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1 - APRESENTAÇÃO
Com base nos artigos 3 1  e 74 da Constitirição Federa], ariigo 90 da Constituíção Estadual

e artigo 59 da Lei Complementar nO 101/00, e em atendimento ao disposto no ari.  17 da Resolu-

ção nO  1.120/05  do Tribunal de Contas dos Mmicípios do Estado da Bahia, combinado com os
ari's. 75 a 80 da Lei nO 4.32O/64, o Controle lntemo apresenta o seu relatório anual circunstancía-
do, que é parte integrante da prestação de contas do exercício de 2019.

2 - "TRODUÇÃO
Como já é de praxe, aqui procuramos tratar, de foma resumida, sobre a estmtura do Siste-

ma de Controle lntemo do órgão, com enfoque em sua implantação e também na sua situação
atual de fimcionamento. Sendo assím, esclarecemos que, devido ao fato de o setor não ter sofi.ido
nenhuma alteração na sua estrutura no deconer do período deste ú1timo ano, foi mantido basica-
mente o mesmo texto introdutório do relatório do exercício anterior, como segue:

O Sistema de Controle htemo da Câmara Mmicipal de VÍtória da Conquista, foi implan-
tado no ano de 2006, às vésperas do término do prazo estipulado por este Tribmal, no aft.  19 da
resolução nO  1.120/05. Através de um decreto de nomeação para o cargo comissionado de  Co7z-
#o/c!cío7. Gerc?/ cícz CoJ?fczÜ JJ?ÍerJ7czS, foi designado o servidor do quadro efetivo que deveria assu-

mír  a  responsabilidade  pela  manutenção  do  referido  Sistema.  Desde  então,  e  até  o  presente
exercício, este único servidor, encarregado de chefiar o Controle lntemo, é o responsável pelo de-
sempenho de todas as atividades inerentes ao Cargo e também ao Setor. Ou seja, não foi elabora-
da uma leí  específica para o Poder Legislativo,  criando ima Unidade  de  Controle lntemo na
foma do art. 50 da citada resolução, situação esta, que perdura até os dias atuais.

Cabe ressaltar que, a princípio, nenhum treinamento relacionado à função foi oferecido,
sendo o processo  de  capacitação,  alicerçado  em pequenos  ctirsos  esporádicos  e que pouco tem
acrescentado. Por este motivo, tendo sua fomação acadêmica em Adrinistração e não ein Conta-
bílidade, o Controlador, por íriciativa própria, vem buscando seu aprimoramento através dos di-
versos meios que lhe possam estar disponíveis, tais como:  observâncía às diversas leis correlatas
às atividades de controle íntemo;  aplicação de práticas apresentadas em manuais relacionados à
área; compartilhamento de infomações com servidores encarregados de setores afins; orientações
fomecidas pelos prestadores de serviços de consultoria contratados pela Casa, etc.

Portanto, esta segue sendo a realidade do Sistema de Controle lntemo desta Câmara, bem
como do seu titular, que, mais uma vez, construiu este relatório com base no conhecimento que
vem sendo adquirido com o passar dos anos, e dentro das limitações que lhes são naturalmente
i-mpostas no ambiente de trabalho em que atua. Além disso, devemos ressaltar o fato de que, até o
momento, desconhecemos a existência de uma nomatização oficial editada por esta egrégia cor-
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te, que padronize um modelo de relatório, e estipule parâmetros serem adotados pelas midades de
controle intemo, na elaboração dos mesmos.

Sendo assim, arida que de foma sucinta, a Controladoria procurou evidenciar, nas pági-
nas que se seguem, os aspectos considerados mais relevantes em relação aos atos administrativos

praticados pela Gestão no período, abordando, de foma mais específica, o desenvolvimento das
atividades de controle enumeradas no art.  12 da resolução 1. 120/05, com foco naquilo que é perti-
nente aos poderes legislativos municipais.

3 - ACORffAT\HAMENTO DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CONTROLE
Com relação a este aspecto, o que buscamos durante esse segundo ano de gestão, foi ten-

tar manter a qualidade dos serviços executados intema e extemamente, tomando-se mais uma vez
como imperativo, a necessidade de se estruturar a programação financeira, em consonância com
as diversas atividades envolvidas, preservando assím a legalidade dos atos praticados, como for-
ma de garantir a legitímidade dos processos inerentes ao órgão.

A postura do Controle lntemo, na busca pelo pleno desempenho de sua finalidade, foi,
como sempre, a de buscar atuar de foma integrada com a Gestão, acompanhando de forma pré-
via, concomitante e subsequente, todas as ações desenvolvidas, no inttüto de obter infomações
adequadas, para garantir o devido atendimento da legislação que rege a matéria, objetivando des-
sa foma, a efetivação de algumas ações que consideramos essenciais, tais como: o cimprimento
das metas definidas pelos lnstnmentos de Planejamento, a proteção dos Ativos, a promoção da
eficíência operacional e a otimização das políticas administrativas.

O Controle lntemo procurou sustentar o trabalho cooperativo que vem desenvolvendo ao
]ongo dos anos, juntamente aos setores em que, uma boa atuação, é essencial para o alcance de
resultados fidedignos, no desempenho das atividades de acompariamento. Estes, que considera-
mos como €CSstores Cha:we'', são os seg\rirTüs._  Diretoria Administrativa e Finariceira; Patrimô-
nio;   Almoxarif;ado;   Contabilidade;   Tesowaria   e   Recursos   Humanos.   A:fliíi:mdo   dJe  Eomíi

preventiva, o Controle lntemo tem orientado estes setores para que, no desenrolar de suas funções
rotineiras, estejam sempre pautados nas nomas da Casa e na legislação vigente, e que, nas situa-

ções ricomuns, procurem o apoio da Controladoria, para que esta possa prestar os esclarecimen-
tos necessários, sobre a foma correta de se proceder. E mediamte esta filosofia de trabalho, temos
buscado mirimízar a incidência de erros, causados pela falta de atenção ou desinteresse na obser-
vância das diretrizes existentes, aumentando assim a eficácia das ações inerentes a cada setor, o

que tem se tomado mais evidente a cada exercício.
O Controle lntemo também procurou nomatizar as bases para o desenvolvimento das ta-

refas a serem executadas, objetivando a capacitação e o aprimoramento contínuo dos seridores
encaHegados dos Setores Chave. Contudo, isso tem sido feito de uma maneira infomal, visto que
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esteve em vigor na Câmara em 2020, e onde já se encontram definidas as' atribuições e atividades
específicas a serem desempenhadas em cada um deles, riclusive na Controladoria. Por este moti-
vo, os resultados das ações de controle foram obtidos principalmente, através do direcionamento
e fiscalização do trabalho realizado no dia a dia, e também por meio da cooperação de todos os
servidores envolvidos neste processo.

3.i - I)A EmCuÇÃo oRÇAMEp,"ÁRIA E FINANcEmA

I)ESTAQÜE DOS ASPECTOS REI,EVANTES:
A seguir, buscaremos evidenciar, de fbma sucinta, os principaís aspectos relacionados a

execução orçamentária e fimnceira da Câmara neste ano de 202O, com alicerce nos mandamento,s
da Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais pertinentes_

A Lei Orçamentária Anual nO 2.380, de 30 de dezembro de 2019, publicada no período de
O2/01#020  a  13/01#020,  estímou a receita e fixou a despesa do Múnicípio de Vjftória da Con-

quista para o exercício financeiro em R$ 934. 835.299,75. Ao Legislativo fói consigliado ima do-
tação total no valor de R$ 20.505. 178,84.  O duodécimo da Câmara portanto, ficou inicialmente
estipulado em R$  1.708.764,90.  Contudo, é riperativo iníórmar primeiramente qie howe ima
alteração no montamte  aprovado, qie acabou sendo reduzido para R$  18.820.750PO a parir do
mês de março. Essa mudança foi resultante do iijuste obrigatório aos 5% das receitas tributárias e
de transíérência de ímpostos do município, confome ariigo 29 da constituição ftderal, e de acor-
do com a tabela do duodéciino de 2020, divulgada por este TCM Entretanto, não há exigência le-

gal para q]e se íáça esta modificação nos saldos das dotações, já cadastrados no nosso  sistema
orçamentário infomatizado. Por esse motivo, para q]e se tivesse uma maíor precisão no acoinpa-
nhamento das despesas empenhadas, o Controle lntemo aplicou o percentual aproxímado de re-
dução eqrivalente  a 82146464%, ao valor total de cada dotação, e trabalhou com base nestes
novos valores até o final do exercício financeiro.

Apesar dessa perda monetária, os repasses íbram íéítos de modo regular pelo Poder Exe-
cutivo, o q]e propiciou ima esperada estabí1idade financeira, suprindo assim a inevitável necessi-
dade dos deseribolsos realizados duranfe o exercício. Desta foma, após o íéchamemo das ccmtas,
aínda será devolvido aos cofies do muricípio, confome demonstrado no relatório contábil reíé-
rente aos duodécimos recebidos em 2020, qle íntegra esta Prestação de Contas, um saldo não
utilízado no valor de R$ 40. 141j)3(qJaJ.enta riL cento e quarenta e um reais e noventa e três cen-
tavos), mais uma djferença de R$ 0,02(dois centavos) rçpassada a maior no periodo, e ima pe-

qlena q]antia de R$  300,(trezentos reais), reíérente ao cancelamento  de Restos de 2019. Ficou
também ínscrito em restos a pagar não Drocessados o valor de R$ 92.486,72(noventa e dois mÍL

qlatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos),  conforme atestado na Relação  de
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Restos a Pagar de 2020, sendo que o saldo da conta mo`rimentada pela Câmara, confere com o
extrato bancário devidamente conci1íado ao final do eKercícío.

Foram efriiadas 7(sete) alterações orçamentírias através dos segirintes instnmentos:
- Portaria nO OOs de O2 de abril de 2020 - alteração de QDD com movimentação no valor de R$

600.000,00;
- Portaria nO O20A de Os de ju]ho de 2020 - alteração de QDD com movimentação no valor de

R$  80.OOO,OO;

- Decreto nO 20.484 de 21  de agosto de 2020 - crédito suplementar por anulação de dotações no

valor de R$ 137.000,00;
- Portaria nO O32 de Ol  de outubro de 2020 - alteração de QDD com moirimentação no valor de

Rti 140.OOO,00;
- Portaria nO O33  de  15 de outúbro de 2O2O - alteração de QDD com movímemação no valor de

Rj 3.900,00;
- Decreto nO 2O.636 de 25 de novembro de 2020 - crédíto suplementar por anulação de dotações

no valor de R$ 240.000,00;
- PortarianO O36 de 22 de dezembro de 2020 - alteração de QDD com movimentação no và1or de

RJ 80.000,00.
Và1e ressaltar que,  a Lei autorizativa dos decretos ÍÓi a nO 2.380  de 30  de dezembro  de

2020(LOA), e a Lei autorizativa das portarias foi a de nO 2.367 de 5 de dezembro de 2O19a.DO/
2020). Todas as cópias destes documentos, foram encarinhadas à lnspetoria Regioml de Contro-
1e Eftemo, juntamente às pnestações de contas  dos  meses reçpectivos,  conforme fti verificado

pelo Controle htemo, no exercício de suas fimções de fiscaüzação.
O desdobramento em valores, relativos à execução do Orçamerio e das Fínanças da Câ-

mara neste ano, se encontram discriminados nos Relatórios do Exercítio de 2020 eritidos pela
Contabflidade para integrar esta Prestacão  de Contas Anual e foram deiridamente coníéridos e
ama1ísados pela Controladoria lntema, qie atesta a veracídade das iníbrmações neles contidas.

No tocante aos LÍiJros  contábeis  e administrativos reférentes  ao  exercício  de 2019,  ctúa
mamutenção na entidade é deteminada pela nesolução do TCM nO 612/02  e alterações(resolução
nO 1.330/14), o controle lntemo identificou qie, os livros Calxa Geral e Despesa Classfficada, fo-
ram escriturados e mantidos em folmato eletrônico, pelo sistema infomatizado de contabflídade
utilizado na Câmara. Quanto aos livros de Leis, Decretos, Poltarias, e de Registro de Contratos,
segimdo nos foí infomado pelo setor de Adriristração, os documentos q]e os compõem, se en-
contram disponíveis em arqrivos digítais no Portal da Tlansparência, no sítio da Câmara Munici-

pal, porém, estes não foram impressos para posterior encademação. No caso do livro de Atas, o
mesmo fbi devidamente encademado, e esteve de posse do setor de Secretaria de Plenário, duran-
te todo o período e>rigido pela legíslação.

O Controle lntemo confériu todas as infomações constantes nos relatórios de Gestão Fís-
cal e de Execução Orçamentária do exercício de 2020. As publicações foram féitas péla lntemet,
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através do Portal da Transparência no site da Câmara¢"rw camaravcLcombnftranparencia/home}
e também por íntemédio do Díário Oficial Eletrônico do MünicípioQttp//doimmvc.ba.gov.hO,
com o título de CTrestação de Contas", nas datas de 22/05#020(10 quadrimestre), e 22/O9m20(2O

q]adrimestre), e com a nomenclatura de €Relatório da Gestão Fisca1 - Câmra Municipa1", na
data de 29/01/202 1(3O q]adrimestre). Cabe ressaltar qie os reféridos relatórios também foram pu-
blicados na foma impressa no CCJómal do Sudoeste", de circulação regional, em datas comespon-
dentes  às  exigências  lçgaís.  A1ém disto,  as  iníbmações relatívas  ao RGF  também  estão  sendo
cçLdasftí+àas e a;màericaÁ:as ruo stü do Sistema de lnfiomações Contábeis e Fiscais do Setor Públi-
co EJicLsííGír.o - STCOAFT, confome exigência da Secretaria do Tesouo Naciona1. Por outro lado,
devemos também registrar qie, neste ano, em fimção das restrições no atendimento ao público,
ímpostas pela panderia da Covid 19, os relatórios não foram disponibmzados no mural de publi-
cações da Entidade, por conta da pouca visibilídade q]e teriam

AÇÕES DESENVOUqI)AS PEI.O CONTROLE INTERNO:
O Conffole lntemo mais uma vez procurou, desde o ínício das ações legislativas, trabalhar

de foma íntegrada com a gestão.  Como já é de praxe, buscamos proceder de foma simÍ1ar ao

qiie foi íéito em 201 9, demonstrando primeiramente à Administração, qJ]al a situação em qie se
encontraim a Câmara no início do novo exercício, o q]e inclusíve ocomeu de foma mais simples,

por se tratar do segundo ano de gestão do mesmo presidente. Ao mesmo tempo, disponibilizamo-
nos a prestar todo o auxffio que fosse necessário, para q]e se pudesse estabelecer uma programa-

ção fimnceíra consistente com o novo orçamento aprovado, com o objetivo de alcançar e manter
o eqri1íbrio das contas públicas.

