! e ªrt. 4º dª Lei Cºmplementªr nº. 101/2000.

6 — DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:

A Lei de nº. 965/2019 que Estimª ª Receitª e Fixª ª Despesª dº Orçªmentº Anuªl dº Municípiº de

Itºrºró—Bª., pªrª º exercíciº de 2020, fºi ªprºvªdª pelº Legislªtivº Municipªl e sªnciºnªdª pelº

Prefeitº Municipª!l em 06 de dezembrº de 2019, sendº rigºrºsªmente publicªdª nº Diáriº Oficiªl

dº Municípiº, ediçãº de nº. 2132, de 10 de dezembrº de 2019, nº endereçº eletrônicº:

www.itºrºrº.bª.iº.gºv.br.

A Lei Municipªl de nº. 965/2019 de 06 de dezembrº de 2019, em seu ªrtigº 7º. trªtª de

Autºrizªçãº pªrª Aberturª de Créditºs Adiciºnªis dª seguinte fºrmª:
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Art. 7º — Ficª º chefe dº Pºder Executivº ªutºrizªdº ª:

| — Abrir nº cursº dª execuçãº ºrçªmentáriª de 2020, créditºs ªdiciºnªis ªté º

limite de 80% (ºitentª pºr centº) dª despesª tºtªlfixªdª pºr estª Lei, mediªnte ª utilizªçãº de

recursºs prºvenientes dª ªnulªçãº pªrciªl ºu tºtªl de dºtªções ºrçªmentáriªs, nºs termºs dº

ªrt. 43, $ 1º, incisº !!I, dª Lei Federªl nº 4.320/64, e cºm bªse nº Art. 167, Incisº V! dª

Cºnstituiçãº Federªl;

II — Reªlizªr ªberturª de créditºs suplementªres, prºvenientes dª tºtªlidªde dº

superávit finªnceirº ªpurªdº em bªlªnçº pªtrimºniªl dº exercíciº ªnteriºr, nª fºrmª dº ªrtigº

43, $ 1º, Incisº I e $ 2º dª Lei 4.320/64;

I! —— Reªlizªr ªberturª de créditºs suplementªres prºvenientes dª tºtªlidªde dº

excessº de ªrrecªdªçãº quªndº º sªldº pºsitivº dªs diferençªs, ªcumulªdªs mês ª mês, entre ª

ªrrecªdªçãº previstª e ª reªlizªdª fºr efetivªmente cºmprºvªdª, cºnsiderªndº—se ªindª, ª

tendênciª dº exercíciº, nªfºrmª dº Artigº 43, $ 1º, Incisº I! e $$ 3º e 4º dª Lei 4.320/64;

IV — Efetuªr ºperªções de créditºs pºr ªntecipªçãº dª receitª, nºs limites

fixªdºs pelº Senªdº Federªl e nª fºrmª dº dispºstº nº ªrt. 38 dª Lei Cºmplementªr nº

101/2000.

I1 — DO SISTEMA DE PESSOAL — ATIVO E INATIVO:

I1—001J1CMCF1E

SEES

_ES—Céts

Este Cºntrºle internº está sempre ªtentº às ªtividªdes desenvºlvidªs pelº Sistemª de Pessºªl —

Setºr de Recursºs Humªnºs dª Prefeiturª —, ºrientªndº ª ºbservânciª dºs diplºmªs legªis, ª

exemplº dº quªntº estªbelecidº nº ªrtigº 75, incisº ! dª Lei Federªl nº 4.320/64.

Nº ªcºmpªnhªmentº dªs ªtividªdes dº setºr de RH, este cºntrºle internº pºde cºnstªtªr que

existem registrºs infºrmªtizªdºs e fichªs de identificªçãº de tºdºs ºs servidºres dº Municípiº,

incluindº—se ªqueles de cªrgºs cºmissiºnªdºs, cºnstªtªndº—se que º funciºnªmentº ºbedece às

nºrmªs legªis, demºnstrªndº nºs registrºs ºs dªdºs pessºªis, funciºnªis e finªnceirºs dºs

servidºres (dªtª de ªdmissãº, cªrgºs ºcupªdºs ºu funções exercidªs, lºtªções, renumerªções e

ªlterªções ºcºrridªs, etc).

Cºnfºrme Mªpª fºrnecidº pelº Depªrtªmentº de RH dº Municípiº, ªté º mês ª Administrªçãº

Municipªl pºssui 1.081 servidºres, sendº 731 efetivºs, 282 cºntrªtªdºs, 61 em cªrgºs de Cºmissãº

pºr nºmeªçãº e 07 ªgentes pºlíticºs, sendº cºnstªtªdº que nãº existem servidºres inªtivºs.

Quªntº ªº cºntrºle de frequênciªs de servidºres º mesmº ficª ª cªrgº de cªdª setºr vinculªdº às

Secretªriªs Municipªis dª Administrªçãº Municipªl, sendº que ºs relªtóriºs e/ºu fichªs de

frequênciªs sãº devidªmente encªminhªdºs ªº Setºr de Pessºªl nº diª 20 (vinte]—de cádª mês,

em tempº hábil pªrª ª elªbºrªçãº dªs fºlhªs de pªgªmentº. /
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Esse Cºntrºle Internº sempre ªlertª verbªlmente ªºs Secretáriºs Municipªis quªntº ªº

encªminhªmentº dªs frequênciªs dentrº dº prªzº, evitªndº, ªssim, º ªtrªsº nª elªbºrªçãº e

pªgªmentº dª fºlhª.

Quªntº às Infºrmªções sºbre Pessºªl, este cºntrºle pºde ºbservªr que tºdºs ºs dªdºs estãº

sendº infºrmªdºs pelº sistemª SIGA, cºm emissãº de relªtóriºs pertinentes.

Nº quªdrº ªbªixº está demºnstrªdª ª reªl situªçãº dª Fºlhª de Pªgªmentº dº quªdrº de pessºªl

referente ªº mês de ABRIL/2020, cºnfºrme infºrmªções prestªdªs ªtrªvés de Demºnstrªtivº

emitidº pelº setºr de Recursºs Humªnºs dª Prefeiturª.

GABINETE DO PREFEITO

SEC. PLAN. GESTÃO E FINANÇAS

SEC. REL INST. COMUM. E ESPORTES 389151

SEC. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

_

| 5.819,90
 

SEC. DESENV. ECONÚÓMICO  

FOLHA DE FUNCIONÁRIOS— FUNDEB

60%
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1II — DOS BENS PATRIMONIAIS:

O Decretº lei de nº. 201/67 de 27/02/2017 que dispõe sºbre ª respºnsªbilidªde de Prefeitºs e

Vereªdºres e estªbelece em seu ªrtigº 1º que: ”Sãº crimes de respºnsªbilidªde dºs Prefeitºs

Municipªis, sujeitºs ªº julgªmentº dº Pºder Judiciáriº, independentemente dº prºnunciªmentº

dª Câmªrª dºs Vereªdºres”:

1— Aprºpriªr—se de bens ºu rendªs públicªs, ºu desviª—lºs em prºveitº própriº ºu ªlheiº;

11 — Utilizªr—se, indevidªmente, em prºveitº própriº ºu ªlheiº, de bens, rendªs ºu serviçºs

públicºs.

O cºntrºle dºs Bens Pªtrimºniªis dª Prefeiturª é, sem dúvidª, tªrefª dªs mªis impºrtªntes e,

cºmº tªl, deve merecer ªtençãº especiªl dº Prefeitº e dº Órgãº de Cºntrºle Internº, pºis muitªs

irregulªridªdes cºstumªm ªcºntecer.

O Gestºr Municipªl deve se precªver e ªtribuir respºnsªbilidªdes ªºs seus subºrdinªdºs, em

especiªl ªºs Secretáriºs Municipªis e ªº Chefe dº Setºr de Pªtrimôniº, quªntº ªº rigºrºsº

exercíciº dº cºntrºle e inventáriº períódicº dºs bens e quªntº à prevençãº ªº usº imprópriº dºs

bens dº Municípiº.

É recºmendável que sejª trªnsmitidº ªºs subºrdinªdºs, ºrientªções explícitªs e rigºrºsªs quªntº

à guªrdª, usº e cºntrºle dºs bens, umª vez que ª respºnsªbilidªde finªl recªi sºbre ª figurª dº

Chefe dº Pºder Executivº, ª quem serãº imputªdªs eventuªis irregulªridªdes verificªdªs em

relªçãº ª esse ªssuntº. Pªrª issº, é de fundªmentªl impºrtânciª que ºs inventáriºs de bens

pªtrimºniªis estejªm em ºrdem e ªtuªlizªdºs e que hªjª um ªcºmpªnhªmentº cºnstªnte.

O cºntrºle dºs bens pªtrimºniªis de nªturezª permªnente, pertencentes ªº Municípiº de Itºrºró

está sendº executªdº pºr servidºr dº quªdrº efetivº, nºmeªdº ªtrªvés de Decretº dº Executivº

Municipªl. Temºs ºbservªdº que ºs Bens Pªtrimºniªis ªdquiridºs neste mês, ª exemplº dºs já

existentes, estãº sendº devidªmente identificªdºs cºm plªquetªs e inscritºs em LIVRO de

TOMBO, em ªtendimentº ªº quªntº determinªdº nº ªrtigº 9º, item 18, dª Resºluçãº TCM nº.

1060/2005, lªvrªndº—se Termº de Respºnsªbilidªde Agrupªdº Sintéticº, ªssinªdº pelº

respºnsável pelª guªrdª dº bem e dª suª mªnutençãº.

