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b. Manuten~ao das Atividades de Transportes: 

solicitada a resposta, sua resolucao e cornprovacao quanta a resolucao, As respostas 

sac repassadas a populacao, atraves de um sistema de protocolo nurnerico. 

Uma das acoes de maior destaque da Ccordenacao foi a intervencao no 

Sistema Publico de Transporte Coletivo, precisamente na Associacao das Empresas 

do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Vitoria da Conquista - ATUV, iniciada 

pelo Decreto n° 19.479, de 09 de maio de 2019 e atualmente em vigencia pelo 

Decreto n° 20.611 de 03 de novembro de 2020, com validade de 180 dias. Outra 

acao de destaque foi a realizacao da 3a Audlencia do Transporte Publico Municipal, 

para apresentar e discutir o projeto base para a deleqacao dos services de 

Transporte Publico Coletivo Urbano, em 16 de outubro de 2020, no audit6rio do 

CEMAE (Centro Municipal de Atencao Especializada), transmitida pelo Facebook a 

toda a comunidade, evitando aqlorneracoes no local da realizacao, par conta da 

Pandemia ocasionada pelo Covid-19. 
A Coordenacao de Transportes mantern a operacao pr6pria do Late 

Emergencial, com a empresa contratada Viacao Rosa, e em 08 de novembro de 

2020, assumiu a operacao do late 2, antes operado pela concessionaria Cidade 

Verde, contratando a viacao Atlantlco Transporte L TOA. Essa acao se tornou 

necessaria, em virtude do Acordao Apelaeao n° 0501761-94.2013.8.05.027 4. 

0 Jurldico e responsavel par toda a legislagao do setor, atualizando e criando o 

acervo. Tarnbern e responsavel par prestar assessoria jurfdica a JAR! (Junta 

Administrativa de Recurses e lnfracoes), a Coordenacao e as Gerencias da SEMOB. A 

Jari e a area em que sao julgadas as autuacoes em primeira e segunda instancia, se 

assim necessario. As referidas autuag6es sao fruto do trabalho da fiscalizacao, dos 

agentes e sao lavradas em campo. Seus dados sac encaminhados para a area de 

Estudos Tarifarios. No ano de 2020 e possfvel destacar as seguintes acoes do setor 

juridico: criacao, acompanhamento, atuallzacao e alteracao dos Regulamentos dos 

seguimentos de transportes (ja em construcao ); elaboracao de pareceres quanta a 
execucao das atividades em acordo ou desacordo as determinag6es legais; 

partlclpacao em diversas reuni6es; respostas aos oficlos emitidos pelo Ministerlo 

Publico do Estado - Promotorias de Justica de Vitoria da Conquista; acompanhamento 

de todo o processo de decretacao de anulacao do contrato de concessao com a 

empresa Cidade Verde e translcao para a operacao da nova empresa; dentre outras. 
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12.5 Desenvolvimento das A~oes de lnfraestrutura de Mobilidade 

Urbana: 
a. lnfraestrutura da Mobilidade Urbana: 

A Coordenacao de Transporte Publlco tern a funcao de coordenar o Sistema 

de Transporte Municipal, composto de quatro segmentos distintos: Transporte Coletivo 

Urbano, Transporte Coletivo Rural, Transporte Individual de Passageiros - Taxi e 

Transporte Escolar Urbano. Controla a pasta de Vistoria Municipal na qual sao 

realizadas, semestralmente, vistorias dos quatro segmentos do Sistema de 

Transporte apontados. Realiza ainda o exame de toda a frota Municipal e de seus 

licitados. Atua na administracao das concess6es de gratuidades coma tarnbem de 

todo o sistema de bilhetagem eletronica condizente ao Transporte Coletivo Urbano. A 

Coordenacao possui tarnbern, anexos em outros locais, que funcionam com o auxilio 

de servidores que realizam atividades diversas. As vistorias dos vefculos sao 

realizadas na Central de Equipamentos. 

A Gerencia de Operacao e Fiscalizacao do Transporte Publico realiza, 

cotidianamente, a execucao de atividades de planejamento, orqanlzacao, 

gerenciamento e fiscalizacao necessarias a operacao do Sistema de transporte 

publico; realiza as proqrarnacoes operacionais permanentes e eventuais para o 

sistema, fiscalizando o funcionamento e condlcoes flslcas de terminais, pontos de 

parada, abrigos e outros services e/ou equipamentos inerentes ao sistema; registra, 

apura e soluciona reclarnacoes. duvidas e elogios dos usuarios dos services de 

transporte e fiscaliza o cumprimento dos termos das concess5es dos services de 

transporte. 
A Pasta de Vistorias, subordinada a Gerencia de Operacao e Fiscalizacao, 

realiza as vistorias dos segmentos de transporte publico, semestralmente, e atualiza 

os dados cadastrais e documentos obrigat6rios a cada segmento, permitindo a 

ernlssao de llcencas e selos de vistoria. Tarnbern compete ao setor a emlssao de 

documentos coma: transferencla de alvara, off cios para a colocacao de faixas de 

ldentlffcacao de Taxi, offcios para o IBAMETRO (Institute Baiano de Metrologia e 

Qualidade ), CIRETRAN (Clrcunscrlcao Regional de Transite), Secrelaria Municipal de 

Financas e outras secretarias, a ernissao de declaracoes, de cart5es dos 

permisslonarlos e auxiliares de Taxi, e declaracoes de atestados de vistorias. Executa 

ainda acoes voltadas ao combate do transporte clandestine de passageiros. 
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b. Garantia da acessibilidade e Mobilidade Urbana e Rural: 

Abaixo algumas atividades desenvolvidas pela Coordenacao de Transporte 

Publico no ano de 2020, que contribuiram para as acoes de lnfraestrutura da 

Mobilidade Urbana: 

• Planejamento de acoes para combater o transporte clandestino atraves 

da Reqularnentacao do Servi90 de Transporte Seletivo Complementar; 

• Mudancas de ltlnerarios e desvios de rota do Coletivo Urbano; 

• Fiscallzacao da frota operacional do coletivo urbano, composta por 151 

(cento e cinquenta e um) velculos que estao distribufdos em 48 (quarenta e 

oito) linhas; 

• Fiscalizacao, nos 06 (seis) terminais (Lauro de Freitas, UESB - 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, URBlS Vl, Vilas Serranas, 

Hospital de Base e Patagonia); 

• Flscalizacao em obras e pavlmentacoes (asfalto) de vias, para uma 

melhor fluidez do Transporte; 

• Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos perrnlssionarios: 

• Flscallzacao do Transporte Coletivo pela operacao de Soltura de 

Garagem (Leitura de catraca e leitura de quilometragem do Transporte 

Coletivo Urbano); 

• Crlacao da linha Aeroporto X Centro (R65); 

• Planejamento das linhas para a reforma do terminal, com 08 (oito) areas de 

embarque e desembarque; 

• Entrega de Notificacoes e offcios referentes a Taxi e Transporte Coletivo; 

• Flscallzacao na reahzacao de Blitz contra o Transporte Rural, juntamente 

com a Polfcia Militar e o SIMTRANS; 

• Reallzacao de Blitz, nos turnos matutino e vespertino, de segunda a 

sexta, com o apoio da Polfcia Militar (77°CIPM /78°CIPM) e SIMTRANS; 

• Pesquisa com a populacao, referente ao Transporte Coletivo; 

• Realocacao de 06 (seis) pontos de Taxi em decorrencia da reforma do 

Terminal da Avenida Lauro de Freitas; 

• Fiscallzacao dos contratos firmados com a Empresa Rosa, contratada para 

operar linhas de transporte coletlvo. 
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13.1 Divida lnterna: 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 13: Secretaria Municipal de Educac;ao 

Quantidade 
de Programas Status 

Programas 

13.1 Dfvida lnterna Em execucao 

13.2 Desenvolvimento da 

Educacao Basica 
Em execucao 

13.3 Desenvolvimento da 

Educacao lnfantil 
Em execucao 

13.4 Alimentacao Escolar Em execucao 

07 13.5 Desenvolvimento da 

Educacao Especial 
Em execucao 

13.6 Desenvolvimento da 

Educacao de Jovens e Adultos 
Em execucao 

13. 7 Melhoria do Ensino de Vitoria 

da Conquista 
Em execucao 

13. Secretaria Municipal de Educacao 

A pasta de Concess6es de BEM-Especial (Bilhete Eletr6nico Municipal 

Especial), esta subordinada a Gerencia de Estudos Tarifarios. Atualmente, no final do 

ano de 2020, contava com 3.433 (tres mil quatrocentas e trinta e tres) pessoas 

beneficiadas; 422 (quatrocentos e vinte e duas) pessoas isentas; 10.067 (dez mil e 

sessenta e sete) idosos e 902 (novecentos e dois) estudantes com beneffcios de 

gratuidade de meia tarifa {comparando com o ano de 2019, houve a reducao de 

usuarios, justificada pela suspencao das aulas, por conta da pandemia do COVlD- 

19). Alern da gratuidade especial, ha outras modalidades de gratuidade, como a de 

idoso; todas elas influenciam no estudo taritarlo. 
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b. Manuten~ao e desenvolvimento das acoes educacionais: 
A Rede Municipal de Ensino atendeu no periodo, 45.309 (quarenta e cinco mil 

trezentos e nove) alunos, distribufdos em 160 (cento e sessenta) unidades escolares. 

Na zona rural, sao 12.062 (doze mil e sessenta e dois) alunos, 398 (trezentas e 

noventa e oito) turmas, 01 (uma) creche e 77 (setenta e sete) escolas; na zona urbana 

sao 33.247 (trinta e tres mil duzentos e quarenta e sete) alunos, 1.241 (mil duzentas e 

quarenta e uma) turmas, 30 (trinta) creches e 52 (cinquenta e duas) escolas. Foram 

matriculados em 2020, 8.180 (oito mil cento e oitenta) alunos da Educacao lnfantil; 

31.813 (trinta e um mil oitocentos e treze) alunos no Ensino Fundamental; 5.095 (cinco 

a. Encargo com a Divida lnterna: 
As fontes de recursos dos Programas previstos no PPA para rnanutencao das 

acoes educacionais sao provenientes da Receita de Impastos e Transferencias de 

Impastos - Educacao 25% - Fonte 01, da Contrlbulcao ao Programa de Ensino 

Fundamental - Salario Educacao - Fonte 04, das Transferencias de Recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE) - Fonte 15, das 

Transferencias do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - 

FUNDEB (aplicacao na rernuneracao dos profissionais na area de Educacao Basica - 

60%) Fonte - 18, das Transferencias do FUNDEB (aplicacao em outras despesas de 

Educacao Basica - 40%) - Fonte 19, das Transferencias de Convenios - Educacao - 

Fonte 22, Rernuneracao de Dep6sito Bancario - Fonte 94, e de Outros Recursos 

Vinculados - Fonte 990. Os programas recebem recurses de uma ou mais fontes. No 

Programa Dfvida lnterna, o recurso e oriundo das fontes 01 e 94; o Desenvolvimento 

da Educacao Basica e financiamento pelas fontes 01, 04, 15, 19, 94 e 990; o 

Desenvolvimento da Educacao lnfantil, pelas fontes 04, 15, 28, 22 e 990; o Programa 

Allrnentacao Escolar, pelas fontes 01 e 15; o Desenvolvimento da Educacao Especial, 

pelas fontes 18, 19 e 990; o Desenvolvimento da Educacao de Javens e Adultos, pelas 

fontes 15, 18, 19 e 990 e o Programa de Melhoria do Ensino de Vitoria da Conquista, 

pelas fontes 01 e 19. 

Objetivando a atividade de manutencao e desenvolvimento das acoes 

educacionais contidas no PPA, no Programa da Divida lnterna da Rede Municipal de 

Ensino, foram realizados empenhos para pagamento de despesas com obriqacoes 

tributaries contributivas. 
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13.2 Desenvolvimento da Educacao Basica: 

a. Manutem~ao e funcionamento do Conselho Municipal: 
0 Conselho Municipal de Educacao acompanha todas as acoes da Secretaria 

Municipal de Educacao, discute e aprova os pianos desenvolvidos, elabora e vota as 

diretrizes para o sistema de ensino e sugere normas de orqanlzacao o 

aperfeicoarnento. Fiscaliza a aplicacao dos recurses, autoriza a orqanizacao de 

curses, dispoe sabre normas para matrfculas e transferencias de alunos. No ano de 

2020 realizou reunloes sabre: apreciacao da proposta de Calendario Letivo da Rede 

Municipal de Ensino; resolucao do Programa Acelera Conquista; plenarias com 

apresentacao da Plataforma de Estudos; apresentacao do SlMMP (Sindicato do 

Maqisterio Municipal Publico de Vitoria da Conquista); parecer do Plano de Acao 

mil e noventa e cinco) alunos na Educacao de Javens e Adultos (EJA); e 221 

(duzentos e vinte e um) alunos no Projovem. 

0 tema da Jornada Pedag6gica 2020 foi "Educar e Conquista: novas tempos, 

novas praticas", um espaco favoravel para a reflexao sabre a pratica pedag6gica 

desenvolvida na Rede Municipal de Ensino. Logo ap6s a Jornada Pedag6gica as aulas 

foram iniciadas, no dia 05 de marco de 2020, e o Programa Acelera Conquista foi 

implementado com a forrnacao de 23 (vinte e tres) turmas (Acelera I) para atendimento 

dos alunos do 1° ao 3° ano e de 60 (sessenta) turmas (Acelera II) para atendimento 

dos alunos do 4° e 5° ano. 

A partir de meados de rnarco de 2020, foram planejadas e implementadas 

outras acoes, em observancia as orlentacoes da Orqanizacao do Ministerlo da Saude 

(OMS), aos Decretos do Municipio e a Lei Federal, para enfrentamento do surto do 

COVID-19, com rnudancas no fazer administrative, pedag6gico, com a finalidade de 

assegurar a continuidade das acoes de forma segura, com medidas de protecao e 

preservacao da vida humana. Em abril de 2020, a SMED, juntamente coma o Nucleo 

de Tecnologia de lnformacao da Prefeitura, desenvolveu e implementou estrateqias 

para garantia da aprendizagem dos alunos de forma complementar, com uma 

plataforma de estudos online. Dessa forma, a SMED, par meio da sua equipe, e 

articulada a rede de services integrados, deu continuidade as acoes focadas nos 

alunos, professores, comunidade escolar e famflias e nae permitiu que o aluno 

perdesse o vinculo com a educacao e a vida social. 
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c. FUNDEB fundamental: 
Com a finalidade de promover a educacao municipal basica, atividade 

FUNDEB fundamental, a SMED, seguindo o Decreto Municipal n° 20.190, de 16 de 

rnarco de 2020 optou par continuar com as atividades remotas pela Plataforma de 

estudos online da rede. No mes de rnarco de 2020 a SMED realizou algumas 

atividades, as quais cabem destacar: a visita para acompanhamento das atividades 

pedag6gicas nas Escolas da zona urbana e rural, com o Coordenador Pedag6gico; a 

construcao de material pedag6gico e planejamento das atividades semanais do 1 ° ao 

5° ano e das turmas do Acelera, para a Plataforma Online, e o planejamento da 

Formacao Continuada Remota. 