Para eíéito de acompanhamento da execução orçamentária, o Controle lntemo se uti1Ízou
de duas tabelas similares, elaboradas a partir da coleta das informações constantes no nosso siste-
ma contábil iníbmatizado, nas qlais registravam-se, mês a mês, os dados qJ]antítatívos reíérentes
aos saldos de cada Elemento Orçamentário. A Tabela l apresenta os valores do orçamento como
fóram inicialmente aprovados. Já a Tabela 2 - utilízada somente a partir de mamço - recebeu, em
cada dotação, a aplicação do percentual de redução eqrivalente à 82146464%, como ínfomado
anteriomente. Desta íbma, pudemos trabaJhar não só coin o Orçamento lricial como também
com o Orçamento Autorizado, e no decomer do exercício, confome fosse o caso, Íam-se soman-
do  ou subtraindo  as diferenças reíéremes às alterações ocorridas. A partir daí, ao  apuramos a
7"ácljcz J#erz5,o/ eJ??peJ7Ãcú(ícz ein cada Dotação,  e compará-1a com as médias reférentes às respecti-

vas dotações orçamemárias atualizadas, obtínhamos uma visão geral  dos níveis de comprometi-
mento  alcançados na realização  de cada despesa e, ao mesmo tempo, podíamos verificar se os
limites preiristos estavam sendo respeítados,  o qJ]e de certa foma, nos possibflitou prever a ne-
cessidade de eventuais remanejamentos no decorrer do ano. A seguír, apresentamos as reftridas
tabelas, com os saldos registrados no ú1timo mês do exer,cício de 2020, e já inclusas as alterações
onçamentárias descritas na páSna 5:
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TABELA 1 - ORÇAMENTO IIHCIAI;MENTE APROVAI) O

Elemento Orçamentário(1.089) Dotação Atual MédiaMensa]OA/ 1 21*
Empenhado até o mês MédiaMensa]íEEm*

01) Obras e hstalações RS O,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02) Equip. E Mat. Pemanente R$ 557.00O,00 R$ 46.416,67 R$ 509.153,43 R$ 42.429,45

03) Aquisição de hóveis R$  1.000,00 R$ 83,33 R$ 0,OO R$ 0,OO

Elemento Orçamentário(2.001) Dotação Atua1
MédiaMensalíDA/12\*

Empenhado até o mês MédiaMensa]ÍEE_*

04) Aposentadorias e Res. Rem. R$ 386. 100,00 R$ 32_175,00 R$ 294.697,39 R$ 24.558, 12

05) Outros Benef. Previdenc, R$  18.900,00 R$ 1_575,00 R$  18.350,81 R$  1.529,23

06) Venc_ Vant. Fixa Pes. Civi1 R$ 14.050.000,00 R$  1-170-833,33 RS  l3.076.790,45 R$  1.089.732,54

07) Obrigações Patronais R$ 2.950.500,OO R$ 245.875,OO R$ 2.602.645,57 R$ 216.887,13

08) Indeniz. e Restit. Tràbalhistas R$  103.OOO,OO R$ 8.583,33 R$ 0,00 R$ 0,00

09) Diárias - Pessoal Ci+,il R$ 70.000,00 R$ 5,833.33 R$ 56.995,88 R$ 4.749,66

IO) Maíeric[l de Comsumo R$ 308.672,92 R$ 25.722,74 R$ 277.397,86 R$ 23.1 16,49

l 1) Seriços de Consultoria R$ 200.000,00 R$ 16.666,67 R$  135.000,00 R$  11.250,00

12) Serv. Terc. - Pessoa Física R$ 38.005,92 R$ 3.167,16 R$ 32.282,33 R$ 2.690,19

1 3) Serv. Terc. - Pessoa Jt[rídica Iü  1.820_000,00 R$  151.666,67 R$  1.776.895,25 R$  148.074,60

14) Serv. de Tec. dahfo_ e Com. R$  1.000,00 R$ 83,33 R$ 0,00 R$ 0,00

1 5) Auxílio-Alimentação R$ 0,OO R$ 0,00 RS O,00 R$ 0,00

1 6) Desp. Exercícios Anteriores R$  1.000,00 R$  83,33 R$ 400,00 R$ 33,33

TOTAL R$ 20.505. 178,84 R$  18.780.608,97
*DA/12) - Dotação Atual dividída por l2 meses. * aEMO - Empenhado no Exercício dividido pelo Número de Meses.

TABELA 2 - oRÇAnmNTo AIJToRlzAI)o (AJusTE A pARm DE MARÇo)

El emento Orçamentário(1.089) Dotação Ajustada MédiaMensa1ÍDJ/1 2\* Empenhado até o mês MédiaMensalÍEEm*

01) Obras e lnstalações R$ 0,00 R$ 0,OO R$ 0,00 R$ 0,00

02) Equíp. E Mat. Pemanente R$ 51l.244,42 R$ 42.603JO R$ 5O9.153,43 R$ 42.429.45

03) Aquisição de hóveis R$ 917,85 R$ 76,49 R$ 0,00 R$ 0,00

El emento Orçamentário(2.001) Dotação Aj ustada
MédiaMensalÍDJ/12\*

Empenhado até o mês
MédiaMensa1ÍEEm*

04) Aposentadorias e Res. Rem. R$ 354.383,25 R$ 29.531,94 R$ 294-.697,39 R$ 24.558,l2

05) Outros Benef. Previdenc_ R$ 17.347,43 RS l_445,62 R$  18.350,81 R$ 1.529.23

06) Venc. Vant. Fixa Pes. Civil R$ 12.895.842,18 R$  1.074.653,51 R$ 13.076.790,45 R$ 1.089.732,54

07) Obrigações Patronais R$ 2.708. 126,8.6 R$ 225.677,24 R$ 2.602.645,57 R$ 216.887,13

CH
Câmara MunicipüYde Vitória da Conquista
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O8) hdeniz. e Restit. Trabalhistas R$ 94.538,9l R$ 7.878,24 R$ 0,00 R$ 0,00

09) Diárias - PessoaÍ CÍvíl R$ 64.249,75 R:$ 5.354,l5 R$ 56.995,88 R$ 4-749,66

10) Maíerial de Consmmo R;$ 283.31_6,53 R$ 23.609,7 1 il`      =                ``._`.`.`.. R$ 23- l 16,49

l i) Serviços de Consultoria R$  183.570,7l R$  15.297,56 R$  135.000,00 R$ 1 1,250,00

I2) Serv_ Terc. - Pessoa Física R$ 34.883,87 R$ 2.9O6,99 R$ 32.282,33 R$ 2.690,l9

13) Sei.`,. Terc. -Pessoa hridica R$ 1.670.493,44 R:$ 139.207,79 R$ 1.776.895,25 R$ 148.074,6O

14) Serv. de Tec, dalnfo.  e Com. R$ 917,85 R$ 76,49 R$ 0,00 R$ 0,00

1 5) Auxílio-Juimentação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16) Desp. Exercícic)s Anteriores R$ 917,85 R$ 76,49 R$ 400,00 R$ 33,33

R$ 18.780.608,97TOTAL •,.      :   :    l         l   .l

*@J/l2) - Dotação Atml Ajustada dividida por 12 meses. *@EA") - Empenhado no Exercioio dividido I)elo Número de Meses.

Para entender melhor os dados apresentados nas tabelas, esclarecemos que, os valores lan-

çados na última cohma(à dreita), mostram a média mensal empenhada no período do ano anali-
sado(atualmente,  dezembro),  podendo  estes  ser  menores,  iguais,  ou  maiores  do  que  a média
mensal estipulada, como é o caso daqueles destacados em negrito na tabela 2. Porém, isso não
sigrifica que foram feitos  empenhos acima do  que esteve disponível para cada elemento, mas
apenas que a redução do Orçamento dificútou um pouco o controle dos saldos. De fato, se verifi-
camos o total geral empenhado ao final do exercício, tomando como base tanto o orçamento ini-
cial como o autorizado, e levando-se em consideração as alterações ocorridas, concluiremos que,
apesar de algumas médias da tabela 2 terem ficado acima do limite em dezembro, não houve de-
sequilíbrio na execução orçainentária, sendo a diferença entre os totais dessa tabela, justamente o
valor a ser devolvido ao Executivo, excetuando-se, no entanto, a diferença repassada a maior, e
os Restos cancelados de 201 9, confome descrito no início do tópico anterior. Também a título de
infomação, devemos esclarecer que, os Elementos Orçamentários destacados  em z-¢ó/r,co nas ta-
belas acima, foram aqueles que sofreram alterações em seus saldos, no mês de dezembro.

Com relação  às já citadas  alterações  orçamentárias,  a Controladoria proc"-ou  fomentar

juntamente à Gestão, assim como fez em 2019, a necessidade de se buscar estabelecer, um plane-
jamento mais rigoroso para a execução do orçamento e das finanças em 2020. E com efeito, o re-
sultado  foi  melhor  que  o  esperado,  pois  tivemos  a  realização  de  apenas  sete  alterações  no
orçamento, confome demonstrado acima, ou seja, cinco a menos do que se registrou no ano ante-
rior_ A1ém disso, a maioria foi efetivada através da alteração de QDD e no último trimestre, quan-
do nomalmente, existe ima necessidade maior de se adequar os saldos de alguns dos elementos
de despesa, quanto à sua natureza.

De quà1quer forma, entendemos que é realmente comm a ocorrêncía destas alterações,
tanto que já são legalmente amparadas pela LDO e LOA, e aconteceram, principalmente, em fim-
ção de novas necessidades de custeio, sugidas no decorrer do exercício financeiro, devido a cir-

- 45.000-510 - Vitória da Conquista/Ba150 - CentroRua CoroneI Gugé,
Fone: (77) 3086-9600 - ""/.camaravc.ba.gov,br
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outras. Por conta disso, o Controle lntemo costima levar sempre em consideração este fato, para

que tal sítuação sirva de parâmetro na orientação de fiituras administrações, uma vez que acredi-
tamos  que isso  seja justamente um fator motivacional, para a definição de im cronograma de
gastos mais preciso, o que, consequentemente, deverá possibilitar o alcance de uma maior hmo-
nia, em relação ao cimprimento das metas e objetivos definidos no orçamento.

Para que se fosse possível estabelecer uma programação fimnceira adequada, procedemos
mais uma vez como já é de costume. Primeiramente, nos atentamos para a previsão dos repasses
mensais a serein efetuados, e eiri seguida, procuramos estimar im volume mensal de desemboI-
sos, alicerçado principalmente nos seguintes parâmetros :
a) indicações baseadas no conhecimento de despesas fixas óomo: água, energia, teleforia, contra-
tos, folha de pagamento e encargos, etc;
b) informações orilmdas dos seridores que trabalham diretamente com a geração de despesas;
c) levantamentos relativos ao volume mensal proporcional de gastos realizados no ano anterior;
d) verificação sistemática do saldo disponível na conta bancária da Câmara;
e) observância rigorosa aos valores destinados ao pagamento de Restos a Pagar;
Í) diferenciação quanto aos inontantes relativos às receitas e2ftraorçamentárias.

Levando-se em consideração os aspectos abordados, ao proceder à análise das contas des-
te ano, o Controle lntemo avaliou, à luz do conceito da econoinicidade, que os gastos da Câmara,
de ima foma geral, se situaram dentro do que foi previsto no Orçamento. Ao consultar os cíe-
Jm7?J9ftcrfJ'vos, (Je cíeJ,pé?s,cz e a relação dos repasses efetuados, verificamos que, o montante da des-

pesa  paga  registrada  ao  final  do  mês  de  dezembro  foi  de:  R$   18.688.l22,25(total  pago)  /
12(meses) - R$  1.557.343,52(J7fe'dr.cz J"eJ?s,(rí cJe g(?stos, eJ% 2020). Comparando-se o resultado com

o   do  total  da  receita  repassada  até  o  final  do   exercício,  teremos:   R$   18.820.750,92(total
recebido) / 12(meses) - R$  1.568.395,9 1(J?cG'dJ'cz J7!eJçscz/ cío deAode,c,l'J7?o e7# 202O).  Se fizemos este

comparativo mês a mês durante todo o ano, verificaremos que foi mantida ima margem de segu-
rança em relação à diferença das duas médias e, a média de gastos em todos os meses, foi sempre
menor do que aquela referente ao duodécimo. Vejamos a tabela a seguir:

COnffARATlvo DE GAsTos nmNsAls E VALORES REpAssAI)os - 2oi9

MÊs DUODÉCMO Média DESBNTBOLSOS Médi a
ACUMULADO MensalÍDDAflm* ACtm4uADO S Mensal ÍDSAA"*.

J"mO R$  1.491.567,99 R$  1.491.567,99 R$  1.106.659,26 R$  1.106.659,26

FEvEREmO R$ 3.O59.963,90 R$  1.529.981,95 R$ 2.428.937,41 R$  1.214.468,7O

MARÇO R$ 4.628.359,81 R$  1.542.786,60 R$ 3.8O6.928,74 R$ 1.268.976,25

ABRHJ R$ 6.196.755,72 R$  1.549-188,93 R$ 5.339.684,48 R$  1.334.921,12

mO R$ 7.765.151,63 R$  1-553'03O,33 R$ 6.447.968.62 R$  1 -289.593,72

JUNHO R$ 9.333.547,54 R$  1.555-591,26 R$ 8.325.285,25 R$ 1.387.547,54

JULHO R$  10.901.943,45 R$  1-557.420,49 R$ 9.937.624,54 R$  1.419.660,65

Rua Coronel Gugé, 150 - Centro - 45.000-510 - Vitória da Conquista/Ba
Fone: (77) 3O86-9600 - "mm,.camaTavc.ba.gov.br
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AGOSTO R$  12.547. 167.28 R$  1.568.395,91 R$  11-125.659,60 R$  1.39O.707,45

SETEMBRO R$  14.115.563,l9 R$  1.568.395,91 R$ 12-478-027,94 R$  1.386.447,55

OUTUBRO R$  15.683.959,10 RS l.568.395,9l R$ 14.059.005,29 R$  1.405.900,53

NOVEMBRO R$  17.252.355,01 R$  1-568.395,91 R$  15.184.491,65 R$  1.380.408,33

DEZEMBRO R$ 18.820.750,92 R$ 1568.395,91 R$  18.688. 122,25 R$ 1.557.343,52
*@DAAn\® = rhiodécimo Acumuhdo dividido pelo Número de meses. *@SAMO - Desembolsos Acu"ihdos dividido pelo Nú-

mero demeses.

Observando os dados apresentados acima, percebemos que, ao longo dos meses, existiram
variações no valor da média de gastos apurada, com aumentos gradativos, e apenas quatro dimi-
nuições nos meses de maio, agosto, setembro e novembro. Contudo, entendemos que e é absolu-
tamente natural que os dispêndios aumentem gradativamente durante o ano. Apesar disto, toma-
se perceptível que houve uma certa regularidade nas somas que foram dispendidas em relação aos
repasses recebidos. Isso demonstra, sob o ponto de vista das finanças que, os desembolsos men-
sais estiveram, em sua totalidade, sob rigoroso e efetivo controle, pois ficaram sempre abaixo da
média dos valores que eram repassados mensalmente, evidenciando dessa foma, a I)reocupação
da Gestão em se manter um cronograma de gastos compatível com o orçamento vigente, o que,
ao ffial, ainda proporcionou a sobra de um montante considerável para devolução à Prefeítura.

Sendo assím, respeitando-se o ümite de valor do duodécimo, e levando-se em conta as de-
mandas intemas  existentes,  conjugadas  com um histórico de despesas realizadas  em exercícios
anteriores, e em observância às metas e prioridades defiridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
buscamos acompanhar, da memor maneira possível e à 1uz da legíslação vigente, o cimprimento
da programação orçamentária e financeira estabelecida para o exercício de 2020.

REsposTAs DEcoRRENTEs I)o ãconnANi-IAMENTo I)As ATITmADES :
Tendo em vista o que foi descrito anteriomente, o Controle lnterno avalíou, com relação

à Execução Orçamentária e Financeíra que, os resultados estiveram muito próximos daquilo que
foi planejado no início  do exercício.  Inclusive, devemos  destacar que, oconam cinco transposi-

ções orçamentárias a menos do que no mo passado. Isso demonstra que houve im bom controle
dos gastos, o que foi possibilitado, dentre outros motivos, pela manutenção do estrito acompanha-
mento que vem sendo feito pela Controladoria, em cooperação com os outros setores-chave men-
cionados anteriomente. Podemos considerar também, como uma resposta resultante da atuação
do controle, o fato de novamente ter-se evitado que a Câmara assumisse obrigações que pudes-
sem ultrapassar os lirites do orçamento, ou inconesse em dispêndios que possivelmente fossem
tidos como irregulares no âmbito do Poder Público_ Portanto, de fato julgamos que, de uma foma
geral, o principal resultado do acompanhamento da execução orçamentária e financeira, foi, mais
uma vez, a otirização da prestação dos seriços intemos que, proporcionada por uma realização
planejada dos desembolsos, preservou a legalidade e também garantiu a legitimidade dos proces-

Rua CoroneI Gugé, 150 - Centro - 45.000-51O - Vftón-a da Conquista/Ba
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3.2 -I)O SISTEMA I)E PESSOAL

DESTAgtJE DOS ASPECTOS REI,EViINTES:
No que díz respeito à estmtura do Departamento de Recursos Humanos, infomamos que

não houve mudanças em_relação a 2019. A Câmara pemaneceu com apenas 2 servidores aloca-
dos no setor, sendo  l  comissionado e  l  efetivo.  Todavia, podemos considerar que as demandas
relativas ao mesmo, foram atendídas a contemto. As tarefas eram desempenhadas em conjunto,

porém,  geralmente  segregando  e altemando as fi]nções  de:  elaboração  da folha de pagamento,
orientação aos demais servidores da Casa, suporte de atividades diversas, a1ém de cadastramento
e inclusão de dados no sistema e etc. Ou seja, podemos dizer que foram preservados basicamente
todos os padrões  de atuação, e também as rotinas utilizadas no ano anterior, para o desenvolvi-
mento das atividades.