Este Cºntrºle Internº verificºu que cªdª setºr utilizª º bem de fºrmª ªdequªdª e pelº bem

cºmum dª municipªlidªde, nãº cºnstªtªndº em nenhum mºmentº º usº inªdequªdº ºu em

benefíciº própriº ºu de terceirºs. Quªntº ªºs dºcumentºs fiscªis, nºtªs fiscªis de ªquisiçãº dºs

bens móveis, cºnstªtºu—se que ªs mesmªs permªnecem nºs ªrquivºs dª Prefeiturª e cºm

respectivªs cópiªs em pºder dº servidºr respºnsável pelº cºntrºle dº Pªtrimôniº Municipªl.
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Atendendº sºlicitªçãº destª Cºntrºlªdºriª fºi implªntªdº prºgrªmªs de sºftwªre desenvºlvidºs

pºr empresªs de infºrmáticª cºntrªtªdªs pelº Municípiº, ª fim de ºtimizªr ºs serviçºs dºs setºres

de cºntrºle de Bens Pªtrimºniªis e de Almºxªrifªdº.

Este cºntrºle Internº verificºu que nº mês em exªme NÃO HOUVE ªquisiçãº de MÓVEIS e

UTENSÍLIOS pºr pªrte dª Prefeiturª Municipªl de Itºrºró.

DA VERIFICAÇÃO DO RAZÃO CONTÁBIL:

Estãº detªlhªdºs ªbªixº, ºs quªdrºs que representªm ª mºvimentªçãº dº Rªzãº Cºntábil,

evidenciªndº ª Cºntª dº IMOBILIZADO — MÓVEIS e UTENSÍLIOS E IMÓVEIS, dªs Administrªções

Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró, referente ªº mês de ABRIL/2020.

DCR

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA EM

JANEIRO — —

 
FEVEREIRO | 65.735,76 65.735,16

MARÇO O5.735,76

|

1.235.602,88

|

1.301.338,64 1.301.338,64

ABRIL 1.301.338,64 —

|

1.301.338,64 1.301.338,64

TOTAIS 1.301.338,64

|—

1,301.338,64

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS IMÓVEISADQUIRIDOS PELA PREFEITURA E DAS OBRAS EM

NDAMENTO EM 2020

 

 

 

— 536.655,11

|_

536.655,11 536.655,11

FEVEREIRO 536.655,11 603.331,81

|

1.139.986,92 1.139.986,92

1.138.986,92 264.962,62

|

1.404.949,54

1.404.949,54 45.000,00

|

 1.449.949,54

TOTAIS 1.449.949,54

|

1.449.949,54

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS PELO SAAE — SERVIÇO
AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS EM 2020.
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JANEIRO — |

FEVEREIRO — |
2.550,00 |
2.550,00 |

TOTAIS 2.550,00|__ —

 

 

 

     

 

2.550,00

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO SAAE—SERVIÇO AUTÓNOMO

DEGUA E ESGOTOS E DAS OBRAS EMANDAMENTO EM2020.

 

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

 

 

JANEIRO
FEVEREIRO
 

 

 

5.705,00

Tºtªis___|[_____—]

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS IMÓVEISADQUIRIDOS PELA CÁAMARA MUNICIPAL DE

— VEREADORES E DAS OBRAS EMANDAMENTO EM 2020.

 

JANEIRO

FEVEREIRO
 

 

 

ABRIL

TOTAIS
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SOMATÓRIO DOS DEMONSTRATIVOS DOS VALORES DOS MÓVEIS E UT!ENSÍLIOS ADQUIRIDOS

PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SAAE — SERVIÇO AUTONOMO DEÁGUIA E ESGOTOS E PELA

CÃARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM 2020.      
    
 

FEVEREIRO 65.735,76

MARÇO 65.735,76

|

1.243.857,88 1.309.593,64

1.309.593,64
TOTAIS 1.309.593,64

SOMATÓRIO DOS DEMONSTRATIVOS DOS VALORES DOS BENS IMÓVEISADQUIRIDOS PELA

PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SAAE —SERVIÇO AUTÓNOMO DEÁGUIA E ESGOTOS E PELA

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DAS OBR ADAMENTO EM 2020.

 

 

JANEIRO 536.655,11 536.655,11

FEVEREIRO 536.655,11 603.331,81

|

1.139.986,92 1.139.986,92

MARÇO 1.139.986,92 264.962,62

|

1.404.949,54 1.404.949,54

1.404.949,54 53.631,30

|

1.458.580,84 | 1.458.580,84

TOTAIS 1.458.580,84

|

1.458.580,84 —

 

 

 

 
 

DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS E DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

PELAS ADMINISTRAÇÓES DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ E DAS OBRAS EM
ANDAMENTO ES DE MARÇO DE 2020.

536.655,11

|_

669.067,57

|_

1.205.722,68 1.205.722,68

MARÇO 1.205.722,68

|

1.508.820,50

|

2.714.543,18 - 2.714.543,18

ABRIL 2.714.543,18 53.631,30

|

2.768.174,48 2.768.174,48

TOTAIS 2.768.174,48

|

2.768.174,48 2.768.174,48 

 

IV — DOS BENS EM ALMOXARIFADO:

 

A ªdministrªçãº Municipªl ªindª nãº pºssui ªlmºxªrifªdº centrªl e devidº ª issº ªs Secretªriªs

Municipªis de Educªçãº, de Sªúde e de Desenvºlvimentº Sºciªl, mªntém º cºntrºle dºs bens em

ªlmºxªrifªdº e mªteriªl de cºnsumº sºb ª respºnsªbilidªde de um servidºr ª elªs subºrdinªdºs.
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Cºnstªtºu—se que ºs registrºs de entrªdª dºs bens e/ºu mªteriªis de cºnsumº existentes sãº

efetuªdºs em sistemª mªnuªl e que ªs sªídªs dºs mesmºs sãº efetuªdªs ªtrªvés de emissãº de

requisições de mªteriªis em fºrmuláriºs ªprºpriªdºs ºu em Cºmunicªçãº Internª. Os mªteriªis dª

Secretªriª de Educªçãº, Assistênciª Sºciªl e Sªúde pºssuem lºcªis ªprºpriªdºs pªrª ª estºcªgem

de mªteriªis de expedientes, didáticºs, medicªmentºs, mªteriªis hºspitªlªres e gênerºs

ªlimentíciºs sºb suªs respºnsªbilidªdes.

As demªis Secretªriªs Municipªis têm nº prédiº dª Prefeiturª Municipªl cºmpªrtimentºs

ªprºpriªdºs cºmº lºcªl de estºcªgem de mªteriªis de cºnsumº e de expediente sºb º cºntrºle dº

Setºr de Cºmprªs.

Fºi cºnstªtªdº que ºs Gênerºs Alimentíciºs, especiªlmente ºs cºncernentes à Merendª Escºlªr

sãº estºcªdºs de mºdº cºrretº, em lºcªis ªdequªdºs, cºm higiene e, inclusive, ªcºmpªnhªdº

diªriªmente pºr Nutriciºnistª cºntrªtªdº pelº Municípiº e pºr servidºr efetivº designªdº pªrª º

cºntrºle dª entrªdª ª dª sªídª dºs prºdutºs e dª cºnservªçãº e distribuiçãº dºs mesmºs.

v — DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS:

Nª Administrªçãº Municipªl existe um servidºr respºnsável pªrª ª ªutºrizªçãº e cºntrºle dº

ªbªstecimentº, ªtrªvés de tªlões impressºs, bem cºmº pªrª ªcºmpªnhªr º estªdº físicº, ª

repºsiçãº de peçªs e ºs serviçºs mecânicºs e de mªnutençãº dºs veículºs que cºmpõem ª frºtª

mecªnizªdª dº Municípiº.

Fºi cºnstªtªdª ª existênciª pªrª ªutºrizªçãº de ªbªstecimentº dºs veículºs e máquinªs e ª

existênciª de mªpªs de cºntrºle de cºnsumº ªbªstecimentº dºs veículºs, feitºs mªnuªlmente, Nº

entªntº º sistemª de frºtª e cºmbustíveis está sendº ªlimentªdºs mensªlmente nº SIGA.

Pªrª tºrnªr mªis eficªzes esses cºntrºles, ª Administrªçãº Municipªl editºu º Decretº de nº.

033/2018, de 11 de ªbril de 2018, disciplinªndº nºrmªs e definindº ºs prºcedimentºs de cºntrºle

internº pªrª ªs rºtinªs dª frºtª e trªnspºrte municipªl, cºm ª finªlidªde de pªdrºnizªr,

unifºrmizªr, cºntrºlªr e disciplinªr ª identificªçãº, ª guªrdª, ª cºnservªçãº e ª utilizªçãº dª frºtª

municipªl, bem cºmº instituindº º diáriº de bºrdº (ªnexº 1), º diáriº de ªbªstecimentº (ªnexº II)

e ª fichª de mªnutençãº (ªnexº III), que servirãº de bªse pªrª elªbºrªçãº de relªtóriºs mensªis

que sãº emitidºs pelº respºnsável pelª frºtª municipªl, quªntº ªº registrº de quilºmetrªgem

percºrridª, quªntº ªº cºntrºle de gªstºs cºm cºmbustíveis e quªntº ªº gªstº cºm ª mªnutençãº

e ª repºsiçãº de peçªs de cªdª veículº.