As atividades foram elaboradas pelos professores, filtradas pela equipe tecnlca 

da secretaria e postadas semanalmente para os alunos. Foi realiza tambsrn a 

forrnacao continuada para professores da Rede, nos meses de julho, setembro e 

outubro de 2020, com os temas: lnteliqencia Emocional, Currfculo da Plataforma em 

Tempos de Pandemia e Ensino Hfbrido. No mes de julho de 2020, foi feita a primeira 

avallacao diagn6stica de cada disciplina, elaborada pela equipe tecnlca, no Google 

Forms, com os conteudos da 1 a a 9a semana da Plataforma. Em novembro, foi 

realizada a segunda otapa de avaliacao diaqnostica de cada discipllna, elaborada pela 

equipe teonioa, na plataforma Google Forms, com os conteudos da 10a a 27a sornana 

da Plataforma, com o objetivo de tracar o perfil das turmas da rede do ano de 2020. 

Houve ainda a construcao de uma Tabela de Conteudos, por serle e disciplina, 

abordados na Plataforma da 1 a a 34a semana, que foi enviada as escolas para compor 

a caderneta, alern da construcao do parecer unico descritivo do ano de 2020, do 

Relat6rio das acoes desenvolvidas pelo Fundamental ll no Governo atual, e das 

orientacoes para os coordenadores e professores, para o final do ano letivo de 2020. 

b. Sentencas judiciais e precat6rios: 
No segundo semestre de 2020 houve o cumprimento do acordo firmado e 

homologado com o SINSERV, nos autos do processo sob n° 0506099- 

38.2018.8.05.027 4, relative ao auxflio alimentacao. 

Emergencial de Estudos nao presenciais e discurs5es sobre anallse e aprovacao do 

Regulamento de Educacao lnfantil. 
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e. Projovem urbano e Projovem campo - saberes da terra: 
Os Programas Projovem Urbano e Projovem Campo - Saberes da Terra visam 

o aumento da escolaridade do jovem nas areas urbanas e rurais, reintegrando-os ao 

processo educacional, elevando sua escolaridade e promovendo sua forrnacao cidada 

e sua qualificacao profissional, por meio de curso com duracao de dezoito meses 

ininterruptos. No perlodo analisado, a Coordenacao do programa realizou 

planejamento, divulqacao e matrfcula de alunos; confeccao dos hist6ricos e 

certificados escolares dos concluintes da etapa 2018/2019; atuallzacao do quantitativo 

de livros e materiais didaticos; acompanhamento dos processes licitat6rios; balancete 

de materiais pedag6gicos e outros para a pr6xima etapa; levantamento do numero de 

aprovacoes, reprovacces e desistenclas: pesquisa sabre o impacto do Projovem 

Urbano na vida dos alunos egresses 2018/2019. Acompanhou ainda as licitacoes; 

organizou os materiais estruturantes nas escolas que lrao receber o Programa; alterou 

o endereco da sede do Programa Projovem, obtendo a reducao do aluguel com a 

mudanca da sede para predlo publico, e organizou a nova sede do Programa, com 

locallzacao qecqrafica mais acessfvel a todos. 

d. Programa de atendimento aos estudantes com transporte escolar: 
A Coordenacao de Transporte Escolar e responsavel pelo planejamento, 

supervisao, controle, acompanhamento da frota pr6pria e terceirizada, da gestao 

financeira, do controle de pessoal, do acompanhamento e controle dos processes 

licitat6rios e dos contratos vigentes, alern de apoiar os programas e projetos da SMED 

e efetuar o atendimento aos gestores e a comunidade beneficiada, pelos services do 

transporte escolar. A SMED iniciou o anode 2020, com 182 (cento e oitenta e dois) 

veiculos contratados e 38 (trinta e oito) da frota pr6pria, atendendo assim 92 {noventa 

e duas) unidades escolares, 8.152 (oito mil cento e cinquenta e dais) alunos e, 

aproximadamente, 800 (oitocentos) servidores. Par conta da pandemia do COVID-19 a 

frota contratada foi reduzida para 06 {seis) veiculos. 

Por meio do Programa Qualidade, foram realizadas as atividades: mais 

alfabetizacao: educacao conectada; atleta na escola e mais cultura. Por meio do 

programa de estrutura foram realizadas as atividades: escola acessfvel; aqua na 

escola; educacao no campo e o PDE Escola (Plano de Desenvolvimento da Escola). 
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13.3 Desenvolvimento da Educac;ao. lnfantil: 

a. Plano de acoes articuladas- PAR: 

A Coordenacao de lnfraestrutura e composta pelos Setores de Manutencao e 

Engenharia, que acompanham as obras realizadas com OB recursos dos 

Programas/Projetos: PAR (0 Plano de Ac;oes Articuladas), Proinfancia, FUNDEB 

lnfantil, Brasil Carinhoso, Projeto Renova Escola; e Projeto de Nucleacao. Tarnbem 

fiscaliza as obras e os services essenciais terceirizados. 

0 Plano de Acoes Articuladas - PAR tern por finalidade propiciar as condlcoes 

necessarlas para a prornocao da educacao municipal basica, com o objetivo de 

equipar novas creches. Para tal, foi realizada pela Coordenacao de lnfraestrutura, no 

perfodo analisado a solicitacao de aquislcao de rnobillarlos e eletrodornesticos para as 

f. Programa Dinheiro Direto na Escola: 

0 Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE tern par finalidade prestar 

assistencia financeira para as escolas, em carater suplementar, a fim de contribuir 

para a manutencao e melhoria da infraestrutura flsica e pedag6gica, com consequente 

elevacao do desempenho escolar. O PODE Basico contribui para o provimento das 

necessidades priorltarias dos estabelecimentos educacionais beneficiarios, e concorre 

para a garantia de seu funcionamento e para a promocao de melhorias em sua 

infraestrutura fisica e pedag6gica, bem coma incentiva a autoqestao escolar e o 

exercfcio da cidadania, com a participacao da comunidade no controle social. 0 PODE 

Integral (Mais Educacao) destina recursos financeiros para cobertura de despesas de 

custeio e capital, a fim de assegurar que as escolas realizem atividades 

complementares semanais, com o foco no acompanhamento pedag6gico, elevando o 

desempenho escolar dos alunos, contribuindo para o provimento das necessidades 

prioritarias dos estabelecimentos educacionais beneficiaries e concorrendo para a 

garantia de seu funcionamento e para a prornocao de melhorias em sua infraestrutura 

flsica e pedag6gica, incentiva ainda a autoqestao escolar e o exercicio da cidadania 

com a participacao da comunidade no controle social. Ja o PODE Integral (Novo Mais 

Educacao) destina recurses financeiros para cobertura de despesas de custeio, a fim 

de assegurar que as escolas realizem atividades complementares semanais, com o 

foco no acompanhamento pedag6gico, elevando o desempenho escolar dos alunos. 

Nao houve execucao dos programas pelo motive das aulas presenciais terem side 

suspensas, conforme Decreto Municipal n° 20.190, de 16 de rnarco de 2020. 
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b. Pro-lnfancia: 

0 Nucleo de Educacao lnfantil atende alunos de 2 a 5 anos, na zona urbana e 

rural de Vitoria da Conquista, proporcionando as condlcoes necessarias para a 

prornocao da educacao municipal basica, A Atividade contida no PPA - Pro-intancia 

tern come Publico alvo criancas de 03 (tres) a 05 (cinco) anos de idade. No ano de 

2020 o Nucleo realizou varias acoes, cabendo destacar: o acompanhamento das 

acoes do Sela UNICEF; a elaboracao do calendario de forrnacao para diretores, 

coordenadores, professores e monitores; o monitoramento do PME (Plano Municipal 

de Educacao ); a formacao da 2° turma do Curso de Contacao de hist6rias para 

monitores das creches, em parceria com a Biblioteca Municipal; a elaboracao de 

atividades para uso da Plataforma Online; atuallzacao do Plano de Curso da Educacao 

lnfantil; entrega de atividades semanais, para serem realizadas com as criancas da 

Educacao lnfantil; ea Semana do Bebe, conforme Portaria n° 19.951 de 02/12/2019, 

unidades PROINFANCIA, e a instalacao de lavat6rios nas entradas dos predios 

escolares, medida de prevencao contra o COVID-19; pagamento das despesas com 

aqulsicao de colchonetes, moblliarios e eletrcdornesticos, recebidos em novembro de 

2020, para as novas creches dos Bairros Miro Cairo, Cidade Modelo, Vila Elisa e 

Panorama; proqrarnacao para entrega dos rnobiliarlos e eletrodomesticos, para a 

Creche do Bairro Panorama; recebimento de 04 6nibus (03 Onibus Rural Escolar - 

ORE 2 e 01 onibus Urbano Escolar Acessfvel Pisa Baixo - ONIREA); e arnpliacao do 

planejamento para inclusao dos rotelros dos 6nibus recebidos; reforma geral de 06 

(seis) unidades escolares; services de manutencao nas unidades escolares; 

solicltacao de empenhos e contratos de services essenciais e materiais de construcao; 

acompanhamento e supervisao do Projeto Estruturante n° 21, para reforma, e/ou 

ampllacao e/ou construcao das escolas; supervisao da construcao de um equipamento 

para a Educacao lnfantil, localizado no Bairro Panorama (Par/Proinfancia): visita 

tecnlca a um terreno para analisar a possibilidade da construcao de uma creche na 

reqlao de Cabeceira do Jiboia, zona rural; solicitacao de abertura de processo 

licitat6rio para aquisicao de materiais de construcao e services essencias; acao de 

prevencao contra o COVID-19 (distribuicao de mascaras, instalacao de pontos com 

pia, alcool, orientacao e monitoramento das medidas preventivas); reforma dos predlos 

alugados pela educacao, para encerramento de contrato e acompanhamento da obra 

no Predio do Projeto Conquista Crianca - Renova Escola. 
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e. Manuten~ao da Educa~ao lnfantil: 
Objetivando a rnanutencao da Educacao lnfantil foram elaborados pareceres 

tecnicos para aquisicao de materiais especfficos; tambern foi efetuada a orqanizacao e 

dlstrlbulcao destes materiais, .nas Creches, CMEl's (Centros Municipais de Educacao 

lnfantil) e escolas que atendem a turmas de Educacao lnfantil; foram realizados 

encontros mensais de Forrnacao de Professores, monitores e coordenadores da 

d. Programa Brasil Carinhoso: 
0 Programa Brasil Carinhoso consiste na transferencia automatics de recursos 

financeiros para custeio das despesas com manutencao e desenvolvimento da 

educacao infantil, com a finalidade de contribuir com as acoes de cuidado integral, 

sequranca alimentar e nutricional, bem coma garantir o acesso e a permanencia da 

crianca na educacao infantil. No primeiro trimestre de 2020, o programa atendeu 1.854 

(mil oitocentos e cinquenta e quatro) alunos de 0 (zero) a 48 (quarenta e oito) meses, 

distribufdos em creches na zona urbana e na zona rural. No restante do ano, nao 

houve execucao do programa pelo motivo das aulas presenciais serem suspensas, 

Conforme Decreto Municipal n° 20.190/2020. 

c. FUNDEB infantil: 
O Nucleo de Educacao lnfantil atende alunos de 2 a 5 anos, na zona urbana e 

rural de Vitoria da Conquista, proporcionando as condlcoes necessaries para a 

promocao da educacao municipal basica. A Atividade contida no PPA - FUNDEB 

infantil tern como Publlco alvo criancas de 04 (tres) a 05 (cinco) anos de idade. No ano 

de 2020 o Nucleo realizou varias acoes, com destaque para: a formacao da 2° turma 

do Curso de Contacao de hist6rias para monitores das creches, em parceria com a 

Biblioteca Municipal; atividades na Plataforma Online para criancas de 04 (quatro) e 05 

( cinco) a nos; as atualizacoes do Plano de Curso da Educacao lnfantil; a partlclpacao 

nas reunlces para elaboracao do relat6rio das acoes do Sela UNICEF; a elaboracao 

de relat6rios; e reunloes com os Coordenadores Escolares da Educacao lnfantil e com 

os Diretores dos CMEls e das Creches. 

em parceria com a UNICEF (Fundo Internacional de Ernerqencia das Nacoes Unidas 

para a lnfancia), o SUAS (Sistema Unico de Assistencia Social) e a SEMDES 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social). 
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f. Allrnentacao Escolar - manutencao da merenda escolar: 
A Coordenacao de Alirnentacao Escolar (CMAE) tern coma objetivo fornecer 

atlrnentacao de qualidade e com o maxima ganho nutricional a todos os alunos da 

Rede Municipal de Ensino. 0 trabalho e iniciado com a montagem dos cardapios pela 

equipe responsavel: posteriormente e encaminhado o processo licitat6rio para 

aquisicao dos generos alimentlcios. Durante o processo, o cardapio e avaliado por 

meio do teste de aceitabilidade, onde membros do Conselho Municipal de Allrnentacao 

Escolar e os membros da Coordenacao fazem o teste de aceitacao para todas as 

unidades escolares. Tarnbern e efetuada a fiscalizacao da merenda escolar. No 

perfodo analisado, a Coordenacao realizou acoes de planejamento para o lnlclo do 

ano; capacitacao dos gestores das unidades escolares sabre Boas Praticas da 

Alirnentacao Escolar; arfculacao com o Banco do Brasil para utlllzacao do Cartao do 

PNAE (Programa Nacional de Ahrnentacao Escolar); acompanhamento, planejamento 

e realizacao de proqrarnacao para entrega dos kits de generos alimentfcios para os 

alunos da zona urbana, atendendo nessa primeira etapa a um total de 81 (oitenta e 

uma) unidades escolares, com a entrega de 30.000 (trinta mil) kits; acompanhamento, 

planejamento, proqramacao e distribuicao de kits de generos alimentfcios, para os 

alunos da zona rural, na segunda etapa, com a entrega de 8.500 (oito mil e 

Educacao lnfantil. E passive! destacar algumas obras/lnstalacoes e services de 

rnanutencao executados pela Coordenacao de lnfraestrutura: 

1. Construcao de Creche Tipo C com 05 salas de aula; 01 multimidia; 01 

Cozinha; 05 banheiros: 01 sala de educadores e 01 Sala de direcao. 