No espaço fisico do setor, são encontrados os arquivos índividuais de cada servidor do ór-

gão,  onde constam todos  os  seus registros fimcionais  e o  seu histórico profissional,  sejam eles
efetivos, temporários ou inativos. Todas as ínformações referentes aos fimcionários foram atuali-
zadas sempre que surgia a necessidade. Os dados relativos aos servídores, também estão cadastra-
dos  em  um  sístema  infomatizado,  implantado  desde  de  setembro  de  2012.  Trata-se  de  um

programa disponibilizado por uma empresa especializada, mediante contrato, e pode ser conside-
rado, de fato, adequado ao atendimento das exigências legais, inerentes a cada rotina administrati-
va, sendo então utilizado pela Câmara em diversos setores, para registro e controle da maioria de
suas atividades, até o presente momento.

A folha de pagainento  da Casa também é feita através  do  sistema infomatízado, bem
como o cadastro de novos servidores. Com relação aos inativos, o Controle lntemo verificou que,
seus dados cadastrais estiveram sempre atuaüzados.

O controle de fi-equência, já há alglms anos,  é feito através de um relógio de ponto ele-
trônico, interligado aos programas ínfomatizados da Casa. Este controle é feito somente para os
servidores efetivos que não ocupam cargos comissionados, e há algum tempo atrás, também era
utilizado pelos servidores contratados temporariamente, porém, esta foma de admissão não é fei-
ta desde o ano de 2015, quando os convocados no úftimo concurso público, assumiram as vagas
antes  ocupadas por fimcionários  temporários.  Já o  controle de fiequência dos assessores  parla-
mentares, fica a cargo dos respectivos vereadores que mes indicaram a nomeação_

Em observância à 1egislação federal e o parecer nomativo nO O12/06 deste TCM, verifica-
mos que foram cumpridos, neste exercício, os limites relativos aos gastos coin pessoal e despesa
com folha de pagamento, sendo esta apurada com base no duodécimo recebido, e na despesa paga
através do elemento respectivo, confome está demonstrado no itein ¢4'' deste relatório.

Fone: (77) 3086-9 600 - `mmr.camaravc.ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

RELATÓRlo ANuAL DA coNTRoLADoRIA mTERNA
EXERCÍCIO: 2020

Outros apontamentos registl.ados no processo de fiscalização e contl.ole:
Aquí procuramos destacar, de foma resurida, mais algumas inferências levantadas du-

rante o exercício das atibüções ínerentes à Controladoria, e que também estão diretamente rela-
cionadas ao acompanhamento deste ponto de controle:
- A Câmarajá possui, desde 21 de dezembro de 2016, um Plano de Cargos, Ca]Teiras e Salários

para os seus servidores.  O mesmo foi instituído através da Lei nO  1.O64, e suas normas entraram
em vigor a partir de 10 dejaneiro de 2017;
- Através do último concurso público realizado em setembro de 2014, e homologado no inícío de

novembro daquele ano, foram providas diversas vagas disponíveis no Legislativo.  Com ísso, fo-
ram encerradas as contratações temporárías de servidores e, no ínício de 2015, foi feíta a maíoria
das convocações. Nos anos de 2016 e 2017, apenas uma pequena parcela dos aprovados foi oon-
vocada para assumir os cargos que aínda estavam disponíveis, ou para substituír aqueles que se
des1ígaram ainda no  lO ano. A validade do concuso foi prorrogada por dois anos, e sua vigência
chegou ao fim em setembro de 2018;
- Os valores pagos em folha estão de acordo com aqueles definidos nas resoluções e são compatí-

veis com o sistema de controle de fi-equência;
- Não foi detectada a existência de infomações cadastrais desatua1ízadas;
- Foi autorizado reajuste salarial de 4,010/o para os servídores do quadro efetivo, através da Leí nO

2.393, de 24 de abril de 2020, não sendo inclusos, desta feita, os servidores inativos.  Já para os
cargos em comissão, não houve aumento de salário no exercício de 2020;
- Não foi verificado o pagamento continuado a pessoa fisica prestadora de servíços, por período

superior a 3 meses;
- Os índíces de retenções de INSS, IRRF e etc, que incidiram sobre as remunerações dos servido-

res, estiveram de acordo coin a legislação correlata, e os respectivos recolhimentos foram sempre
reaüzados em observância aos prazos legalmente estipulados;
- O Salário-Famí1ia foi pago inensalmente e sempre em observância aos critérios da lei;
- Não existe Sa1ário Base fora da £àixa em um mesmo Cargo;
- Não foi pago vencimento menor que o Sa1ário àffinimo nem acima do sa1ário do presidente da

Câmara;
- Somente os ser`ridores lotados no setor de RIl e o Díretor Administrativo e Enanceíro, tinham

permissão para acessar o sistema infomatizado de gestão de pessoal utilizado pela Câmara, me-
diante um cadastro com login e senha, demonstrando com isso, um bom nível de segurança;
- O pagamento de vantagens e beneíícios, como gratificações, adicionais, auxí1io-alimentação, e

etc, estiveram em confomidade com as condições legais e nomativas;
- Todas as contribuições patronaís previdenciárias foram devidamente empenhadas e pagas.

AÇÕES I)ESmWOI.ylI)AS pELO CONTROIJg INTERNO:

Rua CoroneI Gugé, 150 - Centro - 45.000-510 - Vftória da Conquista/Ba
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No acompanhamento das atividades desenvolvidas pelor setor de Recusos Humanos em
2020, uma das ações do Controle lntemo, foi analisar a legalidade das nomeações dos servidores
corissionados que eram encaminliadas ao setor. Neste caso, os instmmentos legais a serem ob-
servados, foram a Lei nO 1.786/1 1 Qeüme Júrídico úrico dos servidores do município de Vítoria
da Conquista), e também a Resolução nO 67/2018, em vigor desde o início de dezembro ano de
20 19, a qual dispõe sobre a estnitura orgaJ]izacioml da Câmara, inclusive definíndo os vencimen-
tos dos cargos em comissão, e estabelecendo valores de gratificações pagas a algms servidores
efetivos. E já quanto a estes, ratificamos que não houve mais convocações, vísto que o prazo de
va]idade do ú1timo concuso público se encerrou em 201 8.

A Controladoria procurou cientificar a Administração, mais uma vez, sobre a necessidade
de se implantar programas ou promover eventos, relacionados a capacitação contimada de servi-
dores, pois, como temos infomamos nos relatórios de controle intemo, nada neste serido tem
sido planejado ou desenvolvido especificamente pela Entidade ao longo dos anos.  Infeüzmente,
nos deparamos com a mesma situação ao final de 2020. Também não verificamos incentivos por

parte do setor de Recursos llumanos. Ou seja, novamente ficou a cargo do próprio servidor, a rii-
ciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissíonàl, o que nomalmente ocorria através da reali-
zação de cusos de pós-graduação, e também da participação em eventos técnicos, presenciais ou
à distância, promovídos pelas diversas lnstituições do país, assim como o lnterlegís, que costuma
disponibilizar periodicamente através da intemet, o acesso ao aprendizado voltado para áreas de
conhecimento, que muitas vezes estão relacíonadas às atividades do Poder Legislativo. No entan-
to, acreditamos que qualquer falha relativa a este ponto deva ser relevada durante este periodo,
tendo em vista a situação atual, onde muitas restrições contimam sendo naturalmente impostas
em face do distanciamento social, decorrente da pandemia que ainda enfientamos.

Com relação às diárias, o Controle lntemo procurou ratificar à Adriristração, sobre a ne-
cessidade da estrita observância aos ftindamentos legais, que detemínam os requisitos para o seu

pagamento, em especial, a Lei nO 2.071  de  11 dejaneiro de 2016, que instituiu as nomas para a
concessão de diárias, especificamente para o Poder Legislativo_ Buscamos destacar, como temos
feito com todos os gestores, a importância de tentar se programar com uma certa antecedência, as
viagens a serem realizadas, para que com isso, se possa otimizar o procedimento de autorização
do empenho das diárias solicitadas. Também salientamos como é crucial o fomecimento por parte
do solicitante, do documento de comprovação de comparecimento ao local da visita, após a via-

gem, pois isso justificará que a diária foi gasta no ínteresse da instituíção, agílizando os processos
de liquidação e de pagamento dos valores devidos_ A1ém dísso, mais uma vez incentivamos a ela-
boração e institucíonalização de um formu1ário padrão para a requisição das diárias, porém, mes-
mo após o final desses dois anos de Gestão, nenhuma decisão foi tomada a respeito.

O valor da Dotação aprovado inícialmente no orçamento para as despesas com Diária foi
de R$ 90.OOO,OO. No decorrer de 2020, este montante sofieu alteração apenas ima vez, e no final
do ano era de R$ 70.OOO,00. O Controle htemo acompanhou todos os processos relativos às con-

Fone: (77) 3086-9600 - \^r\hr\^/.camaravc.ba.gov.br



CÂMAFIA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

RELATÓRIO ANUAL DA CONTROLADORIA H"ERNA
EXERCÍCIO: 2020

cessões de díárias, desde as requísições até as prestações de contas_ Regístramos ao final do exer-
cícío, um total pago nesta dotação no valor de R$ 56_995,88. Não consideramos esta cifi-a exces-
siva ou imzoável, visto que a Câmara,já há algum tempo, conta com 21 vereadores atuando e,
além destes, teve, em 2020, aproximadamente 300 servidores em seu quadro de pessoal ativo, e

portanto, é natural que a necessidade de deslocamento para tratar de assimtos do órgão e também
da comuridade, tenha uma fi.equência um pouco alta. Inclusive, se comparamos com o valor to-
tal que foi gasto com diárias em 2019  Q$  93.131,40), e tendo em vista o orçamento aprovado

para  aquele  exercícioOiS  l7_898.815,88),  veremos  que,  proporcionalmente(0,52%),  a  despesa
deste ano foi consíderavelmente inferior(0,30%) a que registrou-se no ano passado. Isso porque,
a1ém da diferença ter sido significativa em temos percentuais, em valores absolutos, gastou-se
mais de trinta e seis mil reaís a menos neste exerc.ício. Fora isso, vimos que ainda restou um saldo
razoável não utiüzado na dotação destinada ao pagamento das diárias. Por outro lado, é obüo que
a conjuntura de ísolamento vivida no período em aná1ise, influenciou diretamente na redução des-
se tipo de gasto, o que certamente ocorreu, em fimção das restrições de deslocamento de pessoas

para outros municípios.

RESpoSTAS DEcORRENTEs Do AcoMPANIIAhmNTO DAS ATlrmÃDES:
Com relação à gestão de Pessoal, podemos considerar que, a manutenção da interação har-

moniosa já existente entre a Controladoria e o setor de Recursos Humanos, propíciou a continui-
dade de um ambiente de cooperação favorável, no que diz respeito à busca de soluções para as
diversas deinandas, que são deconentes dos processos ínerentes a este ponto de controle. Isto en-
volve os atos de nomeação, exoneração, folha de pagamento e demais atividades desempenhadas

pelo setor. E esta sintonia com o Controle lntemo, tem ocasionado um constante aprimoramento
da estrutura fi]ncional, tommdo cada vez mais simples, aos seridores lotados no RII, a operação
do sistema infomatizado utilizado para registro destas ações.  Consequentemente, vem-se alcan-

çando ima adequação maís precisa, em relação aos padrões de recebimento e transporte de ínfor-
mações relativos ao SIGA, a cada mo. Inclusíve, as dificuldades de adaptação, ocasionadas pelas
mudanças relativas à CASP, que verificamos há alguns anos, foram sendo reduzidas gradualmen-
te desde que surgiram, e no decorrer dos últimos três exercícios, podemos dízer que simplesmente
não ocorreram transtomos em relação ao fomatoa_ayout) dos arquívos gerados pelo Sistema, no
momento de se efetuar o envio dos infomes mensais.

Ainda assim, sempre que havia oportunidade, procu-ávamos dedicar uma parte do tempo
disponível, na oriemação do encarregado da gestão de pessoas, raúficando a este para que sempre
buscasse uma interação mais ampla com os outros servidores lotados no RII, no sentido de se in-
tegralizar de folma cada vez mais satisfatória, os processos conjimtos exigidos pelas demandas do
setor. A1ém disso, também o instmímos para que não deixasse de mmter contato, com os respon-
sáveis pelo treinamento e suporte, na operacionalização do sistema infomatizado da Câmara.
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O trabalho da Controladoria em cooperação com o setor de Recursos Humanos, alcançou
como resultado, uma elirinação significativa de erros que antes poderiam ocorrer, não somente
no cadastramento das infomações no sistema, como também nos dados gerados para transporte
ao SIGA durante o exercício, o que veio a proporcionar maior segurança e adlidade, no cumpri-
mento dos prazos exigidos pelo TCM, para entrega das prestações de contas.

3.3 - Dos BENS PATRm4oT,uAls

DESTAQÜE DOS ASPECTOS R1]LEVANTES:
A Câmara manteve em 2020, para o registro do seu patrimônio, o mesmo sistema ínfor-

matizado já mencionado anteriomente. Trata-se de im sistema bem completo, desenvolvido para
atender especificamente ao controle patnmonial, onde são cadastradas todas as infomações ne-
cessárias à identificação do bem, tais como:  data de aquisição, data de baixa, descrição do bem,
natureza, quantidade, valor, número do empenho, localização, identificação do responsável pelo
uso, movimentações e transferêncías, índices de depreciação e etc. Há inclusive a possibilidade
de se registrar ima foto do bem incorporado, contudo, este procedimento em particúar, não tem
sido adotado fomalmente.

A numeração de tombo dos bens pemanentes é feita mediante a fixação de etiqueta adesi-
va com código de banas no momento da sua incorporação. O material bibliográfico é numerado
com carimbo e também com etiqueta, Durante todo este exerci'cio, procuramos acompanhar o re-

gistro dos bens adquiridos, e podemos atestar que, todos eles foram tombados e incoq)orados re-
gulamente ao sistema patrímonial.

Confonne acompanhamento feito pelo Controle lntemo  em relação ao inventário fisico
dos Bens Pemanentes, verificamos que, em 2020, o procedimemo foi iniciando no dia 18 de no-
vembro, e concluído em meados do mês de dezembro.  Segundo informações obtidas juntamente
ao encarregado do setor, e corroboradas pelo relatório de conclusão emitido, as pendências identi-
ficadas foram as seguintes: algims bens que se encontram em poder de vereadores da Casa, não
foram apresentados para a conferência durante o levantamento; outros bens que ainda estão em

posse de vereadores que não se reelegeram, não foram devolvidos em sua totaljdade; houve tam-
bém o caso de uma quantidade relativamente pequena de equipamentos, que não foram localiza-
dos  durante  o  processo.  Tal  situação  foi  devidamente  oficializada  ao  fmal  dos  trabalhos,  e
encamiriada à Diretoria Administrativa da Câmara que, até o presente momento, emitiu alg`mas
instnições diretamente ao encanegado do patrimônio, mas arida não se manifestou oficialmente,
acerca das providências a serem adotadas para que se chegue a uma resolução definitiva destes

problemas. Devemos também ressaltar que, por conta da situação de pandemia que enfientamos,
este foi o único inventário realizado no exercício. Apesar disso, avaliamos o traba]ho executado
como bastante satisfatório, pois, tendo em vista o enfientamento destes entraves, podemos dizer
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q]e a listagem dos bens íbi atualizada fidedignamente à realidade, e a margem de erro registrada
pode ser considerada como relativamente baíxa. De qualqier foma, um novo inventírio já se en-
contra em andamento neste primeiro bimestre de 2021  e, confome o planejamento qi]e nos foi
apresentado, mais um levantamento deverá ser realízado a partir do 20 seinestre.