Este Cºntrºle Internº verificºu que existe pªstª cºntendº ºs registrºs de tºdºs ºs veículºs

pertencentes ªº Municípiº, ºu lºcªdºs, identificªndº—ºs cºm º númerº de chªssi, plªcª, cºr,

mºdelº, ªnº de fªbricªçãº, tipº de cºmbustível utilizªdº e númerº de registrº nº DETRAN.
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Nãº existe sistemªtizªçãº nºs mªpªs dº desempenhº dºs veículºs pªrª ª prºmºçãº de revisões,

repºsiçãº de peçªs e/ºu mªnutençãº e nem ºs cºntrºles dªs repºsições de peçªs e/ºu

mªnutençãº efetuªdªs. Os serviçºs de repªrºs nºs veículºs sãº feitºs à medidª que vãº surgindº

ºs prºblemªs mecânicºs, sendº que veículºs nºvºs ªs revisões sãº feitªs ºbedecendº ª indicªçãº

dª quilºmetrªgem.

vi — DAS LICITAÇÓES CONTRATOS:

A ªtuªl Cºmissãº de Licitªçãº dª Prefeiturª fºi designªdª pelª Pºrtªriª Municipªl de nº 138/2020

de 16 de mªrçº de 2020, fºrmªdª pelºs servidºres: FERNANDO SILVA LIMA — Presidente, GILTON

SANTOS MOREIRA — Secretáriº, HARLEY SSILVA FARIAS — membrº e TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA —

suplente, O pregºeirº é º servidºr dº quªdrº efetivº, º Sr. FERNANDO SILVA LIMA, nºmeªdº pelª

Pºrtªriª Municipªl 139/2020 de 16 de mªrçº de 2020.

Este Cºntrºle Internº cºnstªtºu ”in lºcº” que existe Certificªdº de Registrº Cªdªstrªl — CRC —

devidªmente ªtuªlizªdº, cºntendº ºs dºcumentºs necessáriºs à hªbilitªçãº pªrª licitªções e

cºntrªtªções, de tºdºs ºs fºrnecedºres dº Municípiº.

Verificºu—se que tºdºs ºs ªtºs: ªvisºs, extrªtºs de cºntrªtºs, hºmºlºgªções, editªis e ºutrºs,

estãº sendº devidªmente publicªdºs nº Diáriº Oficiªl dº Municípiº, jºrnªis de circulªçãº regiºnªis

e murªl, cºnfºrme ª Legislªçãº vigente.

Verificºu—se que tºdªs ªs Licitªções sãº reªlizªdªs cºm bªse em requisições e ºfíciºs expedidºs

pelªs Secretªriªs Municipªis, cºm ª ªberturª de Prºcessºs Administrªtivºs, depºis de ªutºrizªdªs

pelº Prefeitº Municipªl.

Antes dª Autºrizªçãº dº Prefeitº este Cºntrºle Internº verificª tºdª dºcumentªçãº ªpresentªdª

nª fªse iniciªl dº Prºcessº Administrªtivº, emitindº PARECER ªcercª dºs prºcedimentºs

preliminªres ªdºtªdºs pelª Cºmissãº de Licitªçãº pªrª ªberturª de Prºcessºs Licitªtóriºs.

Verificºu—se que tºdºs ºs Prºcessºs Administrªtivºs sãº numerªdºs e publicªdºs de fºrmª regulªr

e cºnstª de cªdª Prºcessº Administrªtivº º Editªl de Licitªçãº, indicªndº º Órgãº, ª Unidªde

Orçªmentáriª, º Prºjetº/Atividªde, ª Fºnte de Recursº e º Elementº de Despesª, pºr ºnde

deverãº ºcºrrer ªs despesªs, bem cºmº º Pªrecer Préviº dª Assessºriª Jurídicª dº Municípiº,

ªprºvªndº ª minutª dº Editªl e dº Cºntrªtº, quªndº fºr º cªsº, sendº que º resultªdº de cªdª

prºcessº de licitªçãº é hºmºlºgªdº pelº Prefeitº.

Cºnfºrme Mªpª fºrnecidº pelª Cºmissãº de Licitªções, demºnstrªmºs nº quªdrº ªbªixº, ºs

prºcessºs efetivªdºs nº mês de ABRIL/2020 pelª Administrªçãº Diretª, bem cºmº º nº dº

Cºntrªtº, ª dªtª dª vigênciª, ºs vªlºres mensªis e ºs vªlºres glºbªis, sendº reªlizªdªs 12

Dispensªs de Licitªçãº.

SIGIA:
Pág. 16



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

CNPJ 13.752.993/0001—08

Ruª Duque de Cªxiªs, 165 — Centrº

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

wwwitºrºrº.bª.gºv.br — CEP: 45.710—000 — Itºrºró — Bªhiª

 

DL — Dispensª de Licitªçãº

CON — Cºncºrrênciª

IN — Inexigibilidªde

PP — Pregãº Presenciªl

TM — Tºmªdª de Preçºs

CP — Chªmªdª Públicª
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 imediªtª e emergenciªl ªquisiçãº
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m º'. m:gª p:lz PRODUTOS ª58/2020 310722020 R$ 12,25000 R$12.250,00
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situªçãº ªtuªl de emergênciª em

seide, nº ªnº de 2020

r 5 OSDF2020 cºntrªlªçãº dº empresª ”pªrá —
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dª  Pensº  que

—

suprirãº

—

ªs
necessidªdes

—

emergenciªis

—

dª

Secretªriª Municipªl de Sªúde de
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e iª em seúds, deflegrªdº
pelº Cºrºnªvirus (Cºvid—19) nº ªnº
de 2020
Cºntrªtªçãº de ºmpresª

especiªlizªdª pªrª ªquisçãº: dº

preus pªrª ºs velºulºs ª ªªrviçº HG PNEUS SA 109/2020 31/08/2020 R$ 9.688,00 R$ 9.688,00

dª Prefeiturª Municipªl de Hºrºró.

Cºntrªtªçãº de ºmpresª
R$ 7.582.00 R$ 7.562.00

especiªlizªdª

:

pªrª ªquisiçãº  de t64/2020

R$ 17.724710 R$17.72440

pneus pªrª ºs veículºs ª servigº

viI — DAS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS.

  

   

  
  

      

    

  

  

  dª Prefeiturª Municipªl d lºrºrd,

de empresª

        

  

   
  

KIPISOS

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

LTOA  

 

s, câncº, ªreiª lªvªdª º
briª, pªrª mªnulençãº
emergenciªl nº beirrº Cidªde Nºvª
Liberdªde,

_

nªs

—

ruªs

—

Cªrlºs
Lemªrcª º Cªrlºs Mºriº

31/08/2020

311072020

         

 

Este Cºntrºle Internº ªcºmpªnhª cºnstªntemente tºdªs ªs ºbrªs e serviçºs de engenhªriª em

execuçãº nº Municípiº e pºde registrªr que:

1 — Que ºs registrº e dªdºs sºbre ºbrªs e serviçºs de engenhªriª em execuçãº e/ºu executªdºs,

estãº sendº ªtuªlizªdºs e infºrmªdºs pelº sistemª SIGA, de ªcºrdº ª Resºluçãº TCM;

2 —— Que existem cªdªstrºs ªtuªlizªdºs de fºrnecedºres, mªteriªis, equipªmentºs e serviçºs

destinªdºs às ºbrªs, ºs quªis deverãº permªnecer sempre à dispºsiçãº dº TCM;

3 — Que ªs ºbrªs/serviçºs de engenhªriª executªdªs ºu em execuçãº estãº devidªmente

identificªdªs e ª suª dºcumentªçãº ªrquivªdª em pªstªs especiªis;

4 — Que existem prºjetºs básicº e executivº de tºdªs ªs ºbrªs em ªndªmentº;,

5 — Que ªs ºbrªs/serviçºs de engenhªriª fºrªm precedidªs de prºcedimentº licitªtóriº;

6 — Que fºrªm elªbºrªdºs ºrçªmentºs detªlhªdºs em plªnilhªs que expressem ª cºmpºsiçãº de

tºdºs ºs itens e preçºs unitáriºs;

7 — Que nºs Cºntrªtºs firmªdºs cºm ª Administrªçãº Municipªl fºrªm indicªdªs ªs dºtªções pºr

ºnde deveriª ºcºrrer ª despesª;

8 — Que fºrªm prºvidenciªdªs fºtºgrªfiªs dª situªçãº pré—existente, nº cªsº de refºrmªs e Obrªs

cºnveniªdªs;

9 — Que fºrªm firmªdºs cºntrªtºs cºm ªs empresªs executºrªs;

10 — Que fºrªm expedidªs ºrdens de iníciº dºs serviçºs;

11 — Que ºs pªgªmentºs dªs ºbrªs/serviçºs de engenhªriª sãº efetuªdºs cºm bªse s bºletins

dªs medições dºs serviçºs executªdºs;
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12 — Que ªs ºbrªs já executªdªs fºrªm recebidªs mediªnte termºs de ªceitªçãº prºvisóriºs ºu

definitivºs.

viiI — DAS OPERAÇÃOES DE CRÉDITOS:

Nãº hºuve receitªs prºvenientes de Operªções de Créditºs nº mês, pºrém, cªsº venhª ª ºcºrrer,

estªmºs ºrientªndº ª Secretªriª de Plªnejªmentº, Gestãº e Finªnçªs pªrª verificªr ª existênciª de

ªrquivºs cºm cºntrºles específicºs de tºdºs ºs empréstimºs cºntrªídºs pelº Municípiº, cºntendº

ªs ªutºrizªções legªis pªrª cºntrªílºs, ºs cºntrªtºs, vªlºres, prªzºs, desembºlsºs ºu

ªmºrtizªções, bem cºmº ªditªmentºs que elevem º vªlºr dª dívidª ºu mºdifiquem prªzºs

cºntrªtuªis.