Localizada no Loteamento Panorama; 

2. Reforma do Predio do Programa Conquista Crianca - Projeto Estruturante 

N° 21. (Reforma das 49 Escolas Municipais); 

3. Reforma da Escola Municipal Professora lta David de Castro - Projeto 

Estruturante N° 21. (Reforma das 49 Escolas Municipais); 

4. Reforma do CME! (Centro Municipal de Educacao lnfantil) Jardim Valeria - 

Projeto Estruturante N° 21. (Reforma das 49 Escolas Municipais); 

5. Reforma do CME! Ana Geruzia Bittencourt Ferraz - Projeto Estruturante N° 

21. (Reforma das 49 Escolas Municipais); 

6. Service de rnanutencao nas escolas (eletrico, hidraullco, alvenaria, capina 

e pintura). 
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g. Desenvolvimento da Educa~ao Especial: 
0 Atendimento em Educacao Especial e desenvolvido em salas de recurses 

multifuncionais nas unidades escolares. Destina-se aos alunos com deficlencla, 

matriculados no ensino regular, com o objetivo de identificar, elaborar e organizar os 

recurses pedag6gicos e de acessibilidade com vistas a autonomia e lndependencla na 

escola e fora dela, por meio de programas de enriquecimento curricular, do ensino de 

linguagens e c6digos especificos de comunlcacao e slnalizacao. 

Sao atendidos pela Educacao especial no Municipio, 1.200 (mil e duzentos) 

alunos especiais, portando: surdez, cegueira, baixa visao, deficlencia intelectual, 

deficiencia flslca, deficlencias rnultiplas, surdo-cegueira, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotacao. 0 Nucleo de Educacao Especial 

realizou varias acoes no ano de 2020, para as quais se destaca: 

• Producao do curso de Forrnacao em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) para professores; 

• Partlclpacao na reuniao de Monitoramento e Avallacao do Plano Municipal 

de Educacao (PME) e do Forum Municipal de Educacao (FME); 

• Particlpacao no CME (Conselho Municipal de Educacao); 

• Atendirnento/orientacao aos familiares dos alunos com deficiencia, sobre a 

matrfcula (do ano 2020) nos turnos diurnos; 

• Visita para averiquacao dos materiais e mobiliario e abertura da Sala de 

Recurses Multifuncionais (SRM); 

• Levantamento dos alunos com deficlencia para abertura da SRM; 

• Levantamento e monitoramento dos alunos surdos, deficientes auditivos e 

dos interpretes da Rede; 

• Atendimento as solicitacoes das escolas sobre Auxiliares de Vida Escolar 

(AVE) e incentive ao aluno especial pelos professores; 

• Elaboracao do material para plataforma online, especffico para os alunos 

com deflclencla, de acordo as areas do currfculo; 

quinhentos) kits. Com o objetivo de oferecer allmentacao escolar de qualidade a todos 

os alunos da rede municipal de ensino, a CMAE atendeu 45.310 (quarenta e cinco mil 

trezentos e dez) alunos e distribuiu 38.500 (trinta e olto mil e quinhentos) kits de 

generos alimenticios. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPAR~NCIA E DO CONTROU:. 



PF<EFEITURA 

VITORIA DA 
CONQUISTA 
MAIS PERTO 06 VOCE 

Pg. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fane: (77) 3424-8947 
CEP 45000-907 - Vitoria da Conquista - Bahia 
sectra nspa renci a@pmvc.ba .gov .br 

138 

14. 6 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos: 
a. Desenvolvimento das acoes de educacao de jovens e adultos - EJA: 
Visando o desenvolvimento da Educacao de Javens e Adultos a SMED realizou 

diversas acoes no perfodo analisado, com destaque para a elaboracao de atividades 

online (videoaulas); reuniao com os Coordenadores Educacionais para orlentacao 

sabre a colaboracao das escolas no que se refere a Plataforma Online e aos ajustes 

das atividades; a elaboracao de atividades online para as turmas e a allmentacao da 

Plataforma com atividades produzidas pelas escolas, conforme cronograma e 

• Forrnacao continuada (AVA} com o Curso em Atendimento Educacional 

Especializado ll (AEE II) e Curso em Dificuldades de Aprendizagem x 

Deflciencla: 

• Atendimento (telef6nico) as familias de alunos da Rede para orientacces e 

lntervencoes necessarias, articulacao e direcionamento dos alunos com 

necessidade especiais, para o acompanhamento pelos services do 

Sistema de Garantia de Direitos (CREAS (Centro de Referencia 

Especializado de Assistencia Social), CIDCA (Centro lntegrado dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente ), CRAS (Centro de Referencia de 

Assistencia Social), Conselho Tutelar, Previdencia Social); 

• Cornposicao/Participacao na Cornlssao tecnica (Secretarias Municipais de 

Educacao, Desenvolvimento Social, Saude, Gabinete Civil e ACAEPA - 

Assoclacao Conquistense para Atendimento Especializado a Pessoa 

Autista) para estudos e possibilidade de Fomento ou cooperacao entre 

orqanizacao da Sociedade Civil (ACEPA) e Adrninistracao Publics. 

• Acolhimento, escuta, orientacao e encaminhamento de 487 (quatrocentos 

e oitenta e sete) alunos, destes Social 413 (quatrocentos e treze) para o 

Service; 64 (sessenta e quatro) para o servlco de Psicologia e 10 (dez) 

para o service de Psicopedagogia; 

• Acolhimento Psicol6gico a 77 (setenta e sete} professores; 

• Curso de Deflclencla x Dificuldade de Aprendizagem: Desafios e 

Possibilidades, com 80 (oitenta} cursistas: 

• Lives de Formacao com o professor Lufs Carlos da lbiapaba, com o tema 

motivacional, e a presence de psic61oga, direcionado a 60 (sessenta) 

alunos da Escola Municipal Milton Santos. 
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7. Melhoria do Ensino de Vitoria da Conquista: 
a. Renova Escola: 

O Nucleo de Superintendencia Escolar foi implementado pelo Programa Educar 

pra Valer em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, por meio da 

Secretaria Municipal de Educacao. Tern como finalidade estreitar os laces entre a 

Secretaria Municipal e as Unidades Escolares, para o fortalecimento da llderanca da 

Direcao, o conhecimento dos resultados das avaliacoes dos alunos, a promocao de 

reftexao dos eixos norteadores de uma escola eficaz (acompanhamento, tormacao e 

avallacao ), ressaltando a relevancla do acompanhamento pr6ximo aos gestores e 

coordenadores escolares, visando a obtencao de um ensino de qualidade que permita 

alcancar o objetivo principal da escola que e alfabetizar todos os alunos na idade 

b. FUNDEB - fundamental EJA: 
0 Programa Brasil Alfabetizado (PBA), tern o objetivo de promover a superacao 

do analfabetismo de pessoas jovens, adultas e idosas e contribuir para a 

unlversalizacao do ensino fundamental no Brasil. 0 Programa de Educacao de Javens 

e Adultos (PEJA) e destinado a pessoas com 15 anos ou mais que nao completaram o 

Ensino Fundamental, com o objetivo de aumentar as matrlculas na educacao de 

jovens e adultos (EJA) na modalidade presencial. As acoes, desta atividade foram 

descritas no item "a" acima. 

proqrarnacao; reuniao para elaboracao da forrnacao online para os professores dos 

anos finais e da EJA; reunioes com Coordenadores Pedag6gicos da EJA Segmento 11, 

para orlentacao quanta a elaboracao das atividades da plataforma; reunioes com 

professores da EJA Segmento I, para dialogar acerca de Pressupostos Te6ricos da 

EJA, LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional)/PNE (Plano Nacional de 

Educacao ), perfil do aluno e do professor, praticas de sala de aula com o publico EJA, 

colaboradores da Plataforma para a producao das atividades da EJA Segmento I; 

Reunlces com os Coordenadores e vice-diretores da EJA para a apresentacao do 

Projeto Cultura da Paz - Cultivando a Paz no Contexto de Pandemia; plantao para tirar 

duvidas sobre o Projeto Cultura da Paz: Cultivando a Paz no Contexto de Pandemia; 

correcao e postagens na Plataforma, das atividades de Lf ngua lnglesa e Lf ngua 

Portuguesa, dos m6dulos I e ll da EJA Segmento II. 
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b. Programa de intervencao pedag6gica: 

A Central de lnterpretacao de Libras - Cll, vinculada a SMED, realiza traducao 

e interpretacao em Lingua de Sinais Libras ( conhecida como If ngua gestual utilizada 

por pessoas surdas/mudas) em espacos publlcos au privados, ensino da Lingua 

Brasileira de Sinais, formacao de tradutores interpretes e docentes da rede regular de 

ensino, bem coma o ensino das Libras para servidores municipais e comunidade 

conquistense, com o objetivo de difundir a Libras em todos os ambientes, seja social, 

educacional e na saude. A CIL realizou no ano 2020: Curso de Libras na moda!idade 

basico, para ouvintes e para surdos, como primeira Lingua - L 1, com a participacao de 

56 (cinquenta e seis) pessoas; atendimento a 30 (trinta) surdos; crlacao de perfil no 

lnstagram para beneficiar a pessoa surda com inforrnacoes referentes a Pandemia do 

COVID-19; live no aplicativo lnstagram, para a prornocao da cultura surda 

conquistense, em homenagem ao dia do Surdo; interpretacao em Libras das 

festividades da Catedral da Nossa Senhora das Vit6rias; traducao dos vi deos 

educacionais da plataforma remota da SMED; entrevista para a TV UESB sabre a 

valorizacao lingufstica das Libras na sociedade, e a lmportancia do profissional 

tradutor interprete no ambiente educacional; entrevista na radio Band Revista sabre a 

homenagem ao dia Internacional da Lingua de Sinais e do Tradutor lnterprete de 

Libras; traducao e interpretacao em Libras no ENEMI (Encontro Nacional de Educacao 

Maternatica lnclusiva). As aulas nao foram iniciadas, em funcao das recornendacoes 

do Decreto Municipal n° 20.190, de 16 de rnarco de 2020, devido o COVlD-19. 

0 Programa Educarte, atraves do Nucleo Pedag6gico, visa cobrir a atividade 

complementar dos professores da Rede Municipal de Ensino (Fundamental I, 

0 Programa Renova Escola visa propiciar as condlcoes necessarias para a 

rnelhoria da infraestrutura das unidades escolares com o Projeto Estruturante das 49 

(quarenta e nave) escolas (reforma e ampliacao), citados no t6pico "13.3-e". 

0 Projeto de Nucleacao consiste em reunir os alunos de escolas desativadas 

(atraves das reformas no ensino fundamental promovidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educacao-LllB, objetivando a lmplementacao da rnunicipalizacao e 

universalizacao do ensino basico) em centres maiores. No ano de 2020 nao houveram 

acoes de nucleacao. 

certa, garantindo o direito de aprendizagem do educando da Rede Municipal de 

Ensino. 
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Tabela 14: Secretaria Municipal de lnfraestrutura Urbana 

Quantidade 
de Programas Status 

Programas 

14. Secretaria Municipal de lnfraestrutura Urbana 

Educacao lnfantil e EJA), por meio de atividades ludicas pedag6gicas nas 

modalidades de: artesanato, capoeira, esportes, jogos matematlcos, musica, danca, 

educacao infantil, EJA, xadrez e karate. No perfodo analisado, o programa esteve 

presente em eventos da SMED, em parceria com outras Secretarias Municipais; em 

oficinas, com parceria da PZO (Prefeitura Municipal da Zona Oeste ); oficinas nas 

modalidades de danca, artesanato, desenho, circuito esportivo, xadrez e funcional, 

com atividades no Espaco Cultural Glauber Rocha, e em atividades culturais em todos 

os setores da Secretaria Municipal de Educacao. Com a suspensao das aulas 

presenciais, as acoes desenvolvidas no Educarte foram suspensas para dar infcio a 

outras acoes/estrateqias com alcance dos estudantes e profissionais da educacao e 

garantia da continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Assim, a equipe do 

Educarte foi integrada a Educacao Especial para acompanhamento dos curses, com 

reuni6es online com os cursistas e avaliacoes peri6dicas, acompanhamento diario dos 

alunos pelos interpretes, atendimento, articulacao e direcionamento dos alunos para 

serem acompanhados pelos servicos do Sistema de Garantia de Direitos (CREAS 

(Centro de Referenda Especializado de Assistencia Social), CIDCA (Centro lntegrado 

dos Direitos da Crianca e do Adolescente), GRAS (Centro de Referencla de 

Assistencia Social), Conselho Tutelar e Previdencia Social). 

A Coordenacao do Planetario realizou no ano de 2020, reuni6es, orlentacoes 

administrativas, tecnicas e pedag6gicas, rnanutencao do espaco flslco, e crlacao de 

regras de convlvencla de acordo as normas do RJU (Regime Juridico Unico); realizou 

ainda o acompanhamento dos processes licitat6rios para aquisicao e contratacao de 

services essenciais; a criacao de link com QR Code, para agendamentos eletronlcos 

das sess6es no Planetario, com ampla divulqacao na paqina da PMVC; e a producao 

de protocolo para funcionamento das atividades do Planetario, durante a pandemia de 

Covid-19. 
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14.2 lnfraestrutura e Admlnlstracao dos Recursos - Desenvolvimento das 

A~oes de lnfraestrutura Urbana: 
A Secretaria Municipal de lnfraestrutura Urbana e o orqao responsavel par 

planejar, elaborar e fiscalizar a execucao de obras publicas, promovendo a execucao 

de trabalhos topoqraficos indlspensaveis as obras e services a cargo da Prefeitura e 

mantendo atua!izada a planta cadastral do Municf pio. A Secretaria atua ainda na 

fiscalizacao do cumprimento das normas referentes as construcoes particulares e ao 

zonoarnonto o lotoarnento: atua na adrnlnlstracao dos services de producao de tubns, 
142 

mes mos. 

14.1 Central de Maquinas e Equipamentos - Manuten~ao da Central e 
Equipamentos: 

A Central de Equipamentos - DESERG tern par finalidade contro!ar a 

distribuicao de vef cu!os, rnaquinas e equipamentos aos diversos 6rgaos usuarios, 

levando em conslderacao a proqramacao de utilizacao estabelecida periodicamente, e 

o piano de manutencao e reparo destes. Alern disso, o DESERG elabora e faz cumprir 

a proqrarnacao de utilizacao de vefculos, rnaquinas e equipamentos, de acordo com 

os recurses disponfveis no orqao, bem coma estabelece normas e criterios de 

utilizacao de vefculos, rnaquinas e equipamentos de acordo com as especificacoes 

dos fabricantes, executando o piano de manutencao preventiva peri6dica dos 

Fonte: Plano P!urianual 2018/2021 

14.1 Central de Maqulnas e 
Em execucao 

equipamentos. 