O valor das aqiisições que se somaram ao patrimônio da Câmara. no exercício(desconsi-
derando-se os percentuais de dçpreciação), confome consta na Relação dos Bens hcorporados
ao Patrimônio em 2020, emitida pelo setor de contabilidade como parte íntegramte da Prestação
de Contas AnuaL correspondeu a um total de R$ 802.438f3(oitocentos e dois lnÍI, quatrocentos
e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos). A referida relação foi devidamente conférida

pelo Controle lntemo qJe atesta a veracidade das infomações apresentadas na mesma.

Outros apontamentos rçgistrados no pl.ocesso de fiscalização e controle!
Aqii procuramos destacar, de foma resurida, mais algumas ínftrências levantadas du-

rante o exercício das atribuições inerentes à Contioladoria, e q]e também estão diretamente rela-
cionadas ao aconipanhamento deste pomo de controle:
- Foi verificado q]e, qJ]ando da aqiisição de um bem, primeirameme é ftita uma solicitação íbr-

ma1 à Admíristração, q]e analisa a justificativa e autoríza a compra ao setor responsável, q]e por
sua vez verifica a disponibilidade orçamentária, Íàz a pesqrisa de preços e solicita a realização de

processo licitatório, caso seja necessário;
- Após realizada a compra, todos os bens entregues na Câmara têm a sua integridade, qiantidade,

qJlalidade e específicidade, coníéridas pelo responsável pelo setor de patrimôrio, q]e atesta o seu
recébimento através de carimbo na nota fiscal, e retém uina via ou cópia da mesma para arqriva-
mento e controle;
- Os tombamentos são feitos mediante a fixação de etiqieta adesiva, mas nem sempre a mesma é

colocada em uma parte muito visível, o qie se justifica, pelo íáto de se tentar utilizar o critério de
etíq]etamento mais adeq]ado à característica de cada bem;
- Constatou-se qile uma peq]ena parte dos ferwcoS cJé J.eqpo7zScrÍ)Í/ic!:%(Íe sobre a guarda de alguns

bens encontrava-se desatualízada, contudo, isso foi corigido após o levantamento. A1ém disso, é
colocada na parede cada setor da Câmara, em local visível a todos, uma prancheta adesiva, onde
fica e2posta uma relação dos bens sob reSponsabílidade ridívidüal naqlele e?paço;
- A movimentação de bens não é ftita através de emissão de reJ.J?2o cJé f7.cír!£#erê,?cjc!, mas díreta-

mente no sistema inftmatizado de panimôrio onde, após o registro da mudança, é emitido o rer-
J,2o c!é rc\po?!scrÍ)ÍÍÍcí2cJe, em nome do novo responsável pela guarda do bem;
- Não existe atualmente na Câmara, ima corissão eSpecial constituída para a avaliação de bens a

serem baíxados. Nomalmente, a decísão de q]e um bem se tomou inservível, é tomada em con-

junto pelos setores de Patrimônio e Admiristração. Após isso, a Presidência emite im documento
autorizando a baixa. Na seqiêncía, sempre é ftita uma relação dos bens desincorporados, cujo le-

Câmara Municipal de Vitória da Conquista
[ZLia Coronel Gugé, 150 - Centro - 45.000-510 - Vitória da Conq(]ista/Ba

Fone: (77) 3l)86.9600 L- `"n^/.camal.avc.ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

REI,ATÓRlo ANuAI, DA coNTRoLADoRIA mTERNA
EXERCÍCIO: 2020

1 7/40

sável por dar o encaminhamento adequado aos mesmos_ Ao final, todas as baíxas são respectiva-
mente registradas no nosso sistema patrimonia1;
- Segundo infomações adirindas do setor, ou houve menos de cinco epísódios de fi]rto de bens

no exercício de 2020, mas nenhum de roubo, E nestes casos, foi exigido que se lavrasse um bole-
tim de ocollêncía, para que se pudesse apurar os fatos e se atribuir as responsabilidades.

AÇÕES DESENVOLVIDAS pELO CONTnOLE INTERNO:
Primeiramente, devemos ratificar aqui que, até o final do exercício de 2016, a coordena-

ção do Patrimônio se encontrava vinculada ao setor de Almoxarifado. Depois de muitas cobran-
ças  feitas  pela  Controladoria,  no  decorrer  de  subsequentes  gestões,  finalmente,  em 2017,  foi
designada a im servidor efetivo, a responsabilidade sobre a gestão dos bens pemianentes da Enti-
dade. Entretanto, não houve, a princípio, uma segregação total das funções inerentes aos doís se-
tores, nem a separação do espaço fisico ocupado por eles, o que só veio realmente a se consolidar
no decorrer de vários meses. De qualquer foma, devemos reconhecer que, a partir daquele mo-
mento, foi dado um importante passo, no que diz respeito aos quesitos de orgarização e controle

patrimonia1. Por fim, podemos afimar que, desde 2018, toda a situação foi nomalizada, e cada
setor exerce as atividades que lhes são peculia[es, interagindo apenas quando necessário.

No intuito de dar continuidade ao trabalho que, desde 2009, vem sendo desenvolvido em
relação à admiristração do Patrimôrio, o Controle lntemo acompanhou todos os processos e roti-
nas que envolvem o controle dos bens pemanentes. Sempre que possível, procurávamos reiterar
ao encarregado do setor que, nunca deixasse de observar os procedimentos estabelecidos para: re-
cebímento, conferência, classificação, incorporação, movimentação, manutenção, inventário, bai-
xa  e  etc.  Também  procuramos  esclarecer  q_uaisquer  dúvidas  referentes  a  estas  etapas,  que

porventura viessem a persistir, no momento da inserção dos dados no sistema infomatizado. Por
fim, buscamos enfatizar a necessidade da obediência à padronização quando do atendimento às
demandas mais comms do dia a dia, e a1ém disso, destacamos a importância da busca pela efi-
ciêncía, no desdobramento das atividades típicas do setor.

Dentre as diversas ações executadas, o Controle lntemo dedicou uma atenção especial aos
següntes  detalhes:  fiscalização das liquidações referentes  às  compras  de material pemanente,
movímentação dos bens, inventário, atualização de àlglms dados do Sistema, e também a confe-
rência do transporte das ínfomações para o SIGA. Ressaltamos que, em função da elperiência
adquirida através do acompanhamento feito ao longo dos anos, o nosso entendimento é de que es-
tes pontos de controle sempre necessitam de um acompanhamento mais rigoroso.

Independentemente das  atribuições do  setor de Patrimônio,  o  Controle lntemo mantém
atualizado, desde 2009, um arquivo com cópias de alguns documentos essenciais, emítidos no de-
correr dos processos  de compra de bens pemanentes, íncluindo-se:  notas fiscais, empenhos, li-

quidações, e também qualquer outro que possa ter relevância para o registro. Essa documentação
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infomatizado, e também se constitui em uma fonte coníiável para eventuais consultas. A pariir
do  ano  de 2017,  esta íúnção  foi  delegada ao  novo  encanegado  do  setor,  entretanto, buscamos
acompanhar mensalmente a realização dessa tarefa, com o intuito de identificar e coHigir quais-

quer erros que possam singír duante o processo.

RESPOSTAS I)ECORRENTES DO ACOMI,ANIIAMENTO DAS ATIlqDAI)ES :
Podemos destacar como resposta resultante da atuação do Controle, o constante aprimora-

mento das fimções de cadastro e movímentação dos bens no sístema infomatízado, o que tem

proporcionado não só mais fidedignidade em relação às características de cada Bem, como tam-
bém um controle mais rigoroso dos registros. Isto por sua vez, vem resultando numa melhor ade-

quação dos arquivos do sistema de patrimônio, ao Layout apresentado pelo SIGA no momento do
transporte dos dados.  Ou seja, podemos perceber novamente que,  em 2020,  continuou a haver
uma evolução gradativa, resultante do trabalho que vem sendo desenvolvido jimto ao setor já há
alguns anos, ocasionando, desta foma, uma crescente melhora em termos de atuação, no que diz
respeito à execução das fmções inerentes à Coordenação de Patrimônio.

Essa atual conjuntura, certamente também é fiuto da manutenção da interação com o Con-
trole lntemo, pois, sempre que possível, procu[amos delegar novas responsabilidades, principal-
mente no tocante à busca de soluções para deteminadas pendências específicas do setor, e que
amteriomente ficavam a cargo da Controladoria. Por fim, podemos ainda considerar que, desde a
sua desvinculação do Almoxarifado em 2107, tudo que se relaciona ao controle patrimonial, tem
se tomado mais organizado e preciso.

3.4 - DoS BENS DE CoNstm4o EM ALMOXARIFADO

DESTAgUE I)OS ASPECTOS REI:EVANTES:
Para registro  e controle de  entrada e  saída dos bens  de  consumo  em estoque,  a Câmara

continuou a utilizar neste exercício, o mesino programa específico que vem sendo utilizado desde
2O12.  Cabe somente ao setor de almoxarifado a execução dessas duas fimções,  entretanto, até o
ano de 2017, talvez por uma questão de maíor rigor no controle, o setor de admiristração era res-

ponsável pelo cadastramento dos itens quando da sua entrada, e o Almoxarifado dava apenas a
saída. Atualmente, à Administração cabe somente o acompanhamento dessa moirimentação_

Nos registros do Sistema constam as características de cada item e também infomações
como quantidade, custo, e a destinação do bem quando da sua saída, sendo sempre utilizado um
recibo padrão para a requisição dos materiais. Este por sua vez, é preenchído por um dos encarre-

gados do setor, e conferido e assinado pelo requisitante.  Caso seja necessário a aquisição de al-
g'm item que ainda não oonste na relação dos estoques, ou que tenha se esgotado antes do tempo
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às  compras, é acionada,  e solicita aos fomecedores cadastrados pela Câmara,  o provímento dos
materiais necessários, através da emissão de requisições específicas.

Para a estocagem dos bens de consumo, ínfomamos que não ocorrem alterações em rela-

ção ao local utilizado, desde setembro de 201 7.  Sendo assim, os materiais contínuam sendo grlar-
dados em dois locaís  distintos:  mm  espaço  menor que  geralmente  serve  como  depósito,  e fica
localizado no 5O andar do prédio, e também dentro do próprio almoxari£rio no 4O andar, o que, no
entendimento do Controle mtemo, driinui um pouco a segurança na guarda dos mesmos. Mas
apesar disso, foram mantidas as mesmas condições de amazenamento de estoques anteriores, es-
tando estas de acordo com as caracteristicas de cada produto, e não apresentado risco considerá-
vel de perda ou deterioração, sendo, portanto, na nossa avaliação, consideradas como boas.

Para recebimento dos materiais de consumo adquiridos, o encarregado pelo Almoxarifado,
costuma designar um dos servidores lotados no setor para proceder à sua inspeção no momento
da entrega - ou ele próprio realíza essa tarefa. Os critérios utilizados para aferição da quantidade
e qualidade dos bens entregues, geralmente são  aqueles previamente definidos através  dos pro-
cessos licitatórios, ou nas cotações de preço, quando dos casos de dispensa ou compra direta.

Outros apontamentos registrados no processo de fiscalização e conti.ole:
Aqui procuramos destacar, de foma resumida, mais algumas inferências levantadas du-

raníe o exercício das atribuições inerentes à Controladoria, e que também estão diretamente rela-
cionadas ao acompanhamento deste ponto de controle:
- Todos os itens utilízados pela Casa, se encontram cadastrados com as dewídas denorinações,

co díficações e especificações;
- O acompanhamento e análise da saída dos itens registrados, é feita pelos próprios fimcionários

do setor de Almoxarifado;
- Os relatórios referentes à rotatividade dos produtos em estoque são emitidos pelo mesmo siste-

ma infomatizado utilizado para o registro;
- Para se estabelecer os níveis de estoque mírimo, o ponto de ressuprimento, e o estoque máxi-

mo, não há uma metodologia ofioial que esteja em uso atualmente. Contudo, o acomI)anhamento

que é feito pela verificação dos dados indicativos de moiümentação de materiais, cadastrados no
sistema, tem atendido às necessidades de consumo;
- No que diz respeito à manutenção dos estoques, são levadas em consideração: a capacidade de

amazenamento do almoxarifado, as condições de estocagem e a rotatividade dos produtos;
- Não foram detectados índices de perda de materiais neste exercício;
- Sempre que o nível de estoque de algum material de uso contínuo está baixo, o setor de com-

pras é devidamente ínfomado;
- Os ítens recebidos no almoxarifado também são conferidos com base na nota fiscal respectiva,

e caso algim material não corresponda ao que está descrito no histórico, ou ao que foi solicitado,
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- O setor sempre retém uma cópia ou 2a via da nota fiscal das mercadorias recebidas;
- Não são confeccionadas placas de identificação para os itens amazenados, contudo, a quantída-

de e a variedade dos estoques da Câmara, não são suficientemente grandes, para que seja necessá-
rio ídentificar amários ou prateleiras, poís os materiais são de fácil localização;
- Todas as requisições de material utilizadas são separadas, organízadas, e posteriomente lança-

das no sistema informatizado;
- Devido à pequena quanüdade e à grande rotatividade dos estoques, os inventários dos materiais

de consumo são feitos muito esporadicamente. Constatamos que, nomalmente, uma vez por ano;
- Não foi verificada a barim de produtos devido ao vencimento do prazo de vaüdade. O fato é que

a Câmara trabalha com poucos materiais perecíveis(geralmente café e açúcar), e os mesmos cos-
tumam ser adquiridos em pequenas quantidades e serem uti]izados fi-equentemente.

AÇÕEs I)EsmwOI}mAs pEI.o coNTE[ol,E INTERNo :
A atuação do Controle lntemo aqui se deu de forma semelhante à de como procedemos

em relação ao Patrimônio, inclusive por se tratar de setores com características de fimcionamento
muito parecidas. Contudo, obviamente procuramos dar mais atenção aos trâmites que envolvem o
controle eficiente dos bens não duláveis adquíridos cotidíanamente, incluíndo sua entrada, con-
servação e saída. Buscamos mais uma vez alertar ao  setor,  a respeito de alguns pontos de defi-
ciência identificados  e  suas  ímplicações,  em especial sobre  a necessídade  de se proceder a um
inventário  maís  detalhado  e  abrangente  dos  materiais  estocados,  a1ém  de tentar  enxugar ainda
mais a quantidade de ítens cadastrados no sistema, tomando inativos aqueles que, há algum tem-

po, não estão sendo repostos por não serem mais utilizados pela Casa.
Também ratiíicamos  sobre  a importância da avaliação  e conservação dos materiais por

meio de vistorias periódicas, valorizando com isso a prevenção de sinistros,  e assim evitando a
ocorrência de gastos imprevistos e desnecessários à Entidade.