Ix — DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO:

FA—VOCLIME
LEO

55

Es
s

ieeee
————

O Cºntrºle Internº ºrientª e ªlertª, nª hipótese de ª dívidª cºnsºlidªdª dº Municípiº encºntrªr—se

próximª dºs limites fixªdºs nº 5 30, íncisº II dª Resºluçãº nº 40, dº Senªdº Federªl.

x — DOS ADIANTAMENTOS:

Existe nº Municípiº de Itºrºró legislªçãº que ªutºrizª e disciplinª cºncessãº de ªdiªntªmentºs,

mesmº ªssim, nãº fºi efetuªdª quªlquer despesª dessª nªturezª nº mês em ªnªlise.

XI__— ___DAS___DOAÇÓES, SUBVENÇÓES,

___

AUXÍLIOS__ E

CONTRIBUIÇÓES CONCEDIDAS:

Estª Cºntrºlªdºriª chªmª ª ªtençãº dª Administrªçãº Municipªl nº sentidº de que sempre que º

Municípiº vier ª firmªr Termºs de Cºlªbºrªçãº, Acºrdºs ºu Cºnvêniºs cºm entidªdes civis sem

fins lucrªtivºs pªrª fins de subvençãº e/ºu cºntribuiçãº, pªrª que pºssª estªr sempre ªtentª pªrª:

ª) — Verificªr se ª entidªde pªrª ª quªl º recursº será repªssªdº é recºnhecidª, pºr lei

municipªl, cºmº entidªde civil sem fins lucrªtivºs, cºmº determinª ª Resºluçãº 1.381/2018 dº

TCM—BA e se ºs demªis dºcumentºs inerentes à suª funciºnªlidªde estãº regulªres;

b) — Verificªr se º Plªnº de Trªbªlhº está de ªcºrdº cºm º ºbjetivº dº Termº de

Cºlªbºrªçãº, Acºrdº ºu Cºnvêniº ª ser firmªdº entre ªs pªrtes;

c) Orientªr ªs entidªdes sºbre ª ºbrigªtºriedªde de prestªrem cºntªs nº prªzº ªssinªlªdº

nª Resºluçãº de nº. 1.381/2018, dº TCM—BA.;
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d) Verificªr se dª prestªçãº de cºntªs ª que ªlude ª ªlíneª ªnteriºr cºnstª ª dºcumentªçãº

estªbelecidª nª Resºluçãº de nº. 1.381/2018, dº TCM—BA.;

e) Emitir pªrecer sºbre ª regulªridªde ºu nãº dª prestªçãº de cºntªs dª entidªde civil

beneficiªdª, cºnfºrme estªbelecidº nºs ªrtigºs 14 e 15 dª Resºluçãº de nº. 1.381/2018 dº TCM—

BA..

XII — DA DÍVIDA ATIVA:

A RECEITA dª Dívidª Ativª inclui ºs créditºs de nªturezª tributáriª ºu nãº tributáriª ª fªvºr dº

Municípiº, ªdvindºs de vªlºres devidºs, cujª certezª de suª liquidez fºrªm ªpurªdºs, pºr nãº

terem sidº pªgºs nªs dªtªs dºs seus vencimentºs.

Nª LOA/2020, ª Receitª prºveniente dª cºbrªnçª dª DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA dª Administrªçãº

Diretª Municípiº de Itºrºró—Bª. fºi estimªdª nº vªlºr de R$. 61.000,00 (sessentª e um mil reªis)

º que impºrtª nº percentuªl de 0,11% (zerº, vírgulª ºnze pºr centº) dª receitª tºtªl estimªdª

pªrª º exercíciº de 2020.

Este Cºntrºle Internº tem ºbservªdº ª preºcupªçãº dª ªdministrªçãº em ªções e medidªs

ªdºtªdªs pªrª ª cºbrªnçª dª dívidª ªtivª, prºcurªndº firmªr ªcºrdºs de pªrcelªmentº e

cºbrªnçªs ªdministrªtivªs ªmigáveis e tem ºrientªdº ª Secretªriª de Plªnejªmentº Gestãº e

Finªnçªs em cºnjuntº cºm º Depªrtªmentº de Tributªçãº dº Municípiº e º Depªrtªmentº

Jurídicº pªrª:

1 — Verificªr se, quªndº esgºtªdº º prªzº estªbelecidº pªrª pªgªmentº, dª decisãº ªdministrªtivª

irrefºrmável ºu dª decisãº judiciªl pªssªdª em julgªdº, º créditº tributáriº fºi devidªmente

inscritº em dívidª ªtivª;

2 — Verificªr se cºnstªm dª inscriçãº em dívidª ªtivª º nºme dº devedºr ºu cºrrespºnsável, bem

cºmº seu dºmicíliº ºu residênciª, pªrª fªcilitªr ª suª lºcªlizªçãº;

3 — Verificªr se cºnstªm dª inscriçãº ª quªntiª devidª, º mºdº de cálculº dºs jurºs de mºrª, ª

ºrigem dº créditº, ª dªtª de inscriçãº, º númerº dº prºcessº ªdministrªtivº que ºriginºu º

créditº, ª indicªçãº dº livrº e dª fºlhª de inscriçãº;

4 — Verificªr se º cºntribuinte fºi devidªmente cºmunicªdº dª inscriçãº dº débitº em dívidª ªtivª;

5 — Verificªr se, nãº sendº regulªrizªdº º débitº pelº cºntribuinte nº prªzº estªbelecidº, fºi

emitidº à certidãº de dívidª ªtivª;

6 — Verificªr se dª certidãº de que trªtª ª ªlíneª ªnteriºr cºnstª º nºme dº devedºr,

cºrrespºnsável, se hºuver, bem cºmº dºmicíliºs ºu endereçºs residenciªis, vªlºr ºriginªl dª

dívidª, jurºs e ºutrºs encªrgºs previstºs em lei, ºrigem, nªturezª e fundªmentº legªl, dªtª e
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númerº de inscriçãº nº registrº dª dívidª ªtivª e númerº dº prºcessº ªdministrªtivº ºu dº ªutº

de infrªçãº;

7 — verificªr se ª Certidãº de Dívidª Ativª fºi encªminhªdª à Prºcurªdºriª dº Municípiº, pªrª que

se dê iníciº ªº prºcessº de execuçãº fiscªl.

Este Cºntrºle Internº cºnstªtºu que neste mês hºuve registrº de ªrrecªdªçãº ª títulº de Dívidª

Ativª.

Estãº detªlhªdªs nºs quªdrºs ªbªixº, ªs previsões dªs RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

dªs Administrªções Diretª dº Municípiº de Itºrºróé e ª suª efetivª ªrrecªdªçãº nº mês de

ABRIL/2020.

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA — PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITORORÓ  
  
        

    
      

     

    

     

     
   

   

   

    

     
    

   

 

   
    

  
       

     
     

         

   

   

 

      

IRRF IPTU ISSQN ISSQN TAXAS TOTAL ESTIMADO

TRABALHO MULTA E MULTA E INSPEÇÃO E PARA COBRANÇA

MULTA E JUROS 1118.02.33 JUROS FISCALIZAÇÃO

JUROS DE MORA DE MORA
 

 

 

DE MORA 1118.01.13    

 

 

1118.0114 1118.02.34 1121.01.13

1.624,47 2.427,40

22,56

_m!_a.uy
,sa

  

1113.03.14
   

 

 

 

    

   
 

 

O ªrtigº 11, dª Lei de Respºnsªbilidªde Fiscªl 101/2000 (LRF) estªbelece que ”Cºnstituem

requisitºs essenciªis dª respºnsªbilidªde nª gestãº, ª instituiçãº, previsãº e efetivª ªrrecªdªçãº

de tºdºs ºs tributºs dª cºmpetênciª cºnstituciºnªl”.

Vªle ressªltªr que ª Lei de nº. 8.429/92, nº seu ªrtigº 10, incisº X, dispõe que º descªsº e ª

negligênciª nª ªrrecªdªçãº de tributºs cªrªcterizªm cºmº ªtº de imprºbidªde ªdministrªtivª. A

penª pªrª º descumprimentº dessª nºrmª legªl encºntrª—se nº ªrtigº 12, incisº II dessª mesmª

Lei.