14.2 lnfraestrutura e Adminlstracao 
Em execucao 

dos recurses. 

14.3 Programa de Planejamento e 
Em execucao 

05 desenvolvimento urbano. 

Ainda nao 
14.4 Habitacoes populares, 

totalmente 
lnfraestrutura e urbaniza 

implantada 

Ainda nae 
14.5 Construcao de Barragens 

imp!antada 
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14.3 Programa de Planejamento e Desenvolvimento Urbana: 

a. Plano de Saneamento Basico Municipal: 
0 Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) esta em construcao e 

abordara a realidade de quatro eixos - o sistema de aqua tratada, o esgotamento 

sanltarlo, os residues s61idos (lixo) e a drenagem urbana - e apontara quais acoes sac 

necessaries para melhorias nestas areas. 

Ap6s meses de trabalho e discuss5es com representantes governamentais e 

segmentos da sociedade civil par meio de encontros e oficinas, o Plano Municipal de 

Saneamento Basico de Vitoria da Conquista seguiu para a consulta publica. Nessa 

fase, a populacao opinou sabre o piano e teve acesso aos relat6rios que apresentaram 

o diagn6stico dos services de abastecimento de agua potavel, residues s61idos, 

esgotamento sanitarlo e drenagem urbana no municipio, alern das principais acoes a 

serem executadas para melhoria desses services. As comunidades rurals de Sao 

Sebastlao, Pradoso e Jose Goncalves participaram das dlscussoes, na Oficina PMSB. 

Houve ainda, a audiencia publica para discussao do Plano Municipal de Saneamento 

lajotas e outros materiais de construcao: na promocao de estudos e projetos para 

criacao, alteracao e atualizacao dos Pianos Municipais de Saneamento, de Resfduos 

S61idos e outras areas afins; e no gerenciamento, em auxflio a Secretada Municipal de 

Adrninlstracao, dos recurses de pessoal e de materiais da secretaria. 

A Coordenacao Administrativa da SEINFRA elaborou no ano de 2020, 

Processos de l.icitacao SRP (Sistema de Registro de Preco ); Processes de Compra 

Direta; Processes de pedido de contratacao: Processo de lnexigibilidade; Dispensas 

de llcltacao; Contratos; Termos Aditivos e Apostilamentos referentes ao ano de 2019; 

Processos de Rescis5es Contratuais; Processos enviados para Pagamento; 

Processos concluidos e submetidos a analise da Caixa Economlca Federal; 

Prestacoes de contas de convenios: alern de diversos encaminhamentos de notas 

fiscais para pagamento e solicitacoes de autorlzacao de fornecimento; elaborou as 

estimativas para as dotacoes orcarnentarias do setor, voltadas a elaboracao da 

Lei Orcarnentaria Anual - LOA 2021; elaborou o relat6rio de translcao: o relat6rio 

semestral de 2020; o controle e distribuicao dos materiais do almoxarifado; os 

lanr;amentos no Diarlo Oficial do Municipio - DOM, para publicacao de contratos, 

aditivos e portarias; elaborou ainda, contratos; realizou a abertura de acao de 

consiqnacao em pagamento; e acompanhou os processos licitat6rios. 
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b. Manutenc;ao, adequacao, recuperacao e equipamento dos edificios 

publlcos: 

A Coordenacao de Obras, vinculada a SEINFRA, promove a construcao, 

adaptacao, conservacao e melhoramento de vias publicas e instalacoes do service 

publlco municipal. No ano de 2020, foram executados diversos services de 

rnanutencao nos predlos da Adrnlnlstracao Municipal, alern de varias obras. E possfvel 

destacar algumas obras concluidas no ano de 2020 como a reforma da Praca de 

Dantelandia; a construcao das Pracas 1 e 2 na Av. Cuiaba Bairro Brasil; a construcao 

das Subprefeituras em Bate-pe e lnhobim; a reforma da ponte da Avenida Marcelino 

Rosa. Cabe destacar ainda, as obras em execucao no final do ano de 2020: 

• Reforma da Estacao de Transbordo - Av. Lauro de Freitas; 

• Ampliacao da Unidade de Sauds Basica do Miro Caio; 

• Construcao da Unidade de Saude Basica do Bairro Vila America; 

• Centro de Parto do Hospital Esau Matos (que pertence a Fundacao Publica 

de Saude de Vitoria da Conquista); 

• Construcao da Sala de Escuta do Centro lntegrado da Crianca e do 

Adolescente; 

• Reforma da Praca da Urbis VI; 

• Construcao do Campo de Terra Batida do Bairro Jurema; 

• Construcao da Creche do Bairro Panorama; 

• Terraplenagem e limpeza publica, na Zona Rural; 

• Services de engenharia compreendendo a construcao, urbanizacao e 

quallflcacao de espacos publicos - Parque Publico (Acesso a futura 

Catedral de Flores- Parque Rio Verruga), situado na Avenida Luis Eduardo 

Maqalhaes; 

• Recuperacao do Canal da Avenida Juracy Magalhaes; 

Basico, que devido a pandemia do COVID-19, ocorreu por melo da plataforma Zoom e 

contou com a participacao de representantes do poder publico e da sociedade civil, 

alem de tecnicos da Fundacao Institute de Pesquisas Econornlcas (FIPE}, instituicao 

contratada para elaboracao do piano. Durante a audlencia, foram apresentados os 

resultados do PMSB obtidos nos ultimas 14 meses. 0 documento conta com um 

diagn6stico da realidade no sistema de aqua tratada, no esgotamento sanitario, nos 

resfduos s61idos (lixo) e na drenagem urbana do municfpio. 
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Tabela 15: Secretaria Municipal de Saude 

Quantidade 
de Program as Status 

Programas 

15.1 Dfvida lnterna Em execucao 

06 15.2 Assistencia Farrnaceutica Em execucao 

15.3 Atencao Baslca Em execucao 

15. Secretaria Municipal de Saude 

se". 

14.4 Habitacoes Populares, lnfraestrutura e Urbanizac;ao ~ Construcao, 

reforma e recuperacao de habitacoes populares: 
A Coordenacao de Urbanismo promove a execucao de pesquisas e 

programas ligados ao planejamento urbane e regional, precede a reavaliacao 

slsternatlca de normas e diretrizes do planejamento urbane, contidas no C6digo de 

Obras do Municfpio e estabelece politica de flscalizacao e treinamento do corpo de 

fiscais. Entre os meses de janeiro a novembro de 2020, foram emitidos 909 

(novecentos e nave) alvaras de construcao e 397 (trezentos e noventa e sete) "habite- 

c. Ordenamento Territorial: 
A Coordenacao de Planejamento e Projetos, entre os meses de janeiro a junho 

de 2020 analisou laudos de avaliacoes de terrenos; laudos tecnlcos de obra; 

memoriais descritivos de todas as obras relacionadas; realizou visitas tecnicas de 

viabilidade e estudos de campo; elaborou layout e estudos de espacos: executou 

cadastros de espacos; participou de comiss6es; executou diversos orcarnentos e 

realizou os varies projetos urbanlsticos e seus orcarnentos: projetos arquitet6nicos; 

projetos eletricos: projetos estruturais; adequacao de projetos arquitet6nicos; projetos 

de construcao: pesquisa de barracas padronizadas; projetos de reforma geral; projetos 

estruturais de fundacao; readequacao do loteamento Vila America; processo de 

permuta e Memorial descritivo de areas da Prefeitura. 
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15.2 Asststencia Farmaceutica: 

a. Asststencla farrnaceutlca: 

A Farmacia da Familia e um service que tern por objetivo o acesso da 

populacao ao medicamento de forma adequada com a orlentacao do farmaceutlco, 0 

acesso aos medicamentos e efetuado apenas por meio de receita rnedlca atualizada. 

0 service nae fornece medicamentos para menores de 12 anos, desacompanhados. 

No caso de psicotr6picos e medicamentos sujeitos a controle especial, a idade mfnima 

para receber os remedies sobe para 18 anos, conforme a leqislacao Federal. Vitoria 

da Conquista possui 02 (duas) Farrnaclas da Famflia, uma no centro da cidade e outra 

na zona oeste, atendendo aproximadamente 41.120 (quarenta e um mil, cento e vinte) 

pessoas no ano. 

b. Encargos com a divida interna: 
A Diretoria Financeira tern por objetivo organizar e supervisionar as atividades 

relacionadas aos recurses financeiros da Secretaria Municipal de Saude, bem como 

encaminhar os pagamentos das despesas da secretaria, acompanhar a execucao de 

contratos e convenios. Compete ainda acompanhar e participar da elaboracao do 

planejamento orcarnentarlo anual da Secretaria Municipal de Saude, discriminando as 

receitas e as despesas com base na estimativa de producao dos services, bem come, 

acompanhar e a avaliar os indicadores estabelecidos, arcando com todas as 

obriqacoes de dfvidas. 

15.1 Divida lnterna: 
a. Sentencas judiciais e precat6rios: 

Objetivando proporcionar as condicoes necessaries para promocao da saude 

municipal basica a Secretaria Municipal de Saude, atraves da Coordenacao 

Financeira, vem arcando com as obrlqacoes e pagando assim as sentences judiciais. 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

15.4 Media e Alta Complexidade Em execucao 

15.5 Gestao da Saude Publica Em execucao 

15.6 Vigilancia em Saude Em execucao 
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15.3 Aten9ao Basica: 
a. Desenvolver acoes de Atencao Basica: 

A Atencao Basica do municipio de Vitoria da Conquista esta estruturada 

com 42 Unidades Basicas de Saude - UBS, sendo 17 na zona urbana (29 

Equipes de Saude da Farnllia), 18 na zona rural (19 Equipes de Saude da Famflia), 

e 07 Unidades Basicas de Saude - Modelo Tradicional (10 equipes do Programa de 

Agentes Comunitarios de Saude - PACS), alern de 40 Equipes de Saude Bucal, 05 

equipes de Nucleo Ampliado de Saude da Famflia e Atencao Basica (NASF - AB), 02 

Academias da Saude (ADS), 01 Odontom6vel e 01 equipe de Consult6rio na Rua, 

possuindo assim, cobertura de 48,48% de Saude da Famflia e 59,02% de Atencao 

Baslca, no Munfcipio. 

Considerando a fase de transmissao comunitaria da COVID-19, e importante 

que a Atencao Basica trabalhe alinhada com as orientacoes da Vigilancia em Saude e 

do Ministerio da Saude, no sentido de garantir o controle efetivo da doenca, A 

Secretaria Municipal de Saude par meio da Diretoria da Atencao Basica vem 

realizando acoes de enfrentamento a Pandemia do COVID 19, em acoes conjuntas 

com os proflssionais das Unidades de Saude e Equipe Tecnica da Diretoria, alern do 

apoio e artlculacao com os outros setores da Secretaria de Saude, principalmente 

quanta a Vigilancia a Saude. 
0 Setor de Apoio lnstitucional funciona como um instrumento relevante na 

tarefa de promover o exercfcio polftico do cidadao no arnbito do SUS; e um dispositivo 

de intervencao no modo de fazer rnudancas, necessaries para seu fortalecimento e 

efetividade. Como acoes no ano de 2020, o setor realizou: visita de supervlsao do 

Apoiador lnstitucional as unidades de saude: participou de reuni5es mensais e 

extraordlnarias do Conselho Municipal de Saude; participou de reuni5es mensais do 

b. Manter as acoes do Programa Cuidado Farmaceutico: 

0 Programa Cuidado Farmaceutico constitui em uma acao integrada do 

farrnaceutlco com a equipe de saude, centrada no usuario, para prornocao, protecao e 

recuperacao da saude e prevencao de agravos; estao cadastrados no Programa 2.293 

(dais mil duzentos e noventa e tres) usuarios, sendo que 244 (duzentos e quarenta e 

quatro) foram cadastrados no segundo semestre de 2020; foram realizadas consultas 

farrnaceuticas em hipertensos e diabeticos e acompanhamentos em gestantes no auto 

monitoramento qllcemico. 
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0 Nucleo Ampliado de saude da Familia - NASF e composto por equipes 

multiprofissionais (nutricionista, educador ffsico, psic61ogo, fisioterapeuta e 

farmaceutico ), que atuam de forma integrada apoiando as equipes de Saude da 

Famflia, as equipes de Atencao Basica (Programa Consult6rios na Rua, equipes 

ribeirinhas e fluviais) e o Programa Academia da Saude, No que se refere as 

atividades gerais, as equipes do NASF-AB (Nucleo Ampliado de Saude da Familia da 

Atencao Basica) realizaram atendimento individual e compartilhado; visitas 

domiciliares compartilhadas; assistencia farrnaceutica a zona rural e urbana e a 

digitac;ao e monitoramento dos dados. 

A Coordenacao de Saude Bucal, ligada a Atencao Basica, visa promover o 

processo de trabalho nas Equipes de Saude Bucal - ESBs, com controle e 

monitoramento das ESBs, controle e rnanutencao dos equipamentos odontol6gicos; 

controle quanta a compra e dispensacao de materiais odontol6gicos consumiveis; 

solicitacao de licitacoes para compra de materiais, equipamentos e servicos; 

reallzacao de visitas, monitoramento e capacitacoes. Devido a pandemia, os 

atendimentos de urgencia e ernerqencia, estao ocorrendo no Centro de 

Especialidades Odonto16gicas (CEO). Os pacientes sao encaminhados de acordo 

com os pre-requisites intitulados pelo Conselho Federal de Odontologia. As 

especialidades com maier demanda, nesse memento, sac Endodontia, Cirurgia e 

Biopsias. Alem disso, houve a necessidade de irnplementacao de estrateqias para 

controle ao COVID-19. Desse rnodo, em 02 de maio de 2020 foram iniciadas as 

barreiras sanitarias no munlclpio f ormadas per odont61ogos, auxiliares de saude 

bucal e profissionais do NASF- Nucleo de apoio a saude da familia. De carater 

educative, as abordagens nas barreiras sanltarias tern coma funcao identificar se as 

pessoas em deslocamento apresentam sintomas do COVJD-19; depois de colhidas 

inforrnacoes, esses passageiros sao monitorados de acordo com a sua 

perrnanencia, questionada no momento da abordagem. Esse monitoramento 

tarnbem e realizado par auxiliares de saude bucal, juntamente com fisioterapeutas 

do rnuniclpio. Todos esses dados estao em um sistema pr6prio de barreiras 

Nucleo Regional de Saude - NRS, com o Colegiado de Coordenadores de Atencao 

Basica - COCAS; participou de acoes de saude no Tiro de Guerra; de acao do SUAS 

na comunidade, em parceria com a SEMDES - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social; de acoes do Agosto Dourado, Outubro Rosa e Novembre 

Azul. 
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sanltarias, Outra contribulcao importante voltada ao controle de possfveis infeccoes, 

ja que a "saude corneca pela boca", foi, a doacao de 4.000 (quatro mil) escovas de 

dente e cremes dentais para pessoas que vivem em situacao de risco. Alguns 

odont61ogos ainda incluf ram sabonetes e produtos de limpeza, coma uma form a de 

incentivar e dar mais qualidade de vida a estas pessoas. 