Dentre outras ações ímplementadas, podemos destacar a orientação dada aos envolvídos
com a gestão de bens, pal.a que procurassem verificar, com mais fiequência, os níveis de estoque
de cada item registrado, com o intuito de infomar em tempo hábil ao setor encarregado das com-

pras, para que este procedesse às devidas reposições sempre que a quantidade de algim produto
atíngisse o ponto de ressuprimento, garantindo desta foma, a manutenção do fimcionamento ade-

quado de todos os setores, e ao mesmo tempo evitando a prática das compras emergenciais, que
muitas vezes acabam implicando em despesas maiores do que as planejadas_

KESpOSTAS DECORRENTEs Do Acon4pANHAnmNTo DAS ATITmAI)ES:
Aqui podemos considerar que, com o passar dos anos, tem havido uma memora contínua

no tocante à atuação dos servidores do setor, possibilitando um visível aumento da eficácia na re-
a1Ízação das atividades rotineiras, o que começou a ocorrer, notadamente após a segregação das
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gum tempo, entendíamos como uma necessidade crucial, principa]mente tendo em vista as exi-
gências da legislação correlata.  Ou seja, esta evolução pode ser considerada um resultado decor-
rente dos indicativos feitos pelo Controle htemo, desde algumas Gestões anteriores. E este novo
cenário, que fmalmente se concretizou no exercício de 2017, viabirizou un fimcionamento mais
consistente de ambos os setores, que vêm se tomando mais operantes, e se aprimorando gradati-
vamente no exercício de suas fimções, confomejá era esperado.

Também regístramos, como resposta decorrente do acompanhamento das ações desenvol-
vidas no Almoxarifado, algo bem parecido com o que percebemos, em relação aos resultados àI-
cançados no Patrimônio.  Verificou-se não  somente im  certo  aperfeiçoamento, no processo de
cadastramento e movimentação  dos bens  de consumo, como também uma maior segurança na
execução  de  diversas tarefas,  atribuídas  ao  pessoal  do  setor.  Acredítamos  que isso  foi  devido,

principa]mente, às características de detalhamento das ínfomações, que são exigidas pelo sístema
infomatizado, no momento de se reSstrar os procedimentos específicos, o que, por sua vez, pro-

porcionou um controle mais rigoroso das entradas e saídas dos materiais. Naturalmente, este pon-
to positivo pode ser considerado como um reflexo,  advindo do processo de interação  que deve
existir com o Controle lntemo. A1ém disso, para efeito de avaliação, ressaltamos que os servido-
res  atuamtes, tanto no Almoxarifado,  quanto no Patrimônio,  ainda mantêm estreita cooperação

quando se trata do atendimento de algimas demandas.

3.5- DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

DESTAQtJE D OS ASPECTOS REI,EVANTES:
Até o mês de jimho deste exercício, a Câmara contava com uma fi-ota composta de doze

veículos de uso oficia1:  quatro adquiridos com recursos do próprio Orçamento, sete alugados, e
um cedido pela Prefeitura através do regime de comodato. Este ú1timo, foi adquirido por meio de
licítação aberta pelo Executivo em fevereiro de 20 14, com recursos oriimdos de outro processo li-
citatório realizado pela Câmara em setembro de 2013, cujo objeto, que era a manutenção da folha
de pagamento, na oportimidade, foi adjudicado ao Banco Bradesco S/A.

No mês de julho deste ano, aconteceu um sinistro com um dos veículos próprios da Casa,

que acabou sofi.endo C€perda totar.  O valor a ser restituído pela seguradora contratada foi então
pago à Prefeitura, e desde o ocorrido até o mês de novembro, a Câmara ficou com onze veículos
compondo sua ftota. Porém, já em dezembro, foi aberto Pregão para a aqüsição de mais quatro
automóveis próprios - cujos detalhes estão discririnados no tópico 3.6 deste relatório.  Ao mes-
mo tempo, um outro veículo foi cedido pelo Executivo, através de recusos provenientes de um
novo processo licitatório, realizado pela Câmara em setembro de 201 8, também para manutenção
da folha de pagamento, o qual, mais uma vez, foi gaJ]ho pelo Banco Bradesco  S/A_ Em conse-
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dade atual, já excedia a que era considerada necessária para suprir as demandas existentes.  Por-
tanto, ao final deste exercício, a Casa dispunha de l5 veículos para uso ristituciona1.

À exceção dos veículos alugados, e daqueles cedidos pelo Poder Executivo que já vieram
com número de tombo próprio, todos os outros que compõem a fi-ota, estão devidamente tomba-
dos e registrados no sistema infomatizado de patrimônio, onde constam informações sobre todas
as características necessárias à sua respectiva e completa identificação, tais como: marca, ano de
fabricação, número da nota fiscal de venda, modelo, cor, número do chassi, valor, placa, etc.

Devido à pequena quantidade de veículos utilizados, não exíste na Cãmara um setor en-
canegado exclusivamente do controle de fi.ota, por isto que, já há algum tempo, tem ficado a car-

go da Administração a responsabilidade pelo acompanhamento da utí1ização desses veículos, bem
como do seu encaminhamento para as revisões periódicas, de foma a poder se ídentificar a ne-
cessidade de reparos e reposições de peças_ O abastecimento é feito através da utilização de car-
tões magnéticos específicos para este fm, que são  fomecidos por uma empresa especializada,
contratada por intemédio de processo licitatório, para o fomecimento de combustíveL

Os automóveis que compõem a fiota da Câmara, já há muitos anos, ficam à disposição,

quase que exclusivamente, dos vereadores e seus representantes, para o atendiinento de demandas
relativas às atividades de seus respectivos mandatos. O setor administratívo também é o responsá-
vel pelo agendamento e organização da escala para uso dos veículos. E confome infomações
obtidas dos encarregados pelo acompanhamento e controle dessa uülização, devemos esclarecer o
seguinte: geralmente é preestabelecida uma escala, na qua1 é feita uma divisão da ftota atual dis-

ponível, que pode sofi-er alterações a cada exercício, mas que em 2020 fiincionou no seguinte for-
mato:  1  veículo para uso exclusivo da Presidência;  10 para os 20 vereadores restantes, em dias
altemados; e l fora da escala, que fica designado como reserva, para situações emergencíais e/ou
ocasiões extraordinárias. A dísponibilização de uso pala os servidores efetivos está restrita a l au-
tomóve1(geralmente o que fica na reserva), sendo ainda necessário a sua solicitação com antece-
dência, e também a prévia autorização dos responsáveis.

Outros apontamentos regístrados no processo de fiscalização e controle:
Aqui procuramos destacar, de foma resumida, mais algumas ínferêncías levantadas du-

rante o exercício das atribuições inerentes à Controladoria, e que também estão diretamente rela-
cionadas ao acompanhamento deste ponto de controle:
- Foí verificado a existência de seguro com vigência contratada de um ano para todos os veícu-

los, riclusive aqueles cedidos pelo Poder Executivo. Quanto aos alugados, tanto o seguro como a
manutenção, foram de responsabi1ídade da empresa de locação, confome as c1áusulas do contra-
to celebrado, cabendo à Câmara somente a despesa com abastecimento e os cuidados exigidos;
- A documentação de licenciamento dos veículos esteve sempre regularizada, sendo que a guarda

do DUT era feita pela própria Adrinistração;

[tua CoroneI Gugé, 150 - Centro - 45.000-51O - Vitória da Conquista/Ba
Fone: (77) 3O86-9600 - "^nAÍ.camaravc,ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL
DE VITÓRIA I)A CONQUISTA - BA

RELATÓRlo ANuAL DA coNTRoLADoRIA mTERNA
EXERCÍCIO: 2020

- Não foi verificada a existência de fomu1ários padronízados para requisição de uso dos veícu-

1os.  Nomalmente,  as  solicitações fora da escala pré-definida eram feítas  através  de  oficio  dos

próprios requisitantes;
- Não existe uma relação de autógrafos das pessoas autorizadas a solicitar o uso dos veículos ofi-

cíais. A Presidência, através da Diretoria Administrativa e Financeira, é quem autoriza a liberação
dos mesmos;
- O abastecimento dos veículos da fi.ota é feito na sede do município, através de cartões magnéti-

cos próprios para essa finandade, os quaís são fomecidos por empresa vencedora de processo lici-
tatório prévío, confome esclarecemos maís acima;
- Em geraL quando há viagens para fora do municípío, o veículo é abastecido com os cartões pró-

prios, que geralmente são aceitos na maioria postos em diversas das localidades do país. Porém,
caso isso não seja possível, os gastos e)rias com combustíveís são sempre comprovados pelo mo-
torista, mediante apresentação da respectiva nota fiscal quando do seu retomo à sede da Câmara;
- As revisões preventivas são quase sempre realízadas de acordo com o manual do proprietário,

de modo a manter os veículos em boas condições de funcionamento e disponíveis para o uso;
- As  inspeções  periódicas  dos veículos  e equipamentos  de  segurança são  providenciadas  pelo

próprio setor de Administração;
- Ao final do expediente todos os veículos são recolhidos à garagem da Câmara, cujas condições

de segurança são periodicamente fiscalizadas;
- Em casos de notificações de trânsito e/ou qualquer outro tipo de sinistro que venha a ocorrer no

processo de utilização rotineira da fi.ota, são apuradas as responsabilidades,  e tomadas as provÍ-
dências cabíveis;
- Somente os servidores habilitados no cargo de Motorista podem conduzir os veículos oficiais,

porém, verificamos que, e?ftaordinariamente, outros que não ocupam essa fimção, foram requisi-
tados, mediante autorização da Presidência, a suprir a carência dos titulares do cargo, visto que
atualmente, a Câmara conta com apenas três motoristas em atividade;
- Todos os veículos oficiais da entidade apresentam adesívo de identificação afixado extemamen-

te nas portas dianteiras, bem como a jmpressão dos dizeres  "w6,o exc/z/ÜÍ-i,o eJ73 s,eJvÍÇo "_

AÇÕES I)ESmWOI,yIDAS pHI,o CoNTROI,E INTERNO:
O Controle lntemo acompanhou, como é de praxe, alguns  dos procedímentos rotineiros

realizados pelo setor adrinistrativo no que diz respeito à gestão da ffota. Apesar de poder consta-
tar-se, mais uma vez, uma evolução no desempenho, pelo que temos verificado no decorrer dos
anos, arida entendemos que é preciso buscar um aprimoramento mais consistente, no que diz res-

peito ao registro de algms pontos de controle de utilízação dos veículos. Por conseguinte, dentre
outras ações planejadas, relembramos  da necessidade de implementação  de algumas melhorias,
como por exemplo, o preenchímento mais completo do Mapa de orientação, com infomações de-
talhando a hora de saída, destino, nível de combustível, e etc. Também ratificamos sobre a impor-
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tância da emíssão  de requisições padronizadas para a reserva dos veículos, pois as solicitações
continuam a ser feitas uricamente através de oficio individual, elaborado pelo próprio interessa-
do. Além disso, já há algim tempo tínhamos sugerido uma flexibilização na escala adotada, o que

poderia facilitar o atendimento de outras demandas, advindas  dos demais servidores da Casa_ E
quanto a este ponto, podemos dízer que houve uma pequena melhora em relação ao ano anterior.

Tendo como base esses objetivos, procuamos auxiliar os encarregados da Adrinístração,
no sentido de se aperfeiçoar os processos gerais já exístentes, aconselhando sobre a necessidade
de alterações que pudessem ser realizadas, para tentar assegurar que, os critérios associados a um
correto controle da fi-ota, fossem seguídos de foma adequada, durante todo o exercício.

RESPOSTAS DECORRENTES I)O ACOMPANHAMENTO DAS ÃTITHDADES:
O trabalho de cooperação quejá vem sendo desenvolvido entre a Controladoria e o setor

de Administração, tem apresentado como resposta, um contínuo aperfeiçoamento na sistemática
utilizada para o acompanhamento das rotinas, que são pertinentes ao uso da fi.ota. Através da ma-
nutenção de um controle mais rigido e do respeíto aos procedimentos já existentes, tem-se obtido
resultados cada vez melhores, especialmente no tocante ao aproveitamento da disponibilidade dos
veículos.  Consequentemente,  dimjnui-se a ocorrência de situações em que os mesmos não pos-
sam ser utilizados por motivo de quebra, ou por estarem passando por revisão mecânica. A1ém de
tudo, toma-se mais íácil evitar o conflito dos dias e horários reservados para o uso, atendendo-se
de forma mais eficiente as demandas da Casa.

Por conta dessas melhorias, pôde-se também verificar uma certa redução nos custos pro-

porcionais de manutenção da fiota. No entanto, consideramos que ainda há o que progredir em
relação a este ponto. E para que se possa alcançar níveis ideais de otimização entendemos que, a1-

guns aspectos relativos à utilização dos veículos oficiais precisam ser modificados, enquaffo ou-
tros, devem ser continuamente aperfeiçoados_

Por fim, também devemos ratificar aqui que, em 13 de dezembro do ano passado, foi cria-
da e passou a vigorar, a Resolução nO 70/2019, que definiu normas para a utilização dos veículos
oficiais da Casa. Ou seja, a partír daquela data, o texto dessa nova resolução, se constituiu em pa-
râmetro fimdamental para o  acompanhamento  apropriado  dessa rotina.  E a fomalização deste
instnmento, também pode ser tida como um resultado de cobranças anteriores feitas pelo Contro-
le htemo, em relação à necessidade de avanços no processo de gestão de ffota. Nesse sentido ín-
clusive, podemos considerar que houve um razoável aprimoramento, no que diz respeito a algims

procedimentos relacionados  a este ponto  de  controle,  mas também entendemos  que,  isso ainda
não foi o suficiente para se atingir um nível prózrimo do que seria o idea1.

3.6 - DAS LICITAÇÕES E COn"RATOS
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DESTAqUE DOS ASPECTOS REI,EVANTES :
A Câmara mantém, desde 2005, um amplo cadastro infomatizado de todas as empresas

com as quais já realizou transações de compra ou de prestação de seriços. Esses dados cadastrais
são revisados e atualizados sempre que for necessário. Em setembro de 2012, a Câmara proveu a
implantição de um novo sistema infomatizado,  e assim, passou a contar com uma ferramenta
muito mais ampla no tocante ao cadastramento de infomações, relativas aos diversos fomecedo-
res. Com isso, todos os procedimentos referentes às compras, desde a abertura do processo admi-
nístrativo até a assinatim do contrato, passaram a ser regístrados de foma mais abrangente. E a
dispombflidade deste recurso, vem contribuíndo sobremaneíra para que, todas as ações vincula-
das a este ponto de controle, sejam retratadas o "is fidedignamente possíve1.