Estª Cºntrºlªdºriª tem ºbservªdº que ª exemplº de ºutrºs Municípiºs de pequenº pºrte, º

Municípiº de Itºrºró, de há muitº tempº, tem enfrentªdº dificuldªdes nª cºbrªnçª de Receitªs

Tributáriªs, muitªs vezes pºr serem cºnstituídªs de vªlºres individuªis ínfimºs e inexpressivºs que

fªzem cºm que ª pºpulªçãº se ªbstenhª de cumprir cºm º pªgªmentº dºs tributºs municipªis,

principªlmente dºs vªlºres relªtivºs ªº IPTU. Temºs ªcºmpªnhªdº º esfºrçº dº Depªrtªmentº de

Tributªçãº dª Prefeiturª nº sentidº de incentivªr ª pºpulªçãº pªrª ª necessidªde de pªgªr ºs seus

débitºs pªrª cºm ºs cºfres públicºs, mesmº sªbendº que ª grªnde pªrte dª pºpulªçãº

Itºrºrºense é cºnstituídª de pessºªs de rendª mínimª.
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Observª—se que váriªs ªções estãº sendº desenvºlvidªs pelº Depªrtªmentº de Tributªçãº dª

Prefeiturª pªrª

cºrrespºndênciªs enviªdªs ªºs cºntribuintes,

descºntºs ºu ªté mesmº em pªrcelªs.

prºmºçãº de cºbrªnçª dªs receitªs tributáriªs de fºrmª ªmigável, ªtrªvés de

prºpºndº pªgªmentº dºs seus débitºs, cºm

Se nãº hºuver um resultªdº sªtisfªtóriº nªs cºbrªnçªs ªdministrªtivªs, ºrientªmºs ªº

Excelentíssimº Sr. Prefeitº ª ªdºtªr ªs medidªs cªbíveis nº sentidº de que sejªm implementªdªs

ªções de cºbrªnçª viª judiciªl ªºs devedºres.

Quªntº ª cºbrªnçªs dªs multªs ºu ressªrcimentºs — imputªdªs ª Agentes Pºlíticºs dº Municípiº,

em decisões trªnsitªdªs em julgªdº em nível dº Tribunªl de Cºntªs dºs Municípiºs dº Estªdº dª

Bªhiª, estª cºntrºlªdºriª ºrientª º Prefeitº Municipªl ª ªdºtªr ªs medidªs necessáriªs pªrª ª

efetivª cºbrªnçª dºs vªlºres devidºs ªºs cºfres públicºs pºr ex—ªgentes pºlíticºs.

Cºnfºrme quªdrº ªbªixº, este cºntrºle internº ªpresentª ªs ªções que já fºrªm impetrªdªs pelº

   
    

8000791—74—2018.8.05.0133

Municípiº de Rºrºró, cºntrª ªgentes pºlíticºs.

MARCO A LACERDA BRITO
 

8000178—20—2019.8.05.0133 GENIVALDO DA SILVA CARNEIRO

   

   

 

07487017      
RESSARCIMENTO

  

4.725,00-  

 

  

  

  

8000178—20—2019.8.05.0133

   8000178—20—2019.8.05.0133
 

 

 

  GENIVALDO DA SILVA CARNEIRO

09088—15

 

  MULTA
 

GENIVALDO DA SILVA CARNEIRO

02745e16

07902e17

    

  MULTA

 

   

 

8000180—87—2019.8.05.0133

      
8000180—87—2019.8.05.0133

 

  
  

 

JOSÉ ADROALDO SILVA ALMEIDA

+—

0134—15

 

  

MULTA
 

JOSÉ ADROALDO SILVA ALMEIDA 0857011

0O346—18

RESSARCIMENTO

RESSARCIMENTO

   
      8000181—87—2019.8.05.0133

8000180—87—2019.8.05.0133 +JOSÉ ADROALDO SILVA ALMEIDA

JOSÉ FERREIRA PINTO 04323—96 RESSARCIMENTO
_|——

     

    

 

   

  

  
  

  

1.500,00 2016

700,00 2017

_

imºsº

|

ºs

|

mªs|_
1.829,64 2018

   

   

 

 

   
 

   

   

  

  
   

    
     MULTA

 

 

8000182—57—2019.8.05.0133 MARCOA LACERDA BRITO 09271—14

8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO 38736—14

8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO 37015—17 MULTA

 

 

 

  8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO |— 
3711417

     

  

   

 

2.602,47 1996

12.000,00 2014

         

  
 

  8000182—57—
2019.8.05.0133  MARCO A LACERDA BRITO

     

      09025—15
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MARCO A LACERDA BRITO

 

lyaooomz-swzow.a.os.ona

  8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO 0229916

 

 

      

  
  

8000182—57—2019.8.05.0133   MARCO A LACERDA BRITO 02299016

08079—06 RESSARCIMENTO

11033—10 RESSARCIMENTO

MARCO A LACERDA BRITO 04548—05 RESSARCIMENTO

 

 

  

    

  
     

  8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO
    

   8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO  

  
      

   

  8000182—57—2019.8.05.0133

    
    

     
    

    

8000182—57—2019.8.05.0133 MARCOA LACERDA BRITO

 

07162—08 RESSARCIMENTO

    
    
 

8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO 09029—15

— T
21084—10 RESSARCIMENTO

   RESSARCIMENTO

       8000182—57—2019.8.05.0133 MARCO A LACERDA BRITO

 

 

Fºi ºbservªdº que nº mês em exªme, cºnfºrme Cºnhecimentº de Receitª de nº. 0000815, de

09/04/2020, fºi creditªdº nª cºntª cºrrente de nº. 21.570—8, bªncº Brªdescº S/A, Agênciª 3075 —

Itºrºró—Bª., º vªlºr de R$. 2.536,80 (dºis mil e quinhentºs e trintª e seis reªis e ºitentª centªvºs),

prºveniente dº pªgªmentº de Multª impºstª pelº TCM ªº gestºr Adªutº Oliveirª de Almeidª,

referente ªº prºcessº TCM nº. 0348818 (6ª pªrcelª);

XII! — DA DESPESA PÚBLICA:

 

Despesª públicª é º cºnjuntº de dispêndiºs reªlizªdºs pelºs entes públicºs pªrª custeªr ºs

serviçºs públicºs (DESPESAS CORRENTES) prestªdºs à sºciedªde ºu pªrª ª reªlizªçãº de

investimentºs (DESPESAS DE CAPITAL).

Este Cºntrºle internº tem verificªdº ºs prºcessºs de pªgªmentº nª suª fªse de elªbºrªçãº,

prepªrªçãº e trªmitªçãº dºs dºcumentºs cºntábeis dª despesª dª prefeiturª, ºbservªndº que ºs

trâmites ºbedecem ªº quªntº está determinªdº nª Lei 4.320/64 e em Resºluções dº TCM.

É verificªdº se nºs Prºcessºs de Pªgªmentº dª Despesª Públicª cºnstªm º nºme dº credºr, º

vªlºr exªtº ª pªgªr, ª unidªde gestºrª respºnsável pelº pªgªmentº, º númerº dª cºntª bªncáriª e

ª ºrdem de pªgªmentº, dª nºtª de empenhº e dª nºtª fiscªl respectivª, ºbservªndº, tªmbém se

ºs pªgªmentºs estãº sendº efetuªdºs ªtrªvés de ºrdem bªncáriª ºu trªnsferênciª eletrônicª;

1 — DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
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A Despesª Orçªmentáriª é ªquelª Despesª Públicª que depende exclusivªmente de ªutºrizªçãº

legislªtivª pªrª ª suª efetivª reªlizªçãº, nãº pºdendº ser empenhªdª ºu pªgª sem ª existênciª de

Créditº Orçªmentáriº que ª cºrrespºndª suficientemente.

Nºs quªdrºs ªbªixº estãº ªpresentªdºs ºs vªlºres dªs DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL,

pªgªs nº mês de ABRIL/2020, pelªs Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró,

cºmº tªmbém, ºs vªlºres ªcumulªdºs nº períºdº.

VALORES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS — PREFEITURA.

   

   

2.737.654,44 754.667,54 3.492,321,98 3.492.321,98

FEVEREIRO 3.928.788,46 766.334,11 4.695.122,57 8.187.444,55

MARÇO 3.497.889,23 1.555.808,47 5.053.697,70 13.241.142,25

2.990.477,56 395.226,34 3.385.703,90 16.626.846,15

13.154.809,69 3.472.036,46 16.626.846,15 16.626.846,15

 

 

 

 

 

VALORES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS — SAAE — SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E

ESGOTOS.

   

   

 

        

     

 

JANEIRO 157.522,78

FEVEREIRO 214.359,75 10.962,00 225.321,75 382.844,53

MARÇO 221.228,88 2.550,00 223.778,88 606.623,41

217.735,09 8.631,30 226.366,39 l 832.989,80

810.846,50 22.143,30 832.989,80 832.989,80

157.522,78 157.522,78
   

   
  

   
  

  

 

    
     

 

    

   

  
  

 

  
 

  

 

JANEIRO .787,62 127.787,62 127.787,62

FEVEREIRO 141.466.07 141.466,07 269.253,69

MARÇO 126.353,06 132.058,06 401.311,75

ABRIL 160.279,05 . 561.590,80

SOMA 555.885,80 561.590,80 561.590,80

 

 

 

 

 

 

 

TºtªL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS — PREFEITURA — SAAE — SERVIÇO
_ AUTôNOMO DE ÁGUA EESGOTOSE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,

JANEIRO 3.022.964,84 — 754.67,54 3.777.632,38 3.777.632,38

FEVEREIRO 4.284.614,28 777.296,11 h 28.839.542,77
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MARÇO [___ 3.845.471,17 1.564.063,47 5.409.534,64 |___14,249.077,41

ABRIL 3.368.491,70 403.857,64 3.772.349,34

|___

18.021.426,75

SOMA 14.521.541,99 3.499.884,76

|__

18.021.426,75 |___18.021.426,75

2 — DESPESA EXTRA—ORÇAMENTÁRIA:

Pªrª ªs Despesªs Extrª—Orçªmentáriªs nãº existe previsãº nª Lei Orçªmentáriª e suª execuçãº nãº

depende de Autºrizªçãº Legislªtivª.

Nºs quªdrºs ªbªixº estãº detªlhªdºs ºs vªlºres dªs DESPESAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS, pªgªs

mês ª mês, pelªs Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró, cºmº tªmbém, ºs

vªlºres ªcumulªdºs nº períºdº.