A Coordenacao de Saude da Mulher, Crianca e Adolescente tern coma objetivo 

subsidiar, implementar e avaliar a Polftica de Saude da Mulher na Atencao Basica, 

atuando na assistenoia a saude da mulher, na atencao prirnaria do SUS, no 

fortalecimento a insercao das acoes de saude da crlanca na Atencao Basica coma 

estrateqia para promover a saude integral, na reducao da mortalidade e morbidade 

deste grupo. Considerando a necessidade de adotar medidas temporaries para 

enfrentamento da emerqencia de saude publica de irnportancia internacional 

decorrente do COVlD-19, a area Tecnica de Saude da Mulher, Crlanca e Adolescente, 

a partir da segunda quinzena de rnarco de 2020, necessitou adiar alguns 

planejamentos coma capacitacoes, construcao de linhas de cuidado e implementacao 

de acoes para estrateqia da Rede Cegonha no municf pio em funcao das acoes de 

apoio para o enfrentamento do COVJD-19. Porern, considerando o papel da Rede 

Cegonha em contribuir oportuna e efetivamente para a resolutividade e qualidade da 

gestao das acoes e dos servicos prestados a populacao do Municfpio de Vitoria da 

Conquista, com foco no bin6mio rnae-filho, foram realizadas duas reunloes online com 

os componentes do Grupo Condutor. A area Tecnlca de Saude da Crianca integrou o 

Cornite Municipal de Gestao Colegiada da Rede de Cuidado e Protecao de Criancas e 

Adolescentes - CMRPC, blenlo 2020-2021 e participou durante todo o semestre, das 

reunloes para construcao de protocolos e orqanlzacao da rede no SGD {Sistema de 

Garantia de Direitos). lmportante ressaltar que notas tecnlcas relacionadas as areas 

de Saude da Mulher, Crianca e Adolescente, em perfodo de pandemia, foram 

compartilhadas com componentes do Grupo Condutor da Rede Cegonha e com as 

Unidades Baslcas de Saude. 

A Coordenacao de Saude e do ldoso, conta com o PAMDIL (Programa de 

Atendimento Municipal Domiciliar ao ldoso com Limitacao), para atender a populacao 

das unidades de saude que nao possuem a estrateqia de saude da familia. Em rnarco 

de 2020 foram encaminhados a todas as unidades de saude os primeiros documentos 

orientadores do manejo clinico da COVID-19, do processo de trabalho das equipes e 

medidas de sequranca para os profissionais de saude. Foi anexada aos documentos, 
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b. Construcao, arnpliacao, reforma e aparelhamento para services de 

saude: 

Atendendo a presente atividade, a Coordenacao de lnfraestrutura, Manutencao 

e Zeladoria, ligada a Diretoria Administrativa, executou varlas obras de reformas e 

construcao em varias Unidades de Saude e predios do Municf pio, que atendem a 

populacao com services destinados a saude. Destacamos as reformas, reparos e 

manutencoes nas seguintes unidades de saude do municf pio: Unidade de Sau de 

Basica Adelmario Pinheiro; Unidade de Sau de Bruno Barcelar; Pollcll nica de Atencao 

Basica Sao Vicente - CAE II; varias Unidades de Saude da zona urbana e rural; Centro 

de Atencao Psicossocial Alcool e Drogas - CAPS AD Ill; CAPS AD; Centro de Atencao 

uma planilha para levantamento nominal de todos os idosos, com identificacao das 

comorbidades, a ser preenchida pelos ACS, que, posteriormente, sera utilizada coma 

instrumento de trabalho, a fim de monitorar os idosos mais vulneraveis, 

presencialmente au via telefone, com uma maior frequencia. 0 mapeamento das 

lnstituig5es de Longa Permanencla para ldosos (ILPI) do Munfcipio, com levantamento 

do nurnero de idosos e funclonarios, foi encaminhado para a coordenacao de 

irnunizacao, para proqramacao e garantia da imunlzacao contra a influenza, conforme 

preconizado pelo Minlsterlo da Saude, Em novembro, atraves da Campanha 

Novembre azul, a Coordenacao intensificou as acces de diagn6stico precoce do 

Cancer de pr6stata realizando consultas medlcas, encaminhamentos medicos quando 

necessaries, vacinacao, educacao em saude sabre promocao e prevencao e incentive 

a pratica de habitos de vida saudavels, consclentizacao sabre os riscos do tabagismo 

e o consume de alcool, diversos temas relacionados a saude do homem, consultas 

odonto16gicas, avaliacao nutricional, avaliacao antropornetrica, atualizacao de Carrao 

SUS, realizacao de testes rapidos, diagn6sticos e sorologias para HIV, Sffilis e 

Hepatites, afericao de PA (pressao arterial), glicemia capilar, atividades de promocao e 

prevencao e incentive a pratica de habltos de vida saudavels. 

Agentes Cornunltarlos de Saude (ACS) tern um papel muito importante na 

Atencao Baslca, pois os membros da equipe fazem parte da comunidade, o que 

permite, mais facilmente, a crlacao de vf nculos, propiciando o cantata dire to com a 

equipe. Realizou em 2020 as visitas domiciliares de acordo com o Protocolo 

"Recomendacoes para adequacao das acoes dos ACS frente a atual situacao 

epidemiol6gica referente ao COVJD-19, priorizando as grupos de risco". 
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b. Ampllacao do Centro Municipal em Reabllltacao Fisica e Auditivo - 

CEMERF: 

0 CEMERF e um Centro Especializado em Reabilitacao tipo CER {Centros de 

Reabllitacao) II, referenciado em alta complexidade, que presta assistencla integral a 

criancas e adultos com deficiencia ff sica e auditiva, tendo coma foco principal a 

capacidade funcional e o desempenho humane a fim de desenvolver habilidades e 

promover a inclusao social do usuario. Realiza programa de reabilitacao com 

atendimento multiprofissional, alern da concessao de 6rteses, pr6teses e meios 

auxiliares de locomocao (OPMAL - 6rtese, Pr6tese e Meios Auxiliares de t.ocomocao), 

aparelhos de Arnplificacao Sonora Individual (AASI), Sistema de Frequencia Modular 

(FM) e concessao de balsas de ostomia e adjuvantes, sendo responsavel par prestar 

assistencia a 73 (setenta e tres) municfpios da Macrorreqiao do Sudoeste da Bahia. 

Ao final do ano de 2020 a obra de arnpliacao do CEMERF se encontrava em 80% de 

15.4 Media e Alta Complexidade: 

a. Construir e equipar os Centros de Ateni;:ao Psicossocial (CAPS) e as 

Unidades de Acolhimento (UA): 

A Diretoria de Atencao Proqrarnatica e Especializada - DAPE realizou 

atendimentos em media e alta complexidade, prestando asslstencla a micro e macro 

regiao do Sudoeste da Bahia. Vincula as seguintes services: Centro Especializado em 

Reabilltacao Ffsica e Auditiva - CEMERF, Clfnica Municipal de Reabllltacao, Centro 

Especializado em Odontologia - CEO, Centro Municipal de Atencao Especializada - 

CEMAE e a Rede de Saude Mental (CAPS e UA). Foram realizados reformas, reparos 

e rnanutencao nos equipamentos que constituem a DAPE: Centro de Atendimento 

Psicossocial - CAPS II; no Centro de Atendimento Psicossocial em Alcool e outras 

Drogas - CAPS ADlll, no Centro de Atendimento Psicossocial da lnfancia e 

Adolescencia - CAPS IA; no CEMAE; no CEO; no CEMERF; na CRPEE 

{Central de Requlacao de Procedimentos e Exames Especializados; na a Clfnica de 

Reabllitacao Dr. Sebastiao Castro. 

Psicossocial lnfanto Juvenil - CAPS IA CAA V - Centro de Apolo e Atsncao a Vida Dr. 

David Capistrano Filho; UAA/UAI (Unidade de Acolhimento Adulto/ Unidade de 

Acolhimento lnfanto-Juvenil); Centro de Hansenfase; Academia de Saude da Vila 

Serrana; e Centro de Referencia do COVID-19. 
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d. Aparelhar o Centro Municipal de Atendimento Especializado - 

CEMAE: 
0 Centro Municipal de Atencao Especializada - CEMAE, vinculado a Diretoria 

de Atencao Proqrarnatica e Especializada, dispoe de 32 (trinta e duas) especialidades 

rnedicas e 03 (tres) nao medicas, com 49 (quarenta e nave) profissionais que atendem 

0 CEMERF possui tres services distintos com fluxes de atendimento e equipe 

multiprofissional especffica, sendo eles: Service de Saude Auditiva, Service de 

Reabilitacao Fisica, e Service de Atencao a Pessoa Ostomizada. As atividades do 

Service de Reabilitacao Ffsica e Service de Saude Auditiva - CEMERF, voltadas para 

o atendimento ao publico, foram suspensas a partir do dia 23 de marco de 2020, 

devido ao periodo de pandemia e devido a necessidade de remanejamento de 

profissionais para atuarem no programa de combate ao COVID-19; o CEMERF esta 

funcionando, no momenta, na parte administrativa, no Service de Atendimento a 
Pessoa Ostomizada e na realizacao do Teste da Orelhinha (EOA). Os demais 

profissionais de reabilitacao (tecnicos e medicos) foram remanejados para o 

atendimento da demanda do COVID-19, sendo distribufdos em services de Call Center 

e monitoramento do COVID-19, bem como, para as Unidades Basicas de Saude, 0 

retorno gradativo do atendimento presencial foi iniciado em 06 de outubro de 2020. 

Destaca-se algumas atividades realizados no ano de 2020: capacitacao dos servidores 

para digitac;:ao e atualizacao de prontuarios e fichas elf nicas; reform a dos estofados de 

todos os tatames e da cadeira do otorrinolaringologia; apresentacao do Plano 

Municipal de Cuidados a Pessoa com Deficiencia ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiencia, para contribuicao das associacoes (em fase de 

elaboracao ); reunlao com arquiteto da PMVC para elaboracao da planta de reforma 

das Unidades I e 11 do CEMERF; parnctpocao das reuruoes mensais, como titular, no 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencla - CMDPD. 

c. Aparelhar o Centro Municipal em Reabilltacao Fisica e Auditive - 

CEMERF: 

conclusao, com a ampllacao da unidade, o nurnero de pessoas atendidas por dia ira 

dobrar. Alern de atender os usuarlos com comprometimento motor e os que precisam 

de tratamento em saude auditiva, o CEMERF arnpliara o atendimento para pacientes 

com deficiencla intelectual e visual, garantindo a sua reabilltacao. 
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e. Executar acoes de media e alta complexidade: 
A Coordenacao de Saude Mental, Alccol e outras Drogas, vinculada a Diretoria 

de Atencao Proqramatlca e Especializada, executa acoes de media e alta 

complexidade e e a responsavel pelos services da rede de saude mental, hoje 

composta pelos Centres de Atencao Psicossocial - CAPS, dividido em 04 

equipamentos; CAPS IA (Centro de Atencao Psicossocial lnfantil e Adolescente); 

CAPS II (Centro de Atencao Psicossocial); CAPS AD Ill (Centro de Atencao 

Psicossocial Alcool e Drogas) e Ambulat6rio de Saude. 

A Equipe Multiprofissional de Atencao Especializada em Saude Mental - 

Ambulat6rio de Saude Mental tern como objetivo prestar atencao multiprofissional em 

saude mental, respondendo a necessidade de atendimento especiallzado, constituindo 

estrateqia para atencao integral a pessoa com transtornos mentais moderados. Os 

atendimentos do Ambulat6rio foram todos mantidos desde o inlcio da 

pandemia, mesmo com funcionamento em regime de escala, por parte dos 

profissionais da equipe multiprofissional, exceto medicos. A procura para os 

atendimentos se manteve e foram ajustados os atendimentos para aqueles pacientes 

que compareceram para manutencao da prescrlcao de medicamentos, por 

encontrarem-se estaveis, e para pacientes que necessitam de reavaliacao rnedica, 

para ajuste de rnedicacao. 

0 Service de Resldencla Terapeutica - SRT e um equipamento que cornpoe a 

RAPS - Rede de Atencao Psicossocial e se configura como um dispositivo 

as consultas especializadas. Alern do municfpio de Vitoria da Conquista, o CEMAE 

recebe pacientes de 74 (setenta e quatro) municfpios pactuados e, terminou o anode 

2020 com 413.000 (quatrocentos e treze mil) usuarios cadastrados. Desde o dia 25 de 

marco de 2020 o CEMAE nae estava realizando consultas, por motivo da pandemia do 

COVID -19, sendo os profissionais medicos remanejados para a atsncao basica. Em 

setembro de 2020, os atendimentos foram retomados, gradativamente, seguindo os 

protocolos de sequranca. 0 CEMAE ainda conta com os services de Oxigenoterapia 

Domiciliar e tratamento de Asma Grave, gerenciados por uma enfermeira e com o 

auxflio de um pneumologista. Durante o segundo semestre, a Oxigenoterapia, que 

atende pacientes apenas de Vitoria da Conquista, realizou asslstencia a pacientes 

cadastrados; ja o service de Asma Grave, que atende pacientes tarnbern de 

munic[pios pactuados, realizou consultas a pacientes cadastrados. 
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fundamental no processo de desinstitucionalizacao (e o processo de 

descaracterizacao de uma lnstitulcao pela ruptura dos seus valores eticos e morais, 

entendendo esta como uma associacao ou orqanizacao de carater social, religioso, 

filantr6pico, etc). 0 SRT tern coma principal fundamento serum espaco de convivencia 

social, que promova moradia digna, que possibilite a reabilitacao psicossocial e, 

principalmente, que promova aos moradores a possibilidade de viver no espaco da 

cidade par meio do resgate da cidadania. No final de 2020 o SRT abriga 06 (seis) 

moradores. 
O Centro de Atencao Psicossocial lnfantil e Adolescente - CAPS IA atende 

criancas e adolescentes, com transtornos mentais graves e persistentes: TDHA 

(Transtorno do Deficit de Atencao com Hiperatividade), psicoses infantis, 

esquizofrenia, depressao, autornutilacao, tentativas de suicfdio infanto-juvenil, uso de 

alcool e outras drogas (ate 13 anos incompletos), transtornos alimentares, Transtornos 

de Humor e Transtorno do Espectro Autista (TEA). 0 Service preconiza a atencao 

biopsicossocial com atendimento e acompanhamento multiprofissional, individual e em 

grupos terapeutlcos e de oficinas, par meio do Plano Terapeutico Singular - PTS, 

construfdo entre a equipe e os usuarlos do service. Pela necessidade identificada, 

tanto nos monitoramentos por telefone, como em alguns atendimentos presenciais, 

foram realizados Grupos terapeuticos e oficinas para pacientes e responsaveis, por 

meio da plataforma digital, devido a pandemia do COVID-19. 