Neste exercício foram homologadas apenas 6(seis) 1icitações. Segue abaixo uma descrição
resumída dos referidos processos:
01) Processo Licitatório nO 1/2020-PR: Modalidade - Pregão Presencial; Tipo - Menor preço

por lorif;. OkfJstÍ) - Aquisição de Materiais de Expediente Utilizados no Desempenho das Ativida-
tJcJy J4cZmf7!r-s.ÍJ.cífívczs  cíc!  CcJs,cJ;  Valor Licítado - R$  64.370,00;  Licitantes  Vencedores  - Natálía

Nunes de Oliveira Costa Tristão(nos lotes  l, 2, 3  e 4) e Cristiane Andrade dos  Santos Dias(nos
lotes 5, 6 e 7); Conclu'do no mês dejunho;
02) Processo Licitatório nO 4/2020-PR: Modalidade - Pregão Presencia1; Tipo - Menor preço

por Lorie., Objeho - Aquísição de Equipamentos(Torre Metálica Autopoi.tante, Antena, Cabos, Etc)
com lnstalação, Necessários à lmplc[ntaçãc) da Rádio Cômc[ra de Vtíória da Conquista:,VduoHLi-
citado  -  R$  180.00O,OO;  Licítantes  Vencedores  -  Cajaíba-Seriços  e  Comércio  de  Produtos
E1étricos  Eireli(nos   lotes   l   e   2)   e  A/V   Soluções  Profissionais  lndústria  e  Comércio  de
Produtos(no lote 3); Concluído no mês de julho;
03) Processo Licitatório nO 6/2020-PR: Modalidade - Pregão Presencia1; Tipo - Menor preço

griobíÜ. Orif]e;*o - Prestação de Seyviços de Publicação de Aios Oficicris, e De]nais Matérias de ln-
teresse Público do Poder Legisíativo Municipal.. Va.1or Lícltaóo - R$ 7_000,00., Lícttarrte Ve"ce-
dor  -  Agência   Sudoeste-Jomalismo,   Assessoria  e  Pesquisas  Ltda.;   Concluído  no  mês   de
setembro;
04) Processo Licitatório nO 5/2020-PR: Modalidade - Pregão Presencíal; Tipo - Menor preço

gLÍ)bíri, CJh}je*Í) - Aqujsição de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica, Incluin-
do os Serviços de Monfagem de Estrutw,a Complementcw, Obras CÍvis Relacionadas à lnstala-

ção, Homologação do Acesso Junta à Concessionária de Energia, e Treinc[menío com Suporte
re'c72r-co;  Valor Licitado - R$  235.899,00;  Licitante Vencedor - RR  Seriços  de  Engenharia
E1étrica Ltda.; Concluído no mês de setembro;
05) PI.ocesso Licitatório nO 8/2020-PR: Modalidade - Pregão Presencía1; TÍpo - Menor preço

por  lote;  Objeto  -.4gz/ÍsJ'Çcr-o  cíf?  Á4crferj(I/.s,  cJe  £ÍJ??pezcr  e  Hr.gje#L.c!Í,cI-o;  Valor  Licitado  -  R$
40.00O,00; Licitante Vencedor - Rio's Limp-Com.  de Mat.  de Límpeza Ltda.;(em todos os lotes
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06) Processo Licitatório nO ll/2020-PR: Modalidade - Pregão Presencial; Típo - Menor preço

g+ori)trd..  Cinj]sto  -  Aquisição  de  O4(quatro)  Veículos  Tipo  Hatch,  O  Kmq  cc)m  Tração  4X2  à
EfcrJ?oÍ/Gtzs,o/J'J?c!ffíé!j¥J,. Valor Licitado - R$ 216.000,00; Licitante Vencedor - Mové1 Motores e
Veículos Ltda.; Concluído no mês de dezembro_

Foram também realizadas pela Câmara durante o exercício de 2020, 12(doze) Dispensas e
3(três) Inexibilidades de Licitação. A soma totà1 dos valores individuais respectivos destes proce-
dimentos conesponderam a: R$ 82.536,00(D) e R$ 135.000,OOQ). Todos os contratos decorrentes
dos processos licitatórios, foram entregues à Contabilidade para serem empenhados e posterior-
mente encaminhados à 5a RCE, junto com os outros documentos das prestações de contas men-
sais, no decorrer do ano.

Assim como no exercício anterior, a Câmara não adotou, em 2020, a prática de se utilizar
das tabelas elaboradas a partir dos Processos de Registro de Preços, como base para a execução
dos procedimentos de compra. Assim sendo, a Diretoria Administrativa e Financeira,  que tam-
bém é o setor encanegado das compras, nomalmente procedia fazendo pesquisas de mercado e
cotações de preços, tanto para a realização das dispensas, como para serir de parâmetro na com-

paração com as propostas apresentadas nas licitações.

Outros apontamentos regístrados no processo de fiscalização e controle:
Aqui procmamos destacar, de foma resumída, mais algumas inferências levantadas du-

rante o exercício das atribuições inerentes à Controladoria, e que também estão diretamente rela-
oionadas ao acompanhamento deste ponto de controle:
- A Ínvestidura dos membros da comissão pemanente de licitação não excedeu a 1  (um) ano, e

nem houve recondução da totalidade dos membros para o período subsequente;
- Foi verificada a existência de  solicitação fomal,  emitida pelos  setores  que necessitavam da

aquisição de bens ou serviços, contudo, não em 100% dos casos;
- Foi verificada a existência de pareceres emitidos I)elo responsável pelo setor Contábil, sobre as

disponibilidades de dotação nas correspondentes rubricas a serem utilizadas nas licitações;
- Os procedímentos de licitação foram iniciados através de processo admiristrativo, com a res-

pectiva autorização e indicação do objeto a ser licitado;
- Foi verificada a existência de todos os documentos necessários ao correto andamento dos pro-

cessos adrinistrativos, referentes à abertura de licitação;
- Com relação aos editais, não foi verificada a inexistência de cláusulas restritivas, que viessem a

Íh]strar o caráter competitivo dos processos licitatórios, tais como preferências de inarcas, carac-
teristicas exclusivas de produtos e/ou serviços, distinções de sede ou domicí1io e etc;
- Tanto as rinutas dos editais de licitação como também dos contratos, fol.am previamente exa-
minadas pela Pro curadoria Juridica da Câmara;
- As publicações dos editais, bem como os prazos e os valores pertinentes a cada modaridade de
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- Verificou-se que os editais das licitações continham todas as ínformações básicas que são exigi-

das pela Lei 8.666/93;
- Foi verificada nos editais, a. exigência de que os participantes apresentassem a docimentação

prevista na Lei 8.666/93, para comprovação da habiütação juridjca, quarificação técnica e econô-
mico-fmanceira e também regularidade fiscal;
- Foi verificada a existência de cópias dos editais para divulgação e fomecimento aos interessa-

dos, bem como a sua disponibilização no site da Câmara;
- Foi verificado em anexo aos editais, documentos complementares, como por exemplo, a minuta

do contrato a ser firmado, e a descrição dos lotes quando necessário;
- Não foram identificadas ocomências de descumprimento de nomas estabelecidas nos editais;
- Foi verificado que os processos e julgamentos das licitações ocorreram de acordo com os dita-

mes dos respectivos editais e em observância às exigências da Lei 8.666/93;
- A abertura dos envelopes de documentação sempre ocorreu publicamente, sendo tal fato lavra-

do em ata assinada pela comissão e ]icitantes presentes.  Todos os  documentos eram rubricados

pelos participantes do certame e não foi identificada a inclusão posterior de documentação exiri-
da nos editais, à exceção das situações prevístas na lei. No caso dos envelopes com as propostas
de preço, cabe ressaltar que, neste exercício, só foram realizadas licitações na modalidade de pre-

gão presencial, sendo, portamto, desnecessária a obediência a este procedimento;
- O julgamento das propostas era realizado com base nos critérios definidos nos respectivos edi-

tais;
- Foi verificada a eristência de pub1Ícação do resultado das licitações, bem como de sua homolo-

gação;
- Foi verificado nos contratos,  a existência de c1áusulas  definindo os direitos,  obrigações e res-

ponsabilidades das partes, de acordo com os temos da licitação e da proposta vencedora;
- Foi identificado nos contratos a numeração das páginas, bem como o núinero de ordem e ano

em que foi celebrado, e também assinaturas do contratante, contratado e das testemunhas;
- Foram identificadas publicações dos resumos dos contratos dentro dos prazos legais;
- Foi verificado que os c"tratos continham todas as c1áusulas básicas necessárias ao atendimen-

to da Lei 8.666/93, bem como c1áusula declaratória do foro da sede da administração, para dirimir

quaisquer dúvidas relativas às questões contratuais;
- Foi verificado que as prorrogações de prazos contatuais eram justificadas por escrito e previa-

mente autorizadas pela autoridade competente;
- Não houve ocorrência de subcontratação para execução de contrato, pelo contratado;
- No que diz respeito ao recebiinento do objeto contratado, foi verificada a observância aos pra-

zos e preceitos legais, e também à quantidade e qualidade acordada no contrato respectivo;
- Foi verificado que os processos de dispensa e de inexibilidade realizados, atenderam aos crité-

rios estabelecidos nos artigos 24, 25 e 26 daLei 8.666/93.
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AÇÕEs I)Esmwol,yriDAs pELo coNTR:oLE INTERNo :
Assim como ocorreu no ano anterior, devido às demais atribuições da Controladoria, não

foi possível ao Controlador - único membro componente do setor - estar presente na realização
dos certames. Contudo, o Controle lntemo procurou estar sempre inteirado acerca dos principais

pontos dos edítais, e sobre o  desemolar dos processos,  através de infomações fomecidas pelos
membros da Comissão Pemanente de Licitação, e também pelo pregoeiro titular. Além disso, o
conteúdo das atas referentes aos Pregões e outras modalidades, ficam disponíveis no site da Câ-
mara, e com isso, podia-se ter im apanhado geral sobre todas  as  decisões tomadas,  e as ações
executadas pelos responsáveis em conduzir a realização dos processos licitatórios.  Sendo assim,
caso fosse identificada alguma inconsistência, em qualquer uma das etapas das hcitações realiza-
das, buscávamos alertar aos envolvidos, para que estes procedessem aos devidos ajustes.

No  que se refere ao acompanhamento da execução dos contratos, Ínclusive daqueles de-
correntes de processos de dispensa ou inexigibi1Ídade de licitação, destacamos que, desde 20 17,
foi designado, através de decreto, um servidor efetivo com cargo de nível médio, para exercer a
fimção  de gestor de contratos.  Independente  üsso,  esse trabalho  é muitas vezes  desempenhado
em conjunto com a Procuradoria e auxí1io do Controle lntemo, que fisca1Ízam o cumprimento das
cláusulas constantes dos acordos fimados, sempre atentando para a sua confomídade com o que

preconiza a Lei 8.666/93, e demais pertinentes.

REsposTAs I)ECORRENTES I)o ACOnnANHAnmNTo DAs ATlwDADES :
A continuidade da ínteração existente entre a Controladoria, os membros da corissão de

licitação, e o pregoeiro titular, possibilitou mais uma vez, em 2020, que fosse mantido o rigor na
observância aos ditames das Leis 8.666/93 e 10.520/02. Isto fez com que as diversas etapas exigi-
das para a conclusão dos Processos Licitatórios, fossem cumpridas com a mesma eficácia, preci-
são  e  desenvoltura  que temos  sempre buscado,  evitando-se,  desta foma,  a oconência de  um
número de retificações a1ém do previsto, ou de erros que pudessem ser legalmente írreversíveis,
assim prejudicando a lisua dos certames.

Também como resposta,  verificamos  que manteve-se  a celeridade  na hoinologação  dos

processos licítatórios. Isto pode ser atibuído, sobretudo, à quantidade irrelevante de intervenções
ou impugnações feitas pelos licitantes, durante os certames, fato este que, por sua vez, foi justa-
mente o reflexo de uma maior preocupação em se identificar e planejar a realização das despesas
continuadas maís comuns. Consequentemente, podemos dizer que esta foma de atuar, tem favo-
recido o aprimoramento da execução das atividades relacionadas aos processos de compra, facili-
tando o desempenho das ações rotineiras da Casa, algo perceptível nos últimos cinco anos.

Por fim, o amplo envolvimento dos seridores encarregados das funções de registro dos

processos de compra no sistema infomatízado, tem agi1Ízado  cada vez mais  a organização dos
informes relativos  às  diversas moda]idades de licitação,  e também dos contratos, possibilitando
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vel, cumprindo assim, com mais presteza, os prazos fimís estipulados pelo TCM para as presta-

ções de contas mensais. Entretanto, consideramos que ainda é possível se alcançar um nível de
execução mais próximo do ideal, no que díz respeito a essa questão.

3.7 - DAS OBRAS PÚBLICAS E REFORMAS

I)ESTAq{JE I)OS ASPECTOS REI,IWANTES :
Com relação a este ponto de acompanhamento, apenas infomamos que nenhuma obra foí

executada dmante o exercício de 2020. Também verificamos que, no decorrer do ano, não foram
realizadas refomas no prédio da Câmara, cuja despesa viesse a correr por conta da dotação orça-
memtária vínculada ao Elemento 44_9O.5J_ OO - O67.czs e J7zszczJczÇ.c)-eó,.

3.8 - DA DESPESA PÚBLICA

DESTALQVE I)OS ASPECTOS REI,EVANTES..
Considerando os aspectos concementes à efetivação das despesas da Câmara no exercício

de 2020, podemos  afimar com  segurança que,  as notas  de empenho,  liquidação  e pagamento
emitidas, continham todas as ínfomações necessárias à completa identificação dos processos, tais
como: nome do credor, nO da nota fiscal, histórico da transação, etc. Sendo assim, podemos consÍ-
derar que, no que diz respeíto às fomalidades legaís, os procedímentos relativos a este ponto, se
desenrolaram de acordo com as exigências do Tribuna1.

Verificamos que a grande maioria dos pagamentos referente aos processos, foi feita atra-
vés de transferência eletrônica. Esta era a foma uti1ízada inclusive para a quitação de algumas re-
ceitas e}ffiaorçamentárias, dentre as quais aquelas provenientes de descontos em folha, que eram
decorrentes de empréstimos contraídos por servidores, no banco onde é creditada a folha de paga-
mento da Casa. Em alguns casos, e de acordo com a necessidade, a Câmara também se utmzou de
ouúas  duas  modalidades:  1)  cheque  nominativo,  para pagamento  de  despesas  contraídas  com
aqueles que não possuíam conta bancária; e 2) débito em conta-corrente, quando efetuava algum

pagamento através de boleto com código de barras.

Outros apontamentos registrados no processo de fiscalização e controle:
Aqui procuramos destacar, de forma resumida, mais algimas inferências levantadas du-

rante o exercício das atribuições inerentes à Controladoria, e que também estão díretamente rela-
cionadas ao acompanhamento deste ponto de controle:
- Com relação aos empenhos, foi verificado que não foram ultrapassados os limites dos créditos
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- Foram feitas provisões orçamentárias mediante empenho, quando da convocação de licitante

vencedor para execução do contrato;
- Foi verificado que todos tipos de empenho - Ordinários, Globaís e Estimativos - emn feítos de
acordo com as  caracteristicas de cada despesa,  e também que houve o controle  efetivo de  seus
respectivos saldos;
- No que diz respeito ao recebimento de bens ou serviços contratados, verificou-se a existência

de acompanhamento para apuração da confomidade dos mesmos, com as diversas especificações
descritas nos temos dos respectivos contratos, como quantídade, modelo, qualidade, valores esti-

pulados, etc. Inclusive, esta ação passou a ser executada de foma mais eficaz, após ser oficial-
mente designado um servidor efetivo, para atuar como encarregado da gestão de con±ratos;
- Foi verificado que todas as despesas liquidadas foram previamente empenhadas;
- Verificou-se que todas as ações necessárias ao cumprimento da fase de ]Íquidação das despesas,

foram efetuadas corretamente;
- Foi verificado, quanto ao pagamento da despesa, que todos os processos eram prevíamente au-

torizados pelo ordenador;
- Todas as Ordens de Pagamento emitidas continham os dados necessários à sua coneta fomali-

zação, quais sejam: nome do credor, endereço, retenções, valor 1íquido a pagar, saldo, número do
empemho, etc;
- Verificou-se que, anexo aos processos de pagamento, constavam documentos que habilitavam a

sua autorização;
- Todas as despesas extraorçamentárias do tipo CRestos a Pagar'' foram devídamente inscritas;
- Foram efetuados os recommentos de todas as retenções realizadas;
- Todos os pagamentos efetuados através do Banco conferiam com os lançamentos contãbeís e os

extratos bancários;

AÇÕES I)ESEI\WOI,yIDAS PELO CONTRIOLE INTERNO :
Como sempre, o Controle lnterno procurou acompanhar de foma prévia, concomitante e

subsequente - especialmente no que diz respeito aos critérios técnicos e buocráticos - todas as
fases dos Processos de Pagamento no ano de 2020. Com o propósito de comprovar sua legalida-
de, fiscaüzamos a realização das despesas em todas as fases exígídas..  empenho, líquídação e pa-

gamento. Dessa foma, verificando os diversos fatores relacionados à sua execução, em especial
no que conceme à natureza das despesas, consideramos que não foram e2mapolados os parâme-
tros legais,  sendo  as mesmas,  em sua grande maioria, reaüzadas  de forma regular e  de acordo
com o interesse público. No  entanto, fazemos aqui uma ressalva,  especificamente em relação a
una certa despesa, que mais uma vez foi executada este ano, a despeito de todas as restrições de
socialização, impostas pela pandemia mundial enfientada no período.  Trata-se da realização do
evento de entrega do CCTítulo de Cidadão Conquistense'', e consequentemente, da contratação de
ser`úços  de  decoração,  montagem  de  estrutura, publicidade,  e etc.  Esta solenidade, vem  sendo
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promovída no interesse dos vereadores da Casa todos os anos já há algr]m tempo, e consideramos
que neste exercício,  o numerário total dispendído com a cerimônia, pode ser classííícado como
sigrificatívo. A1ém disso, o entendimento do Controle lntemo é de que, a natureza de seu objeto,
não se enquadra às filnções ínerentes ao Poder Legíslativo, mesmo porque, a prática de se prestar
homenagens, não pode ser categorizada como ima ação essencial perante a comuridade. Por con-
seguinte, da mesma foma como fizemos no ano passado, colocamos o nosso posicionamento de
desaprovação à Admínistiação, com o indicativo de que, no íüturo, a utilização de recursos públi-
cos para este típo de finalidade, ou para quaisquer outras semelhantes, seja sempre avaliada antes

que se proceda à sua efetivação,
Ainda abordando este tipo de questão, também devemos ressaltar aqui que, a despesa refe-

rente ao contrato nO OO4/20 19, fimado no exercício anterior em decorrência da homologação do

processo de díspensa nO 2/2019, foi novamente realizada este ano através da díspensa nO  1/202O,
resultando em mais um contrato, o de nO OO3/2020. O objeto dessa despesa, apesar de não se ca-
raCterizar essencialmente COmo iHegular quantO à Sua natureza, aPresentou algumaS ínconSiStên-
cias procedimentais  que, segundo entendimento  auferido por esta Controladoria,  com base em
algumas considerações que foram levantadas na ocasião, suscitariam dúvidas sobre a legitiridade
da sua efetiva realização. Quanto a isso, à época da primeira contratação, encaminhamos oficia1-
mente um questionamento à Administração, solicitando esclarecimentos acerca do que foi identi-
ficado, o que deveria ser feíto por meio de consulta à Procuradoria Jurídica da Casa. Entretanto,
nenhum retomo nos foi dado em relação aos referidos processos.