VALORES DAS DESPESSXT—ORAMENTÁRIAS PAGAS— PREFEITURA,

578.318,27|_________

—|

578.318,97
52

FEVEREIRO 311.101,55 578.318,97 889.420,

288.773,51 889.420,52 1.178.194,03

245.053,26 1.178.194,03 1.423.247,29

1.423.247,29 — 1.423,247,29 

 

vªLORES DAS DESPESAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS PAGAS — SAAE — SERVIÇO AUTÓNOIMO DE
ÁGUA E ESGOTOS.  

  
  
   
   

 

  

  
  
    
  
  

   

   

    
    

    

   

Jªneirº

________

|______

7626093/______

___—|___

76.260,93
138.988,55

[Mªrçº

___

[

sªlses,2º

|_____

1ªs.988,55

|______

19857775
ABRIL 79.022,41 193.577,75 272.600,16

 

SOMA | 272.600,16 — 272.600,16

VALORES DAS DESPESAS EXTRA—ORÇAMENTÁRIAS PAGAS — CAMARA MUNICIPAL DE

READRES.

  

     
 

| JANEIRO 20.132,71 |____ — 20.132,71

FEVEREIRO 11.875,84 20.132,71 32.008,55

MARÇO 14.992,27 32.008,55 47.000,82

47.000,82 A 71 79.063,38
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[_ SOMA | 79.063,38 — 79.063,38 )

TºtªL cerªL pªs pespesªs ExTrª—ºrÇªmeENTáÁRriªs PAGAS — PREFEITURA — SAAE — SERVIÇO

Autônºmºpe ÁGuª e EsGOTOS E CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

 

    
FEVEREIRO 385.705,01|______ 674.712,61

)

1.060.417,62

358.354,98 1.060.417,62 1.418.772,60

356.138,23 1.418.772,60 1.774.910,83

1774.910,83 |_________

—!

1.774.910,83
 

3 — DO EMPENHO:

 

Está dispºstº nº ªrtigº 61 dª Lei nº. 4.320/64, que ”pªrª cªdª empenhº será extrªidº um

dºcumentº denºminªdº NOTA DE EMPENHO. que indicªrá º nºme dº credºr, ª representªçãº e

ª impºrtânciª dªs despesªs, bem cºmº ª deduçãº destª dº sªldº dª dºtªçãº própriª”.

A emissãº dª Nºtª de Empenhº é º primeirº ªtº dª Gestãº Finªnceirª pªrª cºnsumªrª fªse iniciªl

dª Execuçãº dº Orçªmentº Públicº. Após ª emissãº dº empenhº se sucedem ªs fºrmªlidªdes dº

recebimentº dºs mªteriªis, serviçºs ºu ºbrªs, pªrª ª efetivª liquidªçãº, pªrª, em seguidª, reªlizªr—

se º pªgªmentº. Cºnfºrme determinªçãº dª Lei de nº. 4.320/64, em seu ªrtigº 59 de que ”º

empenhº nãº pºderá exceder º limite dºs créditºs cºncedidºs”. Dªí ª necessidªde de se fªzer

um cºntrºle rigºrºsº dºs vªlºres que estãº sendº empenhªdºs ª fim de que ª gestãº finªnceirª

nãº venhª ª exceder ªºs vªlºres ºrçªdºs.

Tºdºs ºs ªspectºs ªcimª estãº sendº rigºrºsªmente ªpreciªdºs pºr estª Cºntrºlªdºriª.

Dºs Prºcessºs de Pªgªmentº submetidºs ª ªnªlise destª Cºntrºlªdºriª fºi verificªdº que:

ª) — As despesªs estãº empenhªdªs e clªssificªdªs de fºrmª ªdequªdª;

b) — As Nºtªs de Empenhº, ªs Nºtªs de Liquidªçãº e ªs Ordens de Pªgªmentº estãº

devidªmente ªssinªdªs pelªs ªutºridªdes cºmpetentes e pelº respºnsável pelªs emissões;

c) — As Nºtªs de Empenhºs Glºbªis e Estimªtivºs dªs despesªs fºrªm emitidªs de fºrmª

préviª;

d) — Os dºcumentºs que cºrrªbºrªrªm pªrª ª emissãº dªs Nºtªs de Empenhºs e ªs Nºtªs de

Liquidªçãº estãº ªnexªdºs ªºs Prºcessºs de Pªgªmentº;

e) — As Nºtªs de Empenhºs ºbservªm ªs fºntes de finªnciªmentº;
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Estª Cºntrºlªdºriª verificºu que nº mês em exªme, fºi empenhªdº pelªs Administrªções Diretª e

Indiretª dº Municípiº de Itºrºré, º vªlºr tºtªl de R$. 1.042.970,62 (um milhãº, quªrentª e dºis

mil, nºvecentºs e setentª reªis e sessentª e dºis centªvºs), cºmº tªmbém, hºuve ANULAÇÃO DE

EMPENHO nº vªlºr tºtªl de R$. 5.752,15 (cincº mil, setecentºs e cinquentª e dºis reªis e quinze

centªvºs).

Nºs quªdrºs ªbªixº estãº ªpresentªdºs ºs vªlºres EMPENHADOS nº mês de ABRIL/2020, pelªs

Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró—Bª., cºmº tªmbém, º vªlºr ªcumulªdº

nº períºdº, º Sªldº dª Dºtªçãº e º seu percentuªl cºrrespºndente, em relªçãº ªº vªlºr tºtªl dªs

despesªs fixªdªs nª LOA/2020, ªcrescentªdº dº tºtªl dºs créditºs suplementªres ªbertºs nº

períºdº de JANEIRO ª ABRIL/2020, em virtude de superªvit finªnceirº.

VALORES EMPENHADOS— PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ.

JANEIRO 4.263.764,61

|

27.840.339,09

|

27.840,339,09

|

23.209.836,28

FEVEREIRO 4.263.764,61

|_

3.954.463,95

|

31.794.803,04

|

19.255.372,33

FEVEREIRO ANULAÇOES |___(20.799,60)

|

31.774.003,44

4.263.764,61

|_

974.820,62

|

34.802.144,07

|

16.363.031,30

ANULAÇÓES
4.263.764,61
4.263.764,61

[

uO

___|___

4.263.764,61

|

SETEMBRO 4.263.764,62

OUTUBRO 4.263.764,62

NOVEMBRO 4.263.764,62

LDEZEMBRO 4.263.764,62

SOMA 51.165.175,37

|

34.796.391,92

 

 

 

 

 

 

 

    
343.500,00

|_

2.640.508,77 1.481.491,23 35,94%

343.500,00 31.903,87 1.449.587,36 35,17%

343.500,00
343.500,00

[

1.319.861,18

|___

32,02%

|

343.500,00
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JUNHO

JULHO

343.500,00
343.500,00

AGºstº 343.500,00
SETEMBRO 343.500,00
FºutuBrº

_|___

3ª3.500,00___|______]
NOVEMBRO 343.500,00
DEZEMBRO 343.500,00

4.122.000,00

 

   
  
 

 

  

 

  

   

   
   

   
 

1.653.271,31
15.183,08
 

FEVEREIRO
MARÇO

ABRIL

Ouirº

___|____

187.500,00

||

AGºstº

_|

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

2.250.000,00

1.668.454,39

1.687.212,39
 

 

SETEMBRO
| ºutusBrº
NOVEMBRO
DEZEMBRO

SOMATÓRIO DOS VALORES EMPENHADOS — PREFEITURA MUNICIPAL DE IT
ORORÓ —SAAE—

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS E CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

 

 
 

 

1.724.005,39 |_1.724.005,39

  

LJANEIRO___|_4.794.764,61 32134.119,17

|

32.134.119,17

|

24.308.056,20 |_____44,15%
4.001.550,90

|

36.135.670,07

|

21.286.505,30

|____

37,20%
FEVEREIRO 4.794.764,61 ]
 

FEVeErEIRO

_|

AnuLªÇões |
4.794.764,61
ANULAÇÓES

(20.799,60)

|

36.114.870,47

2.238.447,19

|

38.353.317,66

,66
 

4.794.764,61

4.794.764,61

4.794.764,61

4.794.764,61

4.794.764,62

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

—| 
1.042.970,62

|

39.328.288,28

(5.752,15)

|

39.322.536,13

|

19.183.857,71

|___

33,34%

||

19.208.887,09

|___

31,65%

|

18.214.639,24 
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4.794.764,62

 

  
  
   
  
 

 

SETEMBRO
 

 

  
  

  
 

  

OUTUBRO 4,794.764,62

NOVEMBRO |_4.794.764,62 7

DEZEMBRO 4.794.764,62

57.537.175,37 39.322.536,13

|

39.322.536,13

|

18.214.639,24 31,66%
 

Observª—se nº quªdrº ªcimª que º sºmªtóriº dºs Sªldºs Orçªmentáriºs dªs Administrªções

Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró, ªté º mês em exªme perfªz º tºtªl de R$.

18.214.639,24 (dezºitº milhões, duzentºs e quªtºrze mil, seiscentºs e trintª e nºve reªis e vinte

e quªtrº centªvºs), º que cºrrespºnde ª 31,66% (trintª e um vírgulª sessentª e seis pºr centº),

ªprºximªdªmente, dºs vªlºres Orçªdºs nª 1OA/2019, incluindº—se, ªí, ºs vªlºres de R$.