0 CAPS II consiste em service de atencao psicossocial para cuidado e atencao 

integral a pessoas adultas com sofrimento mental grave e persistente, oferecendo 

atendimento e acompanhamento multiprofissional, individual e em grupo, par meio do 

Plano Terapeutico Singular - PTS, construfdo entre a equipe e os usuarios do service. 

Durante o perfodo, foram verificadas quest6es relacionadas ao 

acompanhamento no CAPS II, disponibilizadas receitas e prescricao e realizada 

escuta qualificada no monitoramento de saude mental, alem de scram abordadas, 

regularmente, as quest6es relacionadas ao COVID-19. Cases com sintomatologia 

foram notificados e referenciados para a Vigilancia Epidemiol6gica, Atencao Basica ou 

Call Center. Os atendimentos sao feitos par telefone, usando algumas vezes, a video 

chamada. Foram mantidas as consultas rnedicas, visitas domiciliares, atendimento 

farmaceutico com dispensacao de medicamentos, atendimento de enfermagem com 

adrnlnlstracao de medlcacao e atendimentos presenciais de psicologia para pessoas 

com maier nfvel de sofrimento e em crise. 
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0 CAPS AD 111 consiste em services de atencao psicossocial com atendimento 

24 horas, para cuidado e atencao integral a pessoas com necessidades especfficas 

decorrentes do uso de alcool e outras drogas, oferecendo um atendimento 

multiprofissional, individual e em grupo (incluindo adolescentes acima de 13 anos), por 

meio do Plano Terapeutico Singular - PTS. As atividades do CAPS ADI!! foram 

mantida, contudo, seguindo as orientacoes das autoridades sanitaries, portanto, 

atividades coma assembleia dos usuarios. grupos, acolhimento noturno e 

consequentemente, outros atendimentos, ficaram reduzidos ou nae aconteceram. 

Toda o service foi adequado, principalmente no acolhimento intensive, sendo realizada 

inspecao par medico infectologista, referencia tecnica da Vigilancia Epidemiol6gica, 

sendo constatada necessidade de reducao da capacidade do acolhimento intensive 

para 04 (quatro) vagas, considerando a dlmensao dos quartos. A equipe tecnica 

manteve atendimentos par meio de telefone e aplicativo whatsapp comercial, com 

telefone fixo do CAPS ADI[[, sendo divididas as demandas entre as categorias 

profissionais, garantindo assim a reducao da circulacao social dos usuarios estavels 

do service, ofertando o monitoramento semanal com abordagem de questoes 

relacionadas a saude mental e o uso de substancia psicoativas, reducao de danos e 

informacoes relativas ao COVID-19. Para casos graves, os atendimentos presenciais, 

com algumas categorias profissionais foram mantidos, voltados a usuarios que 

buscavam o service por demanda espontanea au eram referenciados para 

comparecimento, devido ao monitoramento telef6nico. 

Para o publlco ja assistido pelo CAPS, durante a pandemia do COVlD-19, a 

equipe esta ofertando assistencia aos usuarios de substancias psicoativas em 

distanciamento social, alocados nos abrigos provis6rios, no sentido de promover 

cu id ado psicossocial especfficos a demanda de uso de substancias, manejo elf nico e 

psiquiatrlco, e suporte multiprofissional. Para a Unidade de Acolhimento, o service esta 

disponibilizando profissional para escala diurna e noturna, portanto, os profissionais do 

CAPS ADlll estao realizando monitoramento nos dais turnos. 0 envolvimento da 

equipe nos abrigos provis6rios refere-se, ao cuidado em saude mental, efetivado por 

equipe multiprofissional, destinada a atencao integral em saude para populacao em 

situacao de rua em condicao de abrigamento. Especificamente em relacao ao Abrigo 

Provis6rio - AP 11, as ofertas de cuidado aos usuarios acolhidos, sao realizadas por 

profissionais que atuam coma cuidadores, uma vez que o objetivo e promover espaco 

de cuidado domiciliar pelo perfodo do lsolamento, ate 14 dias. Sao realizadas duas 
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g. Garantir a prestacao de services hospitalares: 

f. Garantir a prestacao de services da rede credenciada: 
Visando garantir a prestacao de service da rede credenciada, o Centro de 

Especialidade Odontol6gica (CEO) possui 11 (onze) consult6rios e oferta 07 (sete) 

especialidades odontol6gicas (Estomatologia, Periodontia, Endodontia, Cirurgia 

Bucomaxilofacial, Pr6tese Dentarla Total, Atendimento a Pacientes com Necessidades 

Especiais - PNE e Ortodontia); possui ainda, um laborat6rio pr6prio para confeccao de 

pr6teses totais maxilares e mandibulares. Na Fundacao Publica de Saude de Vitoria 

da Conquista - Hospital Esau Matos, funciona o Centro de Referencia em Cirurgias 

Reparadoras das Anomalias Maxilo-Faciais. Devido a pandemia, os atendimentos 

eletivos das Equipes de Saude Bucal - ESBs foram suspensos desde rnarco de 2020, 

sendo apenas realizados os de urqencla e ernerqencia. Alern disso, houve a 

necessidade de implernentacao de estrateqias para controle ao COVID-19. Os 

atendimentos de urqencia e ernerqencla estao ocorrendo no CEO, os pacientes sac 

encaminhados de acordo com os pre-requisites intitulados pelo Conselho Federal de 

Odontologia. As especialidades com maior demanda, nesse momenta, sac 

Endodontia, Cirurgia e Biopsias. 

acoes por dia desde o mes de abril de 2020, todos os dias da semana, onde de rnanha 

sac ofertados cuidados em saude e atencao psicossocial e a noite, monitoramento dos 

sintomas gripais referidos. 
0 Ambulat6rio de Saude Mental tern por objetivo prestar atencao 

multiprofissional em saude mental, respondendo a necessidade de atendimento 

especializado, identificado e organizado pela atencao basica e por mais services da 

Rede Psicossocial - RAPS, que farao a estratificacao de risco para determinar casos a 

serem referenciados ao ambulat6rio integrando-se aos demais services das redes de 

atencao a saude. Tern coma principal objetivo a arnpliacao da oferta de asslstencia 

especializada em saude mental. 0 ambulat6rio se constitui como espaco de forrnacao, 

com o Programa de lnternato da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, que tern coma objetivo a reallzacao de atendimentos medicos por 04 discentes, 

tanto para primeiras consultas, como para consultas de retorno, supervisionadas pelo 

docente responsavel. 0 Ambulat6rio de Saude Mental identificou, ate o dia 

23/11/2020, um total de 4.260 (quatro mil duzentos e sessentas) usuarios cadastrados. 
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15.5 Gestao da Saude Publica: 

a. A~oes estrateqlcas de promocao de saude: 

A Rede Municipal de Atencao Especializada conta com uma Central de 

Requlacao de Exames e Procedimentos Especializados (CRPEE), que tern por 

objetivo proporcionar o adequado acesso dos usuarlos as consultas e procedimentos 

especializados, aos Services de Apoio, Diagnose e Terapia - SADT, bem coma aos 

demais procedimentos ambulatoriais, especializados ou nae, garantindo a melhoria da 

integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da hurnanizacao dos services de 

saude. A rede, atualmente, abrange 07 (sete) Unidades Basica de Saudes, todas 

descentralizadas (a rnarcacao ocorre na pr6pria Unidade de Saude via sistema de 

rnarcacao online); 30 (trinta) Equipes de Unidades de Saude da Familia (Zona 

Urbana), todas descentralizadas; 22 (vinte e duas) Equipes de Unidades de Saude da 

h. Cons6rcio Municipal de Saude: 
A Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista aderiu, no ano de 2019, ao 

Cons6rcio lnterfederativo de Saude da Reqlao de Vitoria da Conquista e ltapetinga 

(CISVITA). A aprovacao ocorreu na segunda assembleia extraordlnaria do consorclo. 

A Prefeitura entrara com 30% de participacao na Policlf nica Regional de Saude, o que 

representa o atendimento a uma populacao de 101 mil habitantes e repasses na 

ordem de 1,2 rnilhao ao ano. Alern do Cons6rcio lnterfederativo de Saude, Vitoria da 

Conquista conta com o Centro Municipal de Atencao Especializada - CEMAE. 

Visando Garantir a prestacao de services hospitalares, atualmente, Vitoria da 

Conquista possui 12 (doze) prestadores credenciados a Rede SUS: Hospital Unimec, 

Fundacao Publica de Saude de Vitoria da Conquista - Hospital Esau Matos, Hospital 

de Olhos de Conquista - HOC, Clfnica Santa Clara, Hospital Samur, Centro 

Especializado Oftalmoloqico Queiroz - CEOQ, Cllnica Santa Luiz {medicos 

associados), Institute Conquistense de Oncologia - ICON, Oncomed, Clinica URO - 

Centro de Hemodlalise, Clfnica Nephron - Services de Hernodialise LOTA e CEMERF 

- Centro Municipal Especializado em Reabilitacao Fisica e Auditiva. No ano de 2020, 

foram emitidas 17.191 (dezessete mil cento e noventa e uma) AHl's - Autorlzacao de 

lnternacao Hospitalar; 9.642 (nave mile seiscentas e quarenta) APAC's - Autorizacao 

de Procedimento Ambulatorial; e 604 (seiscentos e quatro) procedimentos de cirurgias 

(catarata, cateterismo, angioplastia e cirurgia cardiaca). 
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Familia (Zona Rural), sendo 11 (onze) descentralizadas; alem dos 80 (oitenta) 

Municf pios pactuados. 
0 Beneff cio de Tratamento Fora de Domicflio - TFD consiste em fornecimento 

de passagens para deslocamento, exclusivamente aos usuarios do Sistema Unico de 

Saude (SUS) e seus acompanhantes - se necessario - para a realizacao de 

atendimento medico especializado em media e alta complexidade, em Unidades de 

saude cadastradas/conveniadas ao SUS, em outras Unidades da Federacao. No ano 

de 2020 foram agendadas consultas/exames em Vitoria da Conquista, em Salvador e 

em ltabuna. 
0 Cartao Nacional de Saude - Cartao SUS e um sistema de inforrnacao de 

base nacional que permite a ldentitlcacao dos usuarios e das acoes e services de 

saude atraves de um nurnero unico para cada cldadao, valldo em todo o terrltorio 

nacional. No perfodo analisado, foram realizados recadastramentos e treinamentos 

dos funcionarlos do Cartao SUS, das unidades de saude, hospitais e da rede 

especializada; cadastro do Cartao SUS dos usuarlos da Casa de Acolhimento ao 

Menor; reuniao com toda a equipe do Cartao: irnplantacao do Cartao SUS nas Sub - 

Prefeituras dos Distritos de Jose Goncalves, lnhobin e Bate Pe; participacao da equipe 

do Cartao SUS nos eventos realizados pela Secretarla Municipal de Desenvolvimento 

Social. 
A Base do Service de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU 192 de Vitoria 

da Conquista efetua os atendimentos de urqencia e ernerqencia. Ambulancias 

equipadas e equipes capacitadas atuam no atendimento pre-hospitalar de vftimas de 

acidentes e traumas ou ainda a pacientes com outros problemas ell nicos. A equipe do 

Nucleo de Educacao Permanente (NEP) do SAMU realizou ainda no anode 2020, 22 

(vinte e duas) capacitacoes, alem dos atendimentos com a USA (Unidades de Suporte 

Avancado) e com a USB (Unidades de Suporte Basico). 

O Centro de Referenda em Saude do Trabalhador (CEREST) colabora com o 

controle social em saude do trabalhador no Municfpio e reqiao e realiza notiflcacoes de 

doencas e agravos relacionados ao trabalho. A Saude do Trabalhador (ST) esta 

institucionalizada no municfpio de Vitoria da Conquista desde o ano de 2001, e tern 

coma funcao o suporte tecnico, de educacao permanente, de coordenacao de projetos 

de assistencia, prornocao e vigilancia a saude dos trabalhadores no ambito da sua 

area de abranqencia, No ano de 2020 o CEREST realizou acces como: acolhimentos; 

consultas especializadas com profissionais de nfvel superior; consultas em medicina 
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c. Gestao do SUS: 

b. Qualificar a gestao do SUS: 

0 Sistema Municipal de Auditoria, Avaliacao e Controle (SIMAAC) da SMS tern 

coma atividade geral avaliar a regularidade dos procedimentos praticados por pessoas 

fisicas e jurfdicas no ambito do SUS e verificar a adequacao, a resolutividade e a 

qualidade dos procedimentos e services de saude disponibilizados a populacao. Como 

acoes principais a SlMAAC realizou visitas tecnlcas: supervisao Medica Hospitalar 

mensal, em Unidades Hospitalares Contratadas da Rede Municipal de Saude: analises 

mensais dos Bloqueios das (AlHs), bloqueadas pelo Sistema de lnforrnacao Hospitalar 

Descentralizado (SIHD) do Ministerio da Saude: elaboracoes de pareceres; e 

participou da capacitacao para Oualificacao do Processo de Auditoria, disponibilizada 

pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS). 