Sempre que possível, o Controle htemo procurou ratificar ao setor responsável pelos pa-

gamentos, para que,  antes  de efetuá-1os, consultasse  as bases de  dados dos  órgãos fazendários,
com vistas a se certificar da regularidade cadastral de fomecedores e prestadores de seriços. Em
razão disso, depreendemos que, no que se refere ao caráter técnico da Despesa Pública, não hou-
ve processo de pagamento que pudesse ser caracterizado como inegular.

Fizemos ainda a conferência sístemática, de todas as notas fiscais referentes às despesas
empenhadas. E com relação a esta prática, devemos aqui ressaltar que, o CCcarimbo de visto', cons-
tante nas notas, não implica necessariamente na concordância da Controladoria com o gasto a ser
realizado, e sím numa fomalidade rotineíra, que representa um atestado de verificação do ponto
de vista técrico,  indicando  que  o  documento  foi preenchido  con.etameJite,  apresentando-se  no
fomato exiSdo pela legislação correlata, e com as informações mínimas necessárias para a com-

preensão da sua finalidade. Isto por sua vez, é algo essencíal para que seja dado andamento aos
processos pela Contabilidade_ Ou seja, o visto de conferência, apenas demonstra que a realização
da despesa foi  inicialmente autorizada pela Presidência,  e que a nota fiscal foi posteriomente
apresentada ao setor de controle, ficando as inegúaridades que por ventura víessem a ser detecta-
das, a serem apontadas nos relatórios mensais e nos commicados enviados à Adrinistração.

RESpOsTAS DECORREI\HEs Do ACOn¢pANIIAMENTO DAS ATlrqDADES :
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Com relação ao  acompanhamento na realização da Despesa Pública, vísualizamos como
resposta, a manutenção da eficiência no desemolar de suas diversas etapas. Esta reaüdade, é de-
corrente da continuidade da interação há muito tempo existente, entre o Controle lntemo, e os se-
tores de Contabí1idade, Tesouraria e Admínistração. Isso tem sído um fator crucial, no decorrer
dos anos, para o alcance de bons resultados na execução das tarefas inerentes  aos processos  de

gastos, o que mais uma vez se repetiu neste exercício íinanceiro. Mantendo seu foco no trabalho
preventivo, o Controle htemo procurou, como sempre tem feito, minorar ainda mais a ocorrência
de erros, que pudessem comprometer o andamento das rotinas relacíonadas a este ponto. Conse-

quentemente, houve ima otimização da fimção de controle, cujo resultado lmior, se tladuz numa
perceptível melhoria da eficiência e da eficácia, no cumprimento das atribuições daqueles setores
que, estão ligados diretamente ao atendimento das demandas contábeisg e envolvidos com a ges-
tão das ímplicações fomais, concementes às diversas fases da execução da despesa_

4 - I)A oBsERvÂNcIA Dos LmmES CONsTITucloNAIS
Confome infomado no tópico  C3.r  deste relatório, o valor total atuafizado do repasse,

devido ao Legislativo neste exercício foi de R$ 18.820.750,90. O total de gastos com folha de pa-

gamento no ano foi de R$  13.076.790,45. Isto equivale a um percentual de 69,48% aproximada-
mente. Ou seja, conforme art. 29-A da CF e ParecerNomativo nO O12/06 do TCM, esta despesa,
em 2020, esteve dentro do limite estipulado de 70,00%. É verdade que chegou bem próximo de
ultrapassá-lo, o que se configim um risco muito grande para o Gestor.  O detalhe é que, houve o

pagamento em dezembro da 2a parcela do 13O sa1ário de todos os servidores da Casa, incluindo os
agentes políticos, que desde 2018 fazemjus a este direito, e também a 1/3 de férias, confome au-
torização deste TCM. A1ém disso,  ao fiml de cada ano, principalmente naqueles que marcam o
encerramento de uma Gestão, também são pagas muitas indenizações trabalhistas, em fimção das
ffequentes  e  hevítáveis  exonerações  de assessores parlamentares.  Isto  exige  que  se tenha uma
atenção redobrada no momento se fazer o cá1culo da previsão do montante, que será provisionado

para quitação desta despesa, ou seja, tem se tornado complexo manter este índice dentro de um li-
mite considerado como prudencial, preservando assim a sua margem de segurança. No entanto, a
titulo de comparação, a porcentagem não ficou tão distante do que observou-se em de 2O19, cujo
índice registrado, atingiu 68,01% do orçamento autorizado.

Com relação à despesa com pessoal, infomamos que, segundo o ú1timo Relatório da Ges-
tão Fiscà1 conferido pelo Controle lntemo, correspondente ao terceiro quadrimestre de 202O(se-
tembro a dezembro), a receita corrente líquida apurada no mmicípío foi de R$ 783.082. 896,88. O

gasto total com pessoal da Câmara, no periodo de 12 meses até o referido quadrimestre, equiva-
1eu ao montante de R$  15_992.484,22. Esta cifra, por sua vez, corresponde a um percentual apro-
ximado de 2,O4% da receita apontada. Portanto, constata-se que foram devidamente respeitados
os limites legais definídos na LC 101/00.  Salientamos que as infomações pertinentes a este últi-
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mo RGF foram publicadas confome o prazo e meios exigidos - como está demonstrado na pági-
na 6 - e as cópias dos relatórios foram encaminhadas ao Tribunal via e-TCM, juntamente à pres-
tação de  contas  de janeiro  de  2021,  mas  como  cJocz,Jj?e7?zo c'cír.cr.o77cí/, pois  ainda não havia sído
disponibilizada a pasta específica.  Todavia, provavelmente os relatórios tamibém deverão ser en-
viados em fevereiro, já com o status de cíoczfmc?#Íczçcr~o oórí.gczfóJi,cz, assim como ocorrerá com to-
dos  aqueles  de 2020,  nesta prestação  de  contas  anual  lnclusive,  cabe  salientar  que  os  índices
registrados no 10 e 20 quadrimestres do ano de referência, também ficaram dentro do limite lega1-
mente  estipulado,  alcançando  respectivamente  2,16%  e  2,07  %  da  aiTecadação  informada  em
cada período.

S - DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA) E e-TCM

DESTAQUE I)OS ASPECTOS RELEVANTES:
Assim como tem sido desde 2012, a grande maioria dos infomies referentes às prestações

de contas mensais, é transmitida para o SIGA utilizando-se o módulo transferidor. Para cuinprir
essa tarefa, cada setor envolvido no processo, tem sido responsável pelo envio e conferência das
infomações pertinentes à sua área de atuação, sendo estes, especificamente, os seguintes: DÍrefo-
ria Administraíiya e Fmcmceira - responsável pelas  inf;ormações ref,erentes aos atos jurídlcos,
compras e consimw de combustíyel; Confabihdade - responsável pelc)s tnfiormes contábeis e des-

pesa com publicidad/3; Recursos Hummos - responsáJ)el por prestc[r as inf;ormações pertineníes
à área de pessoal; e Setor de Paírimônio - responsável pelo lançamenío dos dados relativos às
c!gz,J-Jsí'ÇÕes, cje Í)e7?s,j,e7.J72czJ?eJ?fes.  O Co7?zro/e JJ?zeJ7!o mais una vez exerceu a fimção de cadastra-

mento de parte das infomações, bem coino de conferência por amostragein dos dados transporta-
dos, a1ém de apontar possíveis pendências identificadas no transporte e verificar a ocorrência de
alterações que eventua]mente fossem feítas na Resolução do TCM nO 1.282/09.

Com relação ao movimento de 2020, verificamos que, a maioria dos dados das Prestações
de Contas, foram transportados em tempo hábil pelos setores responsáveis. No entanto, devemos
infomar que, até o momento da conclusão deste relatório, apuramos im total de (nove) solicita-

ções de reabertura de competência, referentes ao exercício em análise. Isto foi necessário, sobre-
tudo para efeito de complementação e correção de alguns erros de alimentação, que só puderam
ser identificados após o fechamento dos prazos estipulados_ Em parte, estes problemas foram pro-
vavelmente causados, por algumas discrepâncias verificadas no nosso  sistema informatizado, e

que podem ter ocorrido, devido a atrasos na integralização dos dados, lançados nos softwares que
compõem o mesmo. Porém, estes pedidos também aconteceram em fimção de mudanças que oca-
sionalmente são feitas no Layout do SIGA, o que, muitas vezes, aparentemente acaba gerando ri-
consistências dentro do próprio  sistema, e distorcendo partes do  conteúdo dos nossos infomes,
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cício, e entendemos que as reabefturas são plenamente justificáveis, principalmente, se levamos
em conta a possibilidade de se otimizar o máximo possível, a precisão nos processos de transfe-
rência de dados. Ademais, consideramos que não chegaram a prejudicar a lisura das infomações

prestadas, que, ao final, foram feitas em sua totalidade.
Tratando-se agora do e-TCM, devemos infomar que, desde que o encarinhamento das

contas por esta modalidade se tomou obrigatório, está a cargo do Tesoureiro a fiinção de escanear
a maioria da documentação mensal, e providenciar sua autenticação através da assinatura diStal
do Presidente e do Contador, após o envio. Temos aínda dois servidores da Diretoria Adminístra-
tiva e Financeira, que são responsáveis não só pelo escaneamento de alguns documentos referen-
tes aos processos de compra, incluíndo-se licitações e contratos, como também por enviá-los no

prazo exigido. E no decorrer deste ano, verificamos que, em todos os meses, a prestação de con-
tas feita por meío do processo eletrônico, atendeu as exigências deste Tribuna].

AÇÕES I)ESBNVOLlqI)AS PEI.O CONTRJOIJE NTERNO :
No que diz respeito ao acompanhamento das infomações prestadas por meio eletrôníco,

esclarecxmos que, desde que a resolução nO  1.282/09 deste TCM instituiu que, a partir do início
de 2010, se tomaria obrigatória a prestação  de contas mensal também por meio ínfomatizado
através do  SIGA,  o Controle htemo vem atuando, mês a mês, junto  aos  setores  competentes,
com o objetivo de tentar assegurar que, o encaminhamento regular dessas infomações, seja feito
de acordo  com os  prazos  estabelecidos.  Sempre que possível,  a Controladoria também procura
acompanhar o trabalho desses setores, no intuíto de esclarecer dúvidas,  e de ratificar para que
cumpram com as fimções que lhes são atribuídas, como é o caso da conferência dos dados trans-
mitidos, pois, o volume mensal destes ínfomes, inviabiliza que a verificação dos relatórios emíti-
dos pelo SIGA, seja centralizada apenas no setor de controle.

Da mesma foma, quando a resolução nO 1.337/15 deste TCM tomou obrigatório aos ju-
risdicionados o encamínhamento eletrônico das prestações de contas mensais e anuais, sendo este

processo regulamentado através da resolução nO 1.338/15, que disponibilizou a ferramenta deno-
minada CCe_TCM,, para a sua efetivação, a Controladoria tem dedícado a sua atenção aos trâmites,
acompanhando a atuação os setores responsáveis, ratificando acerca das diversas exigências rela-
cionadas ao envio da documentação e fomalídades pertinentes, e também alertando sobre as im-

plicações resultantes do descumprimento dos prazos estipulados.

RESpOSTAS DECORRENTEs Do ACobH,ANHAhmNTo I)As ATITHDADES:
A Constante cobrança pela melhoria do desempenho, feita pelo Controle htemo jimto aos

setores responsáveis pela prestação de infomações, a1ém de trazer como resposta uma dedícação
espontânea ao aprendizado do fi]ncionamento do sistema, vein fazendo, já há algum tempo, com
que estes naturalmente desenvolvam im maior senso de responsabilidade quanto ao cimprimento
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te, ísso tem rinorado, sobremaneíra, a possibilidade de surgirem incorreções, tanto ao final dos

processos de transferência destes dados para o SIGA, como no encarinhamento via e-TCM, da
documentação escaneada.  Consequentemente, podemos dizer que, o principal resultado dessa fi-
1osofia de trabalho, refletiu-se no fato de que, a obediência aos parâmetros sugeridos, mais uma
vez contribuiu para que durante o exercício de 2020, todo o processo de prestação de contas fosse
feito da foma mais adequada possíve1.

6 - CtJMpRnfflNTO DAs FINALIDADES coNsTITUCIONAls

6.i - AvALLAÇÃo Dos NsTRuMENTos DE pLANEJAnffin"o
O Plano Pluianua1 0PA) foi utilizado como instnmento de planejamento estratégico das

ações que norteiam o govemo municípal, orientando também a elaboração da Lei de Drietrizes
Orçamentãrias a,DO) e da Lei Orçamentária Anual aJOA).  O PPA, correspondente ao quadriê-
nio de 2018-2021, foi instituído pela lei 2.211, de 27 de dezembro de 2017, em cumprimento ao
disposto no art.  165  §10 da Constituição Federal, e artigo 159  §10 da Constituição Estadual, e em
especial, com fundamento nos arts. 74,  127 e 127-A da Lei Orgânica do Múnicípio, e outros dis-

positivos legais aplicáveis,  de foma regionalízada,  com todos os programas  e seus respectivos
objetivos, metas e ações da Administração Pública Münicipal, para as despesas de capital e outras
delas decorrentes, e as despesas de duração continuada, na foma desta Lei.

A LDO é o elo entre o PPA e aLOA, assim sendo, ao se elaborar aLDO, selecionou-se
dentre os programas e ações estabelecídos no PPA, aqueles prioritários durante a execução do or-

çamento. Dessa foma, a Lei de Diretrizes Orçamentária, foi o instrumento de planejamento que
estabeleceu as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para
o exercício fimnceiro subsequente, e também orientou a elaboração da LOA.

As metas a serem atinãdas foram estabelecidas por diretrizes íntegl.adas por programas, e
compostas por ações, que foram apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária na foma de proje-
tos e atividades, observada a correspondente Lei de Diretrizes Orçamentárias e a disponibilidade
anual efetiva de recursos financeiros.