1.630.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS), R$. 980.000,00 (NOVECENTOS E

OITENTA MIL REAIS) e 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS), cºrrespºndentes ª Aberturªs de

Créditºs Suplementªres, cºnfºrme Decretºs de nºs. 003/2020, 006/2020 e 009/2020, de

02/01/2020, 03/02/2020 e 02/03/2020, respectivªmente;

4 — DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

Nº entendimentº dºs estudiºsºs ”º segundº estágiº dª despesª públicª é ª liquidªçãº, que

cºnsiste nª verificªçãº dº direitº ªdquiridº pelº credºr, tendº pºr bªse ºs títulºs e dºcumentºs

cºmprºbªtóriºs dº respectivº créditº”. Assim, cºmprºvªdº pºr ªutºridªde respºnsável de que ºs

prºdutºs fºrªm entregues e/ºu ºs serviçºs fºrªm prestªdºs pelº cºntrªtªdº, é prºcedidº º

regulªr prºcessº de liquidªçãº e, cºnsequentemente ª ºrdenªçãº pªrª que sejª efetuªdº º

pªgªmentº ªº credºr.

Fºi verificªdº que º setºr de cºntªbilidªde só liberª º prºcessº pªrª que sejª reªlizªdº º

pªgªmentº ªº credºr, ªpós ª ªpresentªçãº de tºdªs ªs certidões pertinentes que sãº ªnexªdªs

ªºs prºcessºs de pªgªmentº.

Nº quªdrº ªbªixº estãº detªlhªdºs ºs vªlºres que fºrªm LIQUIDADOS pelªs Administrªções

Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró—Bª., nº mês de ABRIL/2020, bem cºmº º vªlºr

ªcumulªdº nº períºdº e ºs percentuªis cºrrespºndentes, em relªçãº ªº vªlºr tºtªl fixªdº nª

LOA/2020 e ªº vªlºr tºtªl dªs despesªs empenhªdªs;

_ vªLºres LIQUIDADOS

—

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ.

JANEIRO — _263_764,61 27.840.339,09 27.840.339,09 5.65.774,99 5.675.774,99

|

22.164.564,10

FEVEREIRO 4.263.764,61 3.954.463,95

|

31.794.803,04

|

4.530.487,10 10.206.262,09

|

21.88.540,95

FEVEREIRO AnULAÇõES

|_

(20.799,60)

|

31.774.003,44 10/206—:262,09

|

21.567.741,35

|

18.249.439,67

,

2> ”/4.263.764,61

|

2121.320,01

|

33.895.323,45

|_

5.439.621,69

|

15.645 883,7)
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%ARÇO FANULAÇÓES (68.000,00)

|

33.827.323,45 15.645.883,78

|

18.181.439,67

ABRIL 4.263.764,61 974.820,62

|

34.802.144,07 1.376.557,96

|

17.022.441,74

|

17.779.702,33

ABRIL |__ANULAÇÓES (5.752,15)

|

34.796.391,92 17.022.441,74

|

17.773.950,18

MAIO | 4.263.764,61
JUNHO | 4.263.764,61

|

JULHO 4.263.764,61
AGOSTO 4.263.764,62 7

ºªª

|

ts———

f

º——OUTUBRO_

|

4,263.764,62 |______

|

NOVEMBRO |_4,263.764,62 |_____

1

DEZEMBRO

|_

4.263.764,62 [|_____—__

'|

SOMA 51.165.175,37 34.796.391,92

|

34.796.391,92

|

17.022.441,74 17.022.441,74

|

17.773.950,18

%
33.27% 48,92%

 

VALORES LIQUIDADOS — SAAE — SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS.

  
     

[

JANEIRO__ |__343.500,00
FEVEREIRO 343.500,00 31.903,87

|

2.672.412,64

2.770.781,82

  

2.640.508,77 157522,78 157.522,78

|

2.482.985,99

225.321,75

223.778,88

D2ê,

382.844,53

|

2.289.568,11

606.623,41

|

2.164.158,41
  

  

 

  
 

  
 

  
   

 

 

  
    

  

 

SETEMBRO

OUTUBRO

  

  
  NOVEMBRO |

343.500,00

343.500,00

343.500,00

343.500,00 98.369,18|

ABRIL 343'500'% 31.357,00

|

2.802.138,82 226.366,39

MAIO 343.500,00 7
l: O|
JUNHO 343.500,00 7

JULHO 343.500,00| d7

|

) .500,
AGOSTO 343.500,00 ——  

  

 

  

  

MARÇO 187.500,00

187.500,00

  

   

    
  

    

187.500,00
187.500,00

 DEZEMBRO l 343.500,00

SOMA 4.122.000,00

|_

2.802.138.82

|

2.802.138,82

18.758,00

|

1.687.212,39

   

1.653.271,31 127.787,62 |_127.787,62

|

1.525.463,09

|

.183, 1.668.454,39 141.466,07 269.253,69

|

1.399.200,70

132.228,06 401.481,75

|

1.285.730,64
 

36.793,00

|

1.724.005,39 160.109,05 561.590,80

|

1.162.414,59
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187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.509,00
187.500,00
187.500,00|__
187.509,00

2.250.000,09 |__1—724.005,39

  

 

  

   

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

   

   

 

  

  

   

 

1.724.005,39 561.590,80 561.590,80

|

1.162.414,59

SOMATÓRIO DOS VALORES LIQUIDADOS — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ — SAAE

AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS — CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
z NEs remeºr ª s En

 

 

 

  

   
  

   

    

   

  
  
  

JANEIRO 4.,794.764,61

|

3213411917 32.134.119,17

|

5.961.085,39

|

 5.961.085,39 26.173.033,78

l_iEVEREIRO 4.794.764,61 4.001.550,90

|

36.135.670,07

|

4.897.274,92 10.858.360,31

|

25.277.309,76

   
 

    

FEVEREIRO ANULAÇÓES (20.799,60)

|

36.114.870,47 25.256.510,16

MARÇO 4.794,.764,61

|_

2.238.447.19

|

38.353.317,66

|

5.795.628,63 16.653.988,94

|

21.699.328,72

MARÇO ANULAÇÓES (68.000,00)

|

38.285.317,66

4.794.764,61 18/417.022,34

|

20.911.265,94

ANuLAÇões

|_

(s7szªs)

|

ªsªrªsªsãº|__—_—_—

|

teªpºrªãs

|

ªºsºssiã7º
AAA61___

[

0

[

_|b————_
JUNHO 4.794.764,61 E

d

|

JULHO 4.794.764,61 ___

1

OUTUBRO 4.794.764,62

NOVEMBRO

|

4.794.764,62

|

DEZEMBRO

|

4.794.764,62 [E____

7

AGOSTO

___|

4.794.764,62
SETEMBRO_| 4.794.764,62

|

l_SOMA 57.537.175,37 29.322.536,13 29.322.536,13 18.417.022,34

[___ %

  

ABRIL

   

 

   
  

   
 

 
  

 

 

  

  

 

      

 

  18.417.022,34

|

20.905.513,79

       

   
Observª—se que nº mês em exªme fºi prºcedidª ª LIQUIDAÇÃO nªs Administrªções Diretª e

Indiretª dº Municípiº de Itºrºró nº vªlºr tºtªl R$. 1.763.033,40 (um milhãº, setecentºs e

sessentª e três mil, trintª e três reªis e quªrentª centªvºs), que cºrrespºnde, ªprºximªdªmente

ªºs percentuªis 32,01% (trintª e dºis vírgulª zerº um pºr centº) e de 46,84% (quªrentª e seis

vírgulª ºitentª e quªtrº pºr centº), em relªçãº ªº vªlºr tºtª! fixªdº nª LOA/2019 e ªº vªlºr tºtª!

dªs DESPESAS EMPENHADAS, respectivªmente, incluindº—se, ªí, ºs vªlºres de R$. 1.630.000,00

(UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS), R$. 980.000,00 (INOVECENTOS E OITENTA MIL

REAIS) e 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS), cºrrespºndentes ª Aberturªs de Créditºs
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Suplementªres, cºnfºrme Decretºs de nºs. 003/2020, 006/2020 e 009/2020, de 02/01/2020,

03/02/2020 e 02/03/2020, respectivªmente;

Nº mês em exªme nãº hºuve cªncelªmentº de empenhºs liquidªdºs.

5 — DO PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA:

Nº mês de ABRIL/2020, ªs Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró reªlizªrªm

pªgªmentº de Despesªs Orçªmentáriªs nº vªlºr de R$. 3.772.349,34 (três milhões, setecentºs e

setentª e dºis mil, trezentºs e quªrentª e nºve reªis e trintª e quªtrº centªvºs).

Tºdºs ºs pªgªmentºs sãº reªlizªdºs mediªnte ºrdem de pªgªmentº e trªnsferênciªs bªncáriªs,

pelº seu vªlºr líquidº, depºis de ªutºrizªdºs pelª ªutºridªde cºmpetente, enquªntº que ªs

retenções sãº registrªdªs pelº sistemª cºntábi! de fºrmª individuªlizªdª em cºntªs específicªs nº

fluxº ºrçªmentáriº e extrª—ºrçªmentáriº, de ªcºrdº cºm ª suª nªturezª.

Apresentªmºs, cºnfºrme quªdrºs ªbªixº, ºs vªlºres LIQUIDADOS e PAGOS nº mês de

ABRIL/2020, pelªs Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró e º seu mºntªnte

ªcumulªdº nº períºdº, incluindº, ªindª, º vªlºr dªs despesªs LIQUIDADAS E NÃO PAGAS nº

períºdº.