0 Nucleo de Judiciallzacao da SMS tern por finalidade organizar e promover os 

atendimentos das demandas judiciais impetradas em face do Municfpio. Ele e 
subordinado a Diretoria de Requlacao, Controle e Avaliacao do SUS - DRAC, da fluxo 

as demandas da Procuradoria da Saude e do Gabinete, e distribui o fluxo de oflclos as 

demais diretorias. 0 Nucieo atende as demandas judiciais (decisoes judiciais) e 

extrajudiciais (oficios provenientes do Ministerio Publlco Estadual, Ministerio Publlco 

da Uniao, Defensoria Publica Estadual e Defensoria Publica da Uniao), e a Ouvidoria 

da Saude, ficando responsavel par marcacao de exames, encaminhamentos de 

processos de compras para medicamentos, formulas alimentares e suplementos 

alimentares, procedimentos cirurqicos e insumos, fornecimento de carro/arnbulancia 

para pacientes que fazem tratamento de hernodialise, interrnediacao de marcacao de 

exames interestaduais e intermunicipais (inclusive lntermedlacao no fornecimento de 

passagens terrestres e areas), dentre outros services. 

do trabalho; notificacoes de doencas e agravos relacionados ao trabalho; inspecoes 

em ambientes e processos de trabalho para levantamento de riscos de contarninacao 

pelo COVID-19; atividades educativas; elaboracoes de notas tecnicas com medidas de 

recornendacao para evitar a contarnlnacao dos trabalhadores pelo vfrus do COVID-19; 

visitas tecnlcas as unidades de saude de Vitoria da Conquista, para apoio aos 

profissionais de saude; bem como atendimentos do Call center a trabalhadores da 

saude, 
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15.6 Vigilância em Saude: 

d. Vigilância em saùde - desenvolvimento de açôes de atençâo à saûde: 

A Vigilância Nutricional coordena, executa e estimula açôes de allmentaçào e 

nutrlçâo, no ârnbito do SUS. As açôes da vigilância nutricional baseiam-se no perfil 

epiderniol6gico e sâo orientadas pela Polîtica Nacional de Allmentaçào e Nutrlçâo 

(PNAN) para contribuir na concretizaçâo do direito humano a alirnentaçâo adequada 

(DHAA) no alcance da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Devido à pandemia, 

pela fato de o setor trabalhar diretamente corn crianças e grupos de risco, diversas 

açôes nâo foram realizadas nesse semestre. 0 acompanhamento do Programa Boisa 

Familia, por gerar aglomeraçôes, foi realizado corn as crianças e nutrizes que 

cornpareceram as unidades de saùde. No Grupo DANT's, foram suspensas as 

reuniôes presenciais urna vez que todos os participantes pertencem ao grupo de risco 

do COVI D-19. Nâo foi possfvel dar continuidade aos projetos Nutrisus e Crescer 

Saudàvel, pois houve a suspensâo do funcionarnento das escolas e creches. 

O Serviço de lrnunizaçâo contribui para a reduçâo da morbirnortalidade de 

varias doenças irnunoprevenfveis. 0 municfpio de Vitoria da Conquista conta corn 45 

A Gerência de Controle e Allmentaçâo dos Sistemas de Requlaçâo - CASR, 

subordinada a Coordenaçâo de Tecnologia da lnforrnaçâo, gerencia todas as 

funcionalidades dos M6dulos do Sisterna de Requlaçào Ambulatorial; efetua a 

Geraçëo/dtstrlbulçêo das agendas de atendirnentos dos profissionais prestadores; 

controla as cotas e limites das Unidades Prestadoras e Solicitantes; efetua contato 

para solicitaçôes de serviços e manutençôes ao suporte do Sistema de Requlaçào 

Ambulatorial; ernite orientaçôes, treinarnentos, supervisâo e testes do Sistema de 

Regulaçao; e realiza a manutençâo prévia de rede, computadores e periféricos. 

A Gerência de Contas Médicas, vinculada a Diretoria de Regulaçao, Avaliaçâo 

e Controle do SUS realizou, no perfodo analisado, o controle financeiro mensal dos 

contratos da rede credenciada ao SUS; participou de diversas reuniôes; cumpriu 100% 

das metas internas de controle; efetuou avallaçâo de produçâo de toda rede 

credenciada; criou planilhas financeiras para pagamento de notas fiscais, conforme 

contratos, distinguindo as fontes pagadoras e aperfeiçoando o controle dos recursos 

financeiros; readequou o fluxa das notas fiscais; manteve a supervisâo das produçôes 

dos prestadores, mesmo corn a pandemia, porém corn reduçâo de quantitativo de 

pessoal. 
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f. Desenvolver açôes de Vigilância Epidemiol6gica: 
A Vigilância Epidemiol6gica compreende açôes que proporcionam o 

conhecimento, a detecçâo ou prevençâo de quaisquer mudanças nos fatores 

determinantes e condicionantes de saùde individual ou coletiva, corn a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevençâo e controle de doenças ou agravos. 

O Centro de Atençâo e Apoio à Vida Dr. Davi Capistrano Fil ho (CAA V), atua na 

prevençâo e tratamento das lnfecçôes Sexualmente Transmissfveis (IST), Hepatites 

e. Desenvolver açôes de Vigilância Sanitâria: 
A Vigilância Sanitàrla e Ambiental é uma érea da Saûde Coletiva que tem sob 

sua responsabilidade um conjunto extenso de açôes e serviços. As açôes 
desenvolvidas pela Vigilância Sanitàrla sâo de caràter educativo (preventivo ), 

fiscalizador, e em ùltlma instância, punitivo. A Vigilância Sanltârla realizou no ano de 

2020, anàlises de Projetas Bàslcos de Arquitetura; recebeu e averiguou denùncias: 

realizou atendimentos; concedeu licenciamentos Sanitàrio de estabelecimentos; 

realizou atividades educativas para a populaçâo e para o setor regulado; e efetuou 

Fiscalizaçôes Preventivas lntegradas - FPI, em eventos. 

O Serviço de Controle de Zoonoses tem coma atribuiçâo fundamental prevenir 

e controlar as zoonoses, desenvolvendo sistemas de vigilância sanitària, vigilância 

epidemiol6gica e vigilância ambiental em saùde. No ano de 2020, atuou na vacinaçâo 

antirràbica animal, vacinando animais entre câes e gatos (campanha anual do 

Governo Federal), castrando animais entre câes e gatos e realizando visitas. 

O Serviço de Endemias, através dos Agentes de Combate às Endemias - 

ACE's trabalha corn a prevençâo e prornoçâo da saùde, no combate às doenças 

vetorialmente transmissfveis; efetua atividades de educaçâo continuada, tratamento de 

focos, flscalizaçâo domiciliar de focos para Aedes Aegypti, além de atividades 

entomo16gicas, para anàlise de espécies capturadas em campo, coma escorpiôes, 

barbeiros, dentre outras 

(quarenta e cinco) salas de vacina (zona urbana e rural) e uma Rede de Fria, onde os 

produtos sâo armazenados até a sua distribuiçâo, O serviço conta corn vacinaçâo 

diària nos berçàrios municipais, incluindo finais de semana e feriados; vacinaçâo 

itinerante em 56 (cinquenta e seis) localidades rurais do municfpio, atendidas 

mensalmente. 
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A Lei Orçarnentàrla Anual (LOA), n° 2.380 de 30 de dezembro de 2019, 

publicada no Diàrio Oficial do Municfpio em 02 de Janeiro de 2020, estimou a receita 

e fixou a despesa para o exercfcio de 2020. A previsâo de arrecadaçâo foi da ordem 

de R$ 934.835.299,75 (novecentos e trinta e quatro milhôes, oitocentos e trinta e cinco 

mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). As despesas totais 

fixadas para o ana de 2020 somaram o mesmo valor das receitas estimadas (R$ 

934.835.299, 75) evidenciando o equilîbrio orçarnentàrlo. Do total das despesas 

fixadas, R$ 617.640.655,46 (seiscentos e dezessete rnilhôes seiscentos e quarenta mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) referem-se ao 

Orçamento Fiscal e R$ 317.194.644,29 (trezentos e dezessete milhëes cento e 

noventa e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), ao 

17.3 LEI ORÇAMENTÂRIA ANUAL- LOA 

A Lei de n° 2.331 de 02 de outubro de 2019, que dispôe sobre as diretrizes 

orçarnentàrias para o exercf cio de 2020 e da outras providências, foi elaborada dentro 

do prazo legal e em conformidade corn o art. 37, caput. e art. 165, § 2°, da Constituçâo 

Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101, de 04 de maio de 2000 e Lei orgânica 

do Munie[ pic, artigo 127, § 2°. A supra cita da Lei foi publicada no Diàrio Oficial do 

Municipio em 02 de outubro de 2019 - Ediçâo n° 2.466, ano 12. 

17.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÂRIA- LOO 

Virais Be C, HTLV e HIV/AIDS, além de atender pacientes vftimas de Violência Sexual 

(VS) e Acidente Biol6gico Ocupacional (ABO). Atende toda a reqlâo sudoeste e alguns 

municipios do norte de Minas Gerais. 0 CAAV conta corn um Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) e corn o Serviço de Assistência Especializada (SAE), sendo 

mantido pela Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, integrando à rede do 

Sistema Ûnico de Saûde (SUS) para prestar atendimento especializado, integral e 

humanizado. No CAAV sac prestados serviços, entre consultas corn 

gastroenterologista, ginecologista e obstetra, infectologista, pediatra, urologista, 

enfermeiro, assistente social, psic61ogo, cirurqiâo dentista, farmacêutico e outras 

especialidades; sâo também disponibilizados exames de sorologia e carga viral e 

testes rapides de diagn6sticos. 
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Atendimento aos Requisitos Fiscais: 

Entidade Federativa: VITORIA DA CONQUlSTA/BA 

CNPJ lnterveniente: 14.239.578/0001-00 - MUNICIPlO DE VITORIA DA CONQUlSTA 

Observa-se que, na data da anàllse, o municipio se encontrava regular quanta 

aa atentimento da Lei de Respansabilidade Fiscal e outras regularidades fiscais e 

tributàrias, conforme segue: regular quanta a Tributos, a Contribuiçôes 

Previdenciàrias Federais e à Dlvida Ativa da Uniâo: regular quanto a Contribuiçôes 

para o FGTS; regular em relaçâo à Adimplência Financeira em Empréstimos e 

Financiamentos concedidos pela Uniâo: regular perante o Pader Pûblico Federal; 

regular quanta à Prestaçâo de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente; 

regular quanto a publicaçâo do Relat6rio de Gestâo Fiscal - RGF; regular quanta a 

publicaçâo do Relat6rio Resumido de Execuçâo Orçamentària - RREO; regular quanta 

ao encaminhamenta das Contas Anuais; regular quanta ao encaminhamento da 

Matriz de Saldos Contàbels: regular no exercfcio da Piena Competência Trlbutàrla: 

regular na cornprovaçâo de Aplicaçâo Mf nima de recursas em Educaçao; regular na 

comprovaçào de aplicaçâo minima de recursas em Saûde; regular quanta a 

Previdência Social. 

18.1 EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OUTRAS 

REGULARIDADES FISCAIS 

18 DEMAIS CONTROLES 

Orçamento da Seguridade Social. 0 valar da Reserva de Contingência foi definida em 

R$ 1.500.000,00 (um rnilhâo e quinhentas mil). 
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Na execuçào orçarnentària de 2020, o Municfpio transferiu à Câmara Municipal 

de Vereadores o valor total de R$ 18.820. 750,92 ( dezoito rnilhôes, oitocentos e vinte 

mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) provenientes das 

Receitas Trlbutàrlas e de Transferência de lmpostos, dentro do limite estabelecido 

pela Art. 29-A da Constituiçâo Federal. Ressalta-se que a média mensal repassada foi 

a de R$ 1.568.395,91 (um rnilhâo, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
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18.5 PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDEB 

Houve a solicitaçâo dos Pareceres do Conselho Municipal de Saùde do exercicio 

de 2020, por meio dos Offcios n° 015/2021 e n° 021/2021, enviado par email e também 

fisicamente, conforme anexo. Contudo, até a presente data nâo houve resposta do 

Conselho. Cabe ressaltar ainda que também houve solicitaç6es à Secretaria Municipal 

de Saùde referente ao encaminhamento dos Pareceres, contudo até a presente data, 

o parecer nâo foi encaminhado. 

18.4 PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÛDE 

Ressalta-se ainda que devido ao enfrentamento da pandemia do coronavlrus, 

ficou determinado, par meio do Decreto n° 20.262, de 17 de abril de 2020, coma 

medida temporàrla excepcional, durante o mês de abril, a reduçào dos subsidias do 

Prefeito, da Vice Prefeita, dos Secretârios Municipais e demais Agentes Polfticos no 

percentual de 20% (vinte par cento ). 

• Prefeito: R$ 19.132,00 (dezenove mil, cento e trinta e dois reais); 

• Vice-Prefeito: R$ 12.404,00 (doze mil, quatrocentos e quatre reais); 

• Secretârios: R$ 10.844,00 (dez mil, oitocentos e quarenta e quatro reais). 

A Lei de n° 1. 988, de 14 de agosto de 2014, publicada no Diârio Oficial no dia 15 

de Agosta de 2014, reajustou os valores dos subsidias recebidos pelo Prefeito, Vice- 

Prefeito, Secretârios Municipais ou equivalentes em hierarquia, Chefe do Gabinete 

Civil e Procurador Geral. Os valores pagos mensalmente a tltulo de subsidias, a partir 
do mês de agosto de 2014, encontram-se devidamente registrados no SIGA na forma 

que se segue: 

18.3 REMUNERAÇÂO DOS AGENTES POLITICOS 

noventa cinco reais e noventa e um centavos), em conformidade corn o estipulado 

pela Tribunal de Contas dos Municf pios do Estado da Bahia - TCM/BA. 
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Os pontes apresentados neste Relat6rio representam uma sîntese de todas as 

açôes efetuadas pelo Sistema de Controle, em observância ao que determina a 

Resoluçâo TCM de n° 1120/05, em especial os seus arts. 11 e 12. Observa-se que a 

maioria dos pontos de acompanhamento dessa resoluçâo constituem informes 

mensais do Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA que sâo avaliados 

mensalmente pelo sistema de controle. 0 Nûcleo de Auditoria, por sua vez, efetua os 

testes necessàrlos à verificaçâo dos controles através da conferência das informaçôes 

disponibilizadas, e, a depender das respostas obtidas, iniciam-se processos mais 

aprofundados de anàlise. 

Os procedimentos efetuados pela Nûcleo de Auditoria foram diversos, e resultou 

em um aprimoramento das açôes administrativas. Ressalta-se que houve a reduçâo 

de itens notificados pelo TCM nos relat6rios quadrimestrais. É possîvel citar ainda os 

seguintes procedimentos efetuados pelo Sistema de Controle lnterno que visam a 

eficiência e a eflcécla das açôes, incluindo-se a revisâo, rnodificaçâo e crlaçâo de 

normativas necessàrias ao aprimoramento dos processos: 

• Acompanhamento quanta à aplicaçâo dos indices constitucionais e daqueles 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

• Acompanhamento e envio de respostas às notificaçôes emitidas pela 5a 

lnspetoria Regional de Controle Externe do Tribunal de Contas dos Municf plos do 

Estado da Bahia, coma forma de auxflio e apoio às açôes do controle externo no 

exercfcio de sua rnissâo institucional; 

• Acompanhamento do julgamento das contas anuais de 2019, corn envia das 

justificativas para os apontamentos constantes na Cientificaçâo e no Pronunciamento 

anual, emitidos pelo TCM-BA; 

19 AÇÔES DE CONTROLE EFETUADAS PELO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO MUNICIPAL (Conforme Resoluçâo TCM den° 1.120/05) 

Foi verificado o Parecer Anual do Conselho do FUNDEB referente à aplicaçâo 

dos recursos do FUNDEB do exercicio de 2020, relativo ao 1°, 2°, 3° e 4° trimestres. 0 

referido Conselho, em reuniôes virtuais e presenciais realizadas no decorrer do ano, 

analisou a documentaçâo financeira referente ao exercfcio de 2020 e emitiu parecer 

favoràvel à aprovaçâo das contas vinculadas ao FUNDEB, exerci cio 2020. 
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Segue abaixo o resumo das principais orientaçôes emitidas pelo Nùcleo de 

Auditoria, que foram encaminhadas a diverses setores por meio de recomendaçôes, 

pareceres e comunicaçôes internas: 

19.1 AÇÔES DO NÛCLEO DE CONTROLEE AUDITORIA 

Destaca-se ainda que o Controle Interna Municipal, através da Secretaria 

Municipal da Transparência e do Controle, vem promovendo constantes orientaçôes 

visando à melhoria da eficiência e oficàcia adrninistrutiva e aprirnorando os controles 

internas da Administraçâo Pùblica, para resguardar o Municf pio. 