Existem princípios básicos  que  devem ser seguidos para elaboração  e controle do orça-
mento, e estes, estão definidos na Constitüção Federal, na Lei nO 4.32O/64, no Plano Pluriamal e
também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei nO 4.320, estabelece, no seu artigo 20, os fun-
damentos da transparência orçamentária:
-  Princípio   da  Unídade:   Cada   esfera   de   govemo   deve   possür   apenas   um   orçamento,

fimdamentado em uma única política orçainentíria e estruturado unifomemente. Assim, existe o
orçamento da Urião, o de cada Estado e o de cada Múnicípio;
- Princípio da Uriversalidade:  A Lei Orçamentária Anual,  deve incorporar todas as receitas e
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instituição pública, tanto da adininistração direta quanto da indireta, deixará de ser incluída no
orçamento quando este for elaborado;
- Princípio da Anua.1idade: Estabelece um período limitado de tempo para a fixação das despesas

e as estimativas de receitas a serem arrecadadas, ou seja, o orçamento deve compreender o ciclo
má2dmo de 1(um) exercício, que é o correspondente ao ano fisca1.

Na ava]iação do cumprimento das metas, é de grande importância se fazer ulna correlação
entre eficiência, eficácia, e efetividade das ações de govemo. Assim sendo, ficaram estabelecidas
as díretrizes para elaboração da proposta orçamentãria, de acordo com a LeÍ Orgâni-ca MúnícípàI,

que visa garantir, no que couber, a autonomia administrativa e financeria do Poder Legislativo,
estabelecendo que, na efetivação dos gastos gerados com o pagamento de pessoal e encargos so-
ciais, serão observados o disposto no inciso lH do art.  16 daquela Lei, bem como as disposições
da Emenda Constitucional nO 25, de 14 de fevereíro de 2000. IguaJmente, as despesas com custeio
administrativo e operacional,  e com ações de expansão,  deverão  ser realizadas dentro do limíte
constitucional,  estabelecído na foma descrita pela Einenda nO 58,  de 23  de setembro  de 2009,
além é claro que, com respeito aos ditames da Lei Complementar 10 l/2000 e Lei 4.320/64.

Deste modo, maís uma vez a Câmara procuou obedecer aos princípios constitucionais da
economicidade e razoabilidade, buscando manter sempre a eficiência e eficácia na gestão dos re-
cusos públicos, e tendo como objetivos primordiais, verificar se a meta atingida foi realmente a
meta proposta, e tentar gastar menos ao se realizar a ação, certificando-se, no entanto, de que o
trabalho executado atendeu aos anseios da comunidade.

Para traduzir o que foi díto em números,  apresentamos abaixo ima tabela comparativa,
onde analisamos o cumprimento das metas estabelecidas, confrontando o orçamento previsto íni-
cialmente com o que foi realizadoG)ago). E para ima melhor correlação, na coluna referente ao
orçamento autorizado, demonstramos os valores das dotações ajustados ao percentual de redução
do duodécimo, e atuálizados ao final do exercício, já com o somatório de todas as alterações re-

ristradas no decorrer do mesmo:

Avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PPA, e definidas como prioritárias na LDO sancionada em
2019, com os valores definidos na LOA do exercício de 202O.

AçõesM4etas previstas no PPA e na LDO
Meta Atingida? orçamento aü)

Sim Não Parcial Previsto Autorizado Realizado

449.0.5100 Realização de Obras emstalações X 8O.000,00 0,00 0,00

4_4_9_0.5200 Aquisição de Equipamentos eRda±erialPelmanente X lOO.000.00 51 1.244,42 5 02.453 ,43

4.4.9.0.610O Aquisição de lmóveis X 1.000,00 917,85 0,OO

3.1.9.0.0100 Pagamento de AposentadoriaseReservasRemuneradas X 390.OOO,OO 354.383,25 294.697,39

3.1.9.0.0500 Pagamento de Beneficios lX 15.000,00 1 7.347,43 1 8.35O,81
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Previdenc-iários

3.1.9.0. 1 100 Vencimentos e VantagensFixasdePessoalCívi1
X 14.05 0.000,00 12-895.842,18 13.076.79O,45

3.1.9.0.1300 Pagamento de ObrigaçõesPatrc)nais
X 2.950.500,00 2.708.126,86 2. 6O2.645,57

3.1.9.0.9400 Pagamento de hdeni2ações eRestituiçõesTraba]histas
X 280.00O,00 94.538,91 0.00

3.3.9_0.14OO Despesas com Diárias -PessoalCivil X 90.000,00 64-249, 75 56. 995,88

3.3.9.0.3000 Despesas com Material deConsmo X 7 O8.€rl2.92 283-3 16,53 248. 149,15

3.3.9.0.3500 Pagamento de Seriços deconsuitoria X 200.000, OO 183.570,71 135.000,00

3.3.9.0.3600 Despesas com Serviços deTerceiro-PessoaFísica X 38.005,92 34.883,87 29.883,33

3.3.9_0_3900 Despesas com Serviços deTerceiro-Pes.Jürídica X 1.OOO.OOO,00 1. 670_493,44 1 - 722.756,24

3.3.9.0.4000 Despesas com Serviços de Tec.dahfomaçãoeComunicação X 1 _000,00 917,85 0,OO

3.3_9.0.4600 Pagamento de Auxílio-Alimentação X 600.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.9200 Pagamento de Despesas deExercíciosAnteriores X 1.000,00 917,85 400,00

Total 10 5 1 20.505.178,84 18.820.750,90 18.688.122PS

As ações que foram desenvolvidas pelo Poder Legislativo Mtmicipal, estão vinculadas aos
recursos disponíveis em Caixa que, na realidade, se constituem tão somente nos repasses finan-
ceiros rea1Ízados pela Prefeitura no exercício de 2020, e podemos dizer que, estas ações, em sua
maioria, se efetivaram totalmente. Para proceder a esta aná1ise, fazemos um comparativo entre o
orçamento autorizado e o q_ue foi realizado, mas sem deixar de considerar o que havia sido pre-
visto inicíalmente. Desta foma, inferimos que, este quadro positivo, tende a ser justificado, em

parte, pela redução ocorrida no Orçamento, em consequência do ajuste obrigatório aos 5% das re-
ceitas tributárias e de transferêncía de impostos do municípío, confome explicamos no início do
item CC3. r deste relatório.  Sabemos que essa 1ínha de pensamento parece ilógica, mas, se por im
lado, este decréscímo contribuiu para que howesse im pouco maís de dÍÍiculdade na execução
do que havía sido planejado, em contrapaJtida, exigiu cautela e atenção redobradas, no momento
de se realizar as  ações legislativas,  o  que, por fim, possibÍIitou que estas  se concretizassem da
maneira mais próxima possível do que era esperado.

Entretanto, talvez os resultados pudessem até ter sido até melhores, visto que duas das me-
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do exercício, como podemos ver na tabela acima na coluna do "Orçamento Autorizado,,, e por
conta disto, devemos considerá-las como não realizadas. Contudo, trata-se de metas cuja não rea-
1ízação, de foma alguma veio a prejudicar o desenvolvimento das priripais ações do Legislati-
vo, mesino porque, a maioria das que foram executadas pela Câmara em 2020, assim como no
ano anterior, estiveram voltadas principalmente à manutenção das atividades da entidade.

Para se entender meuior essas ponderações, se verificamos os saldos totais correspon-
dentes  aos orçamentos CCprevisto'' e «realizado,,, veremos  que a despesa efetivamente reaüzada,
foi muito inferior a iníciàlmente orçada, apresentando uma díferença sígníficativa entre os mon-
tantes finais, que atingiu o valor de R$  1.817.056,59. Por outro lado, em comparação com a des-

pesa autorizada, esta diferença foi realmente pequenaQ$  132.628,25). E se destrinchamos este
último total, separando o quanto ficou inscrito em CCRestos a Pagar,'(R$ 92.486,72), e assim aten-
tamos para o sa]do a ser devolvido ao Executivoai$ 40_141,93) em 2021,  concluíremos que o
exercício fmanceiro não foi encerrado negativamente. Em outras palavras, podemos considerar

que, o desenvolvimento das atividades de govemo e a efetivação dos projetos, alcançaram níveis
muito satisfatórios, sendo então suficientes para dar cumprimento ao PPA, LDO e LOA.

6.2 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL
No que diz respeito ao acompanhamento das atividades de Govemo, o Controle lntemo

ratifica que tem buscado, a cada biênio, t[abalhar sempre de foma integlada e hamoniosa com
as novas Administrações. Nesta linha de atuação, procuramos não somente prestar infomações
lelevantes e orientar acerca dos diversos procedimentos administrativos, como também alertar so
bre a necessidade da observância e cumprimento dos preceitos legais, e nomatizações aplicadas
ao poder público, pela corte do Tribimal de Contas dos Múnicípios. E é através dessas medidas,

que esperamos evitar a ocorrência de fatos que possam ensejar uma rejeição de Contas, ou que
venham a incidír em penalidades impostas ao gestor.

Por se tratar dc) segundo ano da mesma gestão, o entendimento já existente, tomou mais
fácil o andamemo dos processos de comunicação. Sendo assim, procurainos dar continuidade ao
trabalho rea1ízado no ano anterior, assessorando a administração na medida do possível, para que
esta pudesse adequar o seu gerenciamento, aos programas e projetos instituídos como parâmetro

pelo orçamento existente, com o objetivo de satisfazer as necessídades da Casa, e ao mesmo tem-
po propiciar a manutenção do controle sobre as despesas previstas para o exercício.

Consideramos  que também  foi  mantida a preocupação  do  gestor,  no  sentido  de tentar
aperfeiçoar o trabalho realjzado no seu primeiro ano de mandato, o qual esteve pautado na intera-

ção  entre os  díversos  setores  da Casa. Foram promwidas várias reuniões  entre a Presidência e
servidores com djferentes atribuições, todavia, a maioria delas ficou restrita à participação dos re-

presentantes do setor de Administração e de alguns outros, sendo raramente realizadas com a pre-
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essenciais no âmbito do Poder Legislativo. Independente disso, sempre que necessário, as princi-

país demandas da Câmara erain discutidas, e na oportunidade, levantavam-se sugestões para a so-
1ução de pendências existentes.

Também entendemos que houve uma certa preocupação, no sentido de se planejar a me-
lhor metodologia para a aplicação dos recursos disponíveis, tendo como objetivo, manter a legiti-
midade  no  desenrolar  das  atividades  específicas  da Câmara.  Além  disso,  verificamos  que  foi

preservado um padrão razoável de desempenho, em relação a um dos aspectos figados ao planeja-
mento, o qual julgamos de grande importãncía: trata-se da celerídade na reali-zação dos processos
licitatórios, o quê, na nossa opinião, se constitui em fator preponderante no alcance dos ot)jetivos
traçados para o biênio, e portanto, deve ser sempre aperfeiçoado.

Podemos  ainda apontar,  como uma característica louvável desta Gestão,  a preocupação
em se manter, neste exercício, o mesmo processo que teve ini'cío no ano passado, de valorização
do trabalho exercido pelos servidores efirivos da Casa, através de algumas fomas de íncentivo
regimentadas. Contudo, ainda entendemos que as medidas implementadas em relação a esta inici-
ativa, poderiam ter tido um caráter mais equânime, e com un foco maior na meritocracia.

Analisando  os pontos positivos apresentados,  consideramos como resultado que,  os atos

praticados pela Gestão, neste segundo ano à fiente do Legislativo, mais uma vez mantiveram-se
vínculados ao que foi instituído na Lei Orçamentária Anual. Se levamos em conta o que foi ex-

planado no texto deste relatório, chegaremos à conclusão de que, o nível de execução das metas e
o alcance dos objetivos, estiveram próximos do ideal.

Por fim, avaliamos que, no tocante aos aspectos da eficiência e eficácia, o trabalho execu-
tado pela Presidência se desenvolveu de foma adequada. O Controle lntemo entende que, em li-
nhas  gerais,  e  com  base  nos  princípios  constitucionais  do  art.  37,  as  despesas  realizadas  no
exercício, ocorreram em fimção do que era necessário para um bom filncionamento da Casa, de-
monstrando  ima  correta  observânoia à  caracterização  do  interesse  público,  e priorizando  com
isso, a prestação de um serviço social satisfatório aos anseios do cídadão Conquistense.

7 - coNSIDERAÇÕES FmAIS - pAREcER
Todos os relatórios contábeis relativos ao orçamento, fmanças e patrímôrio, bem como a

relação dos bens incorporados, que acompanham e ritegram a prestação de contas anual de 2020,
foram analisados e conferidos pelo Controle lntemo, que atesta a fidedignidade de suas infoma-

ções, confimando que as demonstrações contábeis, representam adequadamente em todos os as-
pectos  legais,  à posição  patrimonial  e financeira da Câmara,  ao  final  do  exercicio.  Isto  posto,
declaramos que esta Prestação de Contas,  se apresenta em I)1enas condíções de ser submetida à
apreciação deste Tribuna1.

Câmara Mdnlcipal de Vftória da Conquista
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A Controladoria reforça que procurou acompanhar mensalmente todos os procedimentos
administrativos e operacionais da Câmara, bem como a execução Orçamentária, Financeira e Pa-
trimorial no decorrer do ano, e pôde constatar que:
- Os Crédítos Adicionais Suplementares abertos no exercício, foram devidamente contabmzados

e tiveram sua autorízação na Lei Orçamentária Anual;
- As infomações referentes à Execução Orçamentária e Fimnceira da Entidade, foram encami-

nhadas ao SIGA dentro do prazo exigído;
- Os duodécimos transferidos atenderam ao limíte constitucíonal ímposto pelo arL 29-a;
- As receitas e despesas extraorçamentárias foram devidamente registradas e recolhidas;
- Não foram identificadas irregularidades na consolidação das Contas do Legislativo e Executivo,

confome evidenciam os Demonstrativos de Receita e Despesa;
- As despesas com concessão de D]'árias estiveram abaíxo do valor autorizado, e bem dístantes do

valor orçado, ficando o total gasto, dentro das necessidades da Casa;
- A conta CBanco,, apresentou disponibilidade financeira suficíente para cobrir os và1ores inscri-

tos em Restos a Pagar, conforme detemina o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fisca1;
- O demonstrativo do Saldo em Caixa ao final do exercício atendeu ao disposto no art.  10 da re-

solução TCM nO 1.06O/05;
- Foi devolvido ao executivo o saldo remanescente em Bancos, confome Balanço Patrimonial do

Múlricípio;
- O relatório de lnventário dos Bens Patrimoniais do exercício, ricluído na Prestação de Contas,

detalhou  os  valores,  a  depreciação, números  de tombamento,  loca]Ízação  e  descrição  do bem,
confome modelo anexo daResolução TCMnO 1.383/19, e com base no art. 94 da Lei 4.320/64;
- Não foram ultrapassados os límites de gastos definidos no art. 29 da Constituição Federal, nem

houve descumprimento dos limites impostos pelos art.'s 19 e 20 da Lei Complementar 101/00;
- Os Relatórios de Gestão Fiscal foram publicados e encaminhados à lnspetoria Regional,  em

conformidade com o art. 7O da Resolução TCM nO 1.065/05 e com o § 2O do art. 55 daLRF.
Com base na relevânoia desses fatos, e por entender que, as ações efetivadas pelo órgão

durante este ano, ora descritas no texto deste relatório, estiveram em confomidade com as exi-

gências  legais,  o  Controle lntemo  desta Casa Legislativa,  opina pela aprovação  das  Contas  do
exercício de 2O2O, e declara que buscou proceder sempre de acordo com os princípíos da lega1Í-
dade, para que, no transcorrer das atividades de acompanhamento, fosse possível sanar, com o
apoio da Gestão, qualquer eventual erro que viesse a se tomar uma irregularidade em potencia1.

Vitória da Conquistaa3a), 26 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO

Em  atendímento  ao  quanto  disposto  no  Artigo  21   da  Resolução  nO   1.120/05  do

TRIBUNJu  DE  CONTAS  DOS  MUNICÍPIOS  DO  ESTADO DA BAIHA,  Eu,  Luciano

Gomes Lisboa, gestor responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial desta

entidade em 2020, emito. sobre o relatório de controle intemo referente ao acompanhamento

das   contas   anuais,   e2presso   e   indelegável   pronmciamento,   confimando   que   tomei

conhecimento das conclusões nele contidas.

Vitória da ConquistaO3a), 29 de março de 2021
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