DESPESAS LIQUIDADAS E NÃO PAGAS — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ.

FEVEREIRO 4.263.764,61 4.530.487,10 10.206.262,09 4.695.122,57 8.187.444,55

4.263.764,61 5.439.621,69 15.645.883,78 5.053.697,70 13.241.142,25

|

2.404.741,53

4.263.764,61 ' 1.376.557,96 17.022.441,74 16.626.846,15

4.263.764,61

mmª- 4.263.764,61

m 4.263.764,61

 

 3.385.703,90

 

m 4.263.764,62
 

SETEMBRO 4.263.764,62
 

OUTUBRO

NOVEMBRO

4.263.764,62

4,263.764,62
 

DEZEMBRO 4.263.764,62
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Lªneinº

—|

343.500,00|___rssº|___persmºs|__MWsmim

|___

Psrº

|

”FeverEIRO

|—ªª5

s000º

—

mªnºº

|

ªª

|

mim|iii
EMARÇO

——|

003250000|

__

º

mº|

º

—

nmrm

|

mrm

[MAIO____

|_

343.500,00—-—-

[

JUNHO___

|

[ld|

AGOSTO 343.500,00

————

NOVEMBRO

|_

343.500,00 ººº

-———
ª_832.989,80

|

832.989,80

|

832.989,80

UNICIPAL DE VEREADORES.

  
           

    

     
 

  

    

 

    
  

    
  
   

       

  

  

 

  

 

  
  

  
   

      
  

   

 

 

    

187.500,00 160.109,05 561.590,80 160.279,05

ºm——

|pgr

sºªº

|—p|_

ªª|

_

1P#

_

**”*)
HONRO__|ªersº9çãº

|

[ºº

d

——

[

JULHO___

|
_

187.500,00
—

 

  

 

 

  

 

187.500,00 =

SETEMBRO

_|_

187.500,00
OUTUBRO

|

187.500,00
NOVEMBRO

|_

187.500,00

_

sºmª

_|

2.250.000,00

|

se1.590,80

|_

561.590,80

sºMATÓRIO DAS DESPESAS LIQUIDADAS E NÃO PAGAS — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS E CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

   

  
 

 

    

 

   
 

  
  

 

5.961.085,39 3.777.632,38 3.777.632,38 2.183.453,01

4.794.764,61 4.897.274,92 10.858.360,31 5.061.910,39 8.839.542,77
.794.764,

5.795.628,63. 16.653.988,94 5.409.534,64 14,249.077,41 2.404.911,53

4.794.764,61

p

0741
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 395.595,59

 

3.772.349,34 18.021.426,75

—|—
    
    

 

PBRIL 4.794.764,61
MAIO 4.794.764,61

, JUNHO 4.794.764,61

JULHO 4.794.764,61
AGOSTO

|

4.794.764,62
SetemMBRO

|

4794764,62 |____|____

|

OuUTUBRO

|

4794764,62 ___|______

|

NOVEMBRO

|

4.794.764,62|_______|___

_|

DEZEMBRO [70070402

(

0ºººneªr,
[__sºmª

_|

s7ssrª7ss?
Cºnfºrme quªdrº ªcimª, ªté º mês de ABRIL/2020, º sºmªtóriº dºs pªgªmentºs dªs despesªs

ºrçªmentáriªs dªs Administrªções Diretª e Indiretª dº municípiº de Itºrºré, fºi nº vªlºr tºtªl de

R$. 18.021.426,75 (dezºitº milhões, vinte e um mil, quªtrºcentºs e vinte e seis reªis e setentª e

cincº centªvºs), que cºrrespºnde, ªprºximªdªmente ª 97,85% (nºventª e sete vírgulª ºitentª e

cincº pºr centº) dªs despesªs liquidªdªs nº períºdº, restªndº um sªldº de R$. 395.595,59

(trezentºs e nºventª e cincº mil, quinhentºs e nºventª e cincº reªis e cinquentª e nºve

centªvºs);

1.763.033,40_[' 18.417.022,84

     
     

     

   

 

    
   

6 — pDºs PROCESSOS DE PAGAMENTOS

6—DOS

PRULESISOUS

VEAGANHEIÍEZS

Está sendº encªminhªdº ª este Tribunªl um tºtªl de 445 prºcessºs de pªgªmentº, sendº 69

prºcessºs inerentes à Secretªriª Municipªl de Desenvºlvimentº Sºciªl; 98 prºcessºs inerentes à

Secretªriª Municipªl de Educªçãº, 165 prºcessºs inerentes à Secretªriª Municipªl de Sªúde e 113

prºcessºs inerentes à Administrªçãº Gerªl.

Tºdºs ºs 445 prºcessºs de pªgªmentº que estãº sendº encªminhªdºs ª estª Cºrte de Cºntªs

fºrªm criteriºsªmente ªnªlisªdºs pºr essª cºntrºlªdºriª ªnte º efetivº pªgªmentº, verificªndº,

inclusive ªs nºtªs fiscªis, recibºs e ºutrºs dºcumentºs exigidºs pªrª supºrte legªl nªs ªções dºs

serviçºs de Cºntªbilidªde e Finªnçªs.

Tºdªs ªs Nºtªs de Empenhº, de Liquidªçãº e de Pªgªmentº estãº devidªmente regulªres, cºm

identificªçãº e ªssinªturªs pelºs respºnsáveis.

XIV — DA RECEITA:

 

A Receitª públicª é º tºtªl em dinheirº ªrrecªdªdº pelº Tesºurº Municipªl e incºrpºrªdº ªº

pªtrimôniº dº Municípiº, sendº utilizªdº pªrª custeªr ªs despesªs públicªs e ªs necessidªdes de

investimentºs públicºs.

A Receitª Públicª cºmpreende ªs Receitªs Orçªmentáriªs e Receitªs Extrª—Orçªmentáriªs.
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As Receitªs Orçªmentáriªs fªzem pªrte dº Orçªmentº Públicº — Lei Orçªmentáriª Anuªl — (LOA) e,

segundº ªs cªtegºriªs ecºnômicªs, sãº clªssificªdªs dª seguinte mªneirª:

ª) — Receitªs Cºrrentes

b) — Receitªs de Cªpitªl

Pªrª º exercíciº de 2020, verificª—se que º Orçªmentº Fiscªl dªs Administrªções Diretª e indiretª

dº Municípiº de Itºrºró, fºi ªprºvªdº pelª Lei Municipªl nº. 965/2019, de 06 de Dezembrº de

2019, que estimºu ª Receitª e fixºu ª Despesª nº vªlºr de R$ 54.812.175,37 (CINQUENTA E

QUATRO MILHOES, OITOCENTOS E DOZE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE

CENTAVOS).

Verificª—se que dº tºtªl dª Receitª estimªdª pªrª º exercíciº de 2020, º vªlºr de R$.

54.072.175,37 (CINQUENTA E QUATRO mMiLKOES, SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E

CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), º que cºrrespºnde, ªprºximªdªmente, ª 98,65%

(nºventª e ºitº vírgulª sessentª e cincº pºr centº) dª Receitª Estimªdª, refere—se ª RECEITAS

CORRENTES, sendº º restªnte, ºu sejª: R$. 740.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS), º

que cºrrespºnde, ªprºximªdªmente ª 1,35% (um vírgulª trintª e cincº pºr centº) dª Receitª

Estimªdª, refere—se ª RECEITAS DE CAPITAL.

Nº âmbitº dªs Administrªções Diretª e Indiretª, ª receitª ºrçªmentáriª pºde ser entendidª cºmº

ºs recursºs finªnceirºs pªrª fªzer frente às suªs despesªs.

Nº mês em exªme, verificºu—se que ª Receitª ªrrecªdªdª pelªs Administrªções Diretª e Indiretª

dº Municípiº de Itºrºré ªtingiu º vªlºr de R$ 4.471.159,35 (QUATRO MILHÓOES, QUATROCENTOS

E SETENTA E UM MIL, CENTO E CIN QUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Dº tºtªl dª RECEITA ªrrecªdªdª pelªs Administrªções Diretª e Indiretª dº Municípiº de Itºrºró,

nº períºdº, 100%, (cem pºr centº) cºrrespºnde ª RECEITAS CORRENTES;

Anªlisªndº ªs RECEITAS ªrrecªdªdªs nº mês de ABRIL/2020, em cºnfrºntº cºm ª RECEITA

ªrrecªdªdª nº mesmº mês dº exercíciº ªnteriºr, nºtª—se um AUMENTO nª ªrrecªdªçãº nº

percentuªl ªprºximªdªmente de 21,28% (vinte e um vírgulª vinte e ºitº pºr centº).

Cºmpªrªndº ª ªrrecªdªçãº dº mês de ABRIL/2020 cºm º mês imediªtªmente ªnteriºr, ºu sejª:

cºm ª RECEITA ªrrecªdªdª nº mês de MARÇO/2020, nºtª—se que hºuve um AUMENTO nª ºrdem

de ªprºximªdªmente, 18,16% (dezºitº vírgulª dezesseis pºr centº).

Nªs pªstªs dª Prestªçãº de Cºntªs dª Prefeiturª Municipªl de Itºrºró encºntrªm—se ª RELAÇÃO

DAªS GUIAS DE RECEITAS ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NO MÉS, ªcºmpªnhªdªs

de tºdºs ºs dºcumentºs que cºmprºvªm º vªlºr cºntªbilizªdº;
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