• Veriflcaçâo da consistência dos dados contidos nos relat6rios de Gestâo Fiscal 

e Execuçâo orçarnentària, bem coma o acompanhamento das Audiências Pùblicas; 

• Valldaçâo das informaç6es enviadas ao SIGA de modo que estas espelhem 

fidedignamente as informaç6es dos documentas contàbels; 

• Verificaçâo e validaçâo das prestaç6es de contas inseridas no sistema E-TCM; 

• Acompanhamento dos processos de licitaç6es nas fases interna e externa, no 

exercfcio de 2020, bem como dos demais processos solicitados pela 5a lnspetoria 

Regional de Controle Externo - Vitoria da Conquista, em suas notificaç6es. 0 controle 

interna tem agido de modo tempestivo nas respostas das notificaç6es ao controle 

externe, de modo a elucidar os questionamentos efetuados. 

• Acompanhamento de demais processos do TCM/BA, originados de denùncia 

ou de obrigaçôes legais (repasses a entidades civis; acùmulo de cargos pùbllcos, atos 

de pessoal, etc.) corn encaminhamento de justificativas de forma tempestiva. 

• Acompanhamento do processo de prestaçâo de contas mensal nos Sistemas 

SIGA e e-TCM, bem como o encaminhamento de notificaç5es aos setores 

responsàveis para que efetuem as correç6es quando necessàrlas: 

• Acompanhamento dos programas em execuçâo no ana de 2020 conforme o 

Piano Plurianual - PPA. 

• Acompanhamento e envio das prestaç6es de contas de Convênios firmados 

entre o municfpio de Vitoria da Conquista, o Estado e a Uniâo conforme descrito no 

t6pico 19.1, deste relat6rio. 

• Elaboraç6es de Relat6rios Mensais do Controle Interna para o exercfcio de 

2020; 
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• Elaboraçâo de 9 (nove) Pareceres de Prestaçâo de contas de Subvençôes 

Econômicas; 

• Ernissâo de 1 (um) Parecer quanta a regularidade da devoluçâo do valor 

referente à garantia cauçâo de contrato administrative; 

• Elaboraçâo de 7 (sete) Relat6rios referentes à "Gestâo de Processos 

Administratives e execuçâo da folha de pagamento (Certificado ISO 9001 ); 

• Elaboraçâo da Recornendaçào de n° 001/2020 que trata sobre a divisâo dos 

lotes por item, na Licitaçâo. 

• Elaboraçâo de 01 (um) Relat6rio quanta a regularidade da Prestaçâo de 

Contas de Subvençâo Social repassada. 

• 1 (uma) anàlise de lnexigibilidade de l.icitaçâo; 

• Elaboraçâo de 3 (três) Pareceres de Confissâo de Dfvida; 

• Elaboraçâo de 2 (dois) Pareceres de prestaçôes de contas de Subvençâo 

Social; 

• Emissâo de 2 (dois) Pareceres quanta a anàlise prévia dos processos de 

elaboraçâo de Acordo de Cooperaçâo (fase interna); 

• Emissâo de 12 (doze) Pareceres quanta a anàlise prévia dos processos de 

elaboraçâo de Termos de Colaboraçâo (fase interna); 

• Ernissâo de 34 (trinta e quatro) Pareceres quanta a prestaçào de contas dos 

Termos de Colaboraçâo: 

• Elaboraçâo de 01 (um) Parecer referente a cancelamento de restas a pagar; 

• Avaliaçôes do Cumprimento das Metas Fiscais - 3° Quadrimestre/2019 e 6° 

Bimestre/2019, 1° Bimestre/2020; 1° Quadrimestre e 2° Bimestre de 2020; 3° 

Bimestre de 2020; 2° Quadrimestre/2020 e 4° Bimestre/2020; e 5° 

Bimestre/2020; 

• Elaboraçâo de 12 (doze) Relat6rios Mensais do Controle Interna; 

• Elaboraçâo de 1 (um) Relat6rio Anual de Controle Interna; 

• Elaboraçâo de 3 (très) Relat6rios de Prestaçào de contas de Subvençôes 

Econômicas; 

• 66 (sessenta e seis) anàllses da fase interna de processos licitat6rios corn 

ernlssâo de recomendaçôes via Comunicaçâo Interna; 

• 7 (sete) anàlises de Dispensas de Licitaçâo; 
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Secretaria de Desenvolvimento Social 

Convênio Objeto 

0367428-16 Trabalho Técnico Social do Residencial lpê 

0360536-72 Trabalho Técnico Social do Residencial Jequitibà 

0367427-02 Trabalho Técnico Social do Residencial Pau Brasil 

0384402-63 Trabalho Técnico Social do Residencial Lagoa Azul I 

0384394-64 Trabalho Técnico Social do Residencial Lagoa Azul 11 

0384400-44 Trabalho Técnico Social do Residencial Lagoa Azul Ill 

0367637-46 Trabalho Técnico Social do Residencial Parque das Flores 

0395907-05 Trabalho Técnico Social do Residencial Margarida 

0347397-26 Trabalho Técnico Social do Residencial Campo 

0344930-13 Trabalho Técnico Social do Residencial Campo Verde 

0360545-83 Trabalho Técnico Social do Residencial das Acacias 

O Nùcleo de Prestaçâo de Contas tem como principais funçôes: acompanhar, 

orientar e realizar as prestaçôes de contas de recursos provenientes de transferências 

voluntàrlas (convênios, contrato de repasses, termos de compromisso, etc), tanto 

aquelas que serâo encaminhadas fisicamente, quanta as que serâo enviadas por meio 

dos sistemas: SlGPC e Plataforma +Brasil; acompanhar a exeeuçâo ffsico-financeira 

deste,s instrumentas, orientando e auxiliando as Secretarias Municipais para a boa 

gestâo da execuçâo dos convênios; manter contato corn os Ministérios e Secretarias 

Estaduais responsàveis pela fiscalizaçâo dos convênios; auxiliar na irnplantaçâo e 

norrnatizaçâo de procedimentos de controle interna e avaliaçâo de resultados. 

Atualmente o nùcleo realiza o acompanhamento e a prestaçâo de contas dos 

seguintes convênios: 

19.2 AÇÔES DO NÛCLEO PRESTAÇÂO DE CONTAS-2020 

• Elaboraçâo de 03 (três) Re!at6rios quanto a anàlise da apuraçâo das 

disponibilidades financeiras para cumprimento do artigo 42 da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

• Revisâo do Manual dos Procedimentos de Controle Interne (ISO 9001 ). 

• Acompanhamento do processo de prestaçâo de contas mensal nos Sistemas 

SIGA e e-TCM, bem como o encaminhamento de notificaçôes aos setores 

responsàveis para que efetuem as devidas correçôes: 
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Secretaria de Educaçâo 

Convênio Objeto 

- PDE,PDDE, MAIS EDUCAÇÂO 

- Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE 

- Programa de Educaçâo de Jovens e Adultos - PEJA 

- Programa Nacional da Alimentaçâo Escolar - PNAE 

- Programa Projovem Urbano 

- Programa Projovem Campo 

- Programa de Educaçâo lnfantil Apoio Suplementar 

- Programa de Educaçâo lnfantil Novas Estabelecimentos 

PAC 

203228/2012 Quadra pradoso - E M José Rodrigues do Prado 

PAC 

201887/2011 Creche tipo b - Conveima Il 

PAC 

201887/2011 Creche Tipo B - Lagoa das Flores 

PAC 

201887 /2011 Creche Tipo B - Miro Cairo 

PAC 

201887/2011 Creche Tipo B - Morada Real 

PAC 

201887/2011 Creche Tipo B - Panorama 

PAC 

201046/2011 Creche Tipo B - Patagônia 

PAC 

201887/2011 Creche Tipo B - Recanto das Âguas 

PAC 

201887/2011 Creche Tipo B - Simâo 

PAC 

201887/2011 Creche Tipo B - Vila América 

Trabalho Técnico Social do Residencial das Rosas 0358871-02 

PapelPassado 1011148-29 
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Secretaria de Mobilidade Urbana 

Convênio Objeto 

Pavimentaçâo Vias Localizadas nos Bairros Zabelê e 

3680. 0349454-68/2012 Bateias 

3680 .349466-01 /2012 Pavimentaçâo Vias Localizadas no Loteamento Vila América 

0349469-33/2012 Pavimentaçâo Vias Localizadas no Loteamento Morada Real 

Pavirnentaçâo e/ou recapeamento de logradouros no 

791364/2013 Municf pio de Vitoria da Conquista 

791363/2013 Pavimentaçâo e/ou recapeamento de logradouros no 

PAC 

203312/2010 Quadra Miro Cairo - E M Lisete rnàrmore 

PAC 

203228/2012 Quadra Assentamento Caldeirào - E M Fabio Henrique 

PAC 

203312/2010 Quadra Capinal - E M Maria Leal 

PAC 

203228/2012 Quadra lgua - Erasth6sthenes Menezes 

PAC 

203312/2010 Quadra jardim Valéria - E M Anfsio Teixeira 

PAC 

203312/2010 Quadra José Gonçalves - E M Moisés Meira 

PAC 

203312/2010 Quadra panorama - E M Ucia Pedral 

PAC 

203228/2012 Quadra povoado cabeceira - E M Francisco Vasconcelos 

PAC 

203228/2012 Quadra Simâo - E M Zélia Saldanha 

PAC 

203228/2012 Quadra Urbis VI 

PAC 

203312/2010 Quadra Vila América - E M Jose Mozart tanajura 

PAC 

203312/2010 Quadra Vila serrana - E M Frei Serafim 
- ····-·· 
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1. Programa Nacional do Transporte Escolar 2019 - PNATE 
Ôrgao Concedente: Ministério da Educaçâo 

Durante o perfodo de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020, foram realizadas as 

seguintes prestaçôes de contas: 

Secretaria de Meio Ambiente 

Convênio Objeto 

880160/2018 lrnplernentaçâo e Recuperaçâo do Rio Verruga 

879115/2018 Recuperaçâo Florestal do Rio Catolé 

861805/2017 

Objeto 

Secretaria de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico 

Estaçâo Juventude 

Convênio 

Secretaria de lnfraestrutura Urbana 

Convênio Objeto 

1006909-6 2012 Construçâo da Quadra Poliesportiva do Baixâo 

10000737-94-2012 Construçâo do CEMERF 

1039586-31-2017 Reforma da Quadra da Urbis VI 

1037609-10-2017 Modernizaçâo do Campo do Cruzeiro 

Municfpio de Vitoria da Conquista 

412196-71 PAC Mobilidade 

399780-61 PAC Il ETAPA- ZONA OESTE 

399806-68 PAC l1 ETAPA- VILA AMERICA 

1039501-41-2017 Pavimentaçâo da Henriqueta Prates Etapa Il 

1039403-55-2017 Pavimentaçâo da Henriqueta Prates Etapa Ill 

1030470-72-2016 Pavimentaçâo da Rua A 

865587/2018 Reforma do Ceasa 

868076/2018 Reforma da Praça Sa Barreto 

868542/2018 Pavirnentaçâo da Henriqueta Prates Etapa I 

822770/2018 Pavimentaçâo dos Bairros Alegria e Jurema 

888587 /2019 Construçâo de Quadra 

884870/2019 Recapeamento Urbis VI 
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Data Val or Orgâo 

27/02/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

27/02/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

29/03/2019 R$ 27 .565,90 Concedente 

29/03/2019 R$ 60.645,52 Concedente 

29/03/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

02/05/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

02/05/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

02/05/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

31/05/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

31/05/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

31/05/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

02/07/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

02/07/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

02/07/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

31/07/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

31/07/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

31/07/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

02/09/201 SI R$ 6.799,14 Concedente 

02/09/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

02/09/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

02/10/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

02/10/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

02/10/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

04/11/2019 R$ 27.565,90 Concedente 

Objeto: Transferência, em caràter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

rnuniclpios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar 

aos alunes da educaçào baslca pùblica, residentes em àrea rural, corn o objetivo de 

garantir o acesso à educaçâo, 

Objetivo do Convênio: Programa Nacional do Transporte Escolar 2019 

Vigência: 01/01/19 a 31/12/19 

l.iberaçâo do Recurso: 
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2. Programa Nacional da Alimentaçâo Escolar 2018 - PNAE 

Ôrgâo Concedente: Ministério da Educaçâo 

Objeto: Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formaçâo de pràticas alimentares saudàvels 

dos alunas, por meio de açôes de educaçâo alimentar e nutricional e da oferta de 

refeiçôes que cubram as suas necessidades nutricionais durante o perîodo !etivo. 

Objetivo do Convênio: Programa Nacional da Alimentaçâo Escolar 2019 

Vigência: 01/01/19 a 31/12/19 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A prestaçâo de contas final foi enviada no dia 10 de março de 2020. Par se tratar 

de convênio firmado [unto ao Ministério da Educaçâo e por haver obrigatoriedade do 

envia da prestaçâo de contas par meio de um sistema informatizado toda a 

docurnentaçâo foi enviada digitalmente por meio do Sistema de Gestao de Convênios 

-SIGPC. 

O saldo no valor de R$ 309.006,42 foi reprogramado para o exercfcio de 2020. 

RECEITA E DESPESA 

Saldo Receita Receita Aplicaç Total da Des pesa Saldo 

Reprogram do do âo Receita realizada Final 

ado Concede Convene Financei 
nte nte ra 

R$ R$ R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 

451.879, 13 1.083.739, 5.657,23 1.541.276, 1.232.269, 309.006, 

82 18 76 42 

04/11/2019 R$ 6.799, 14 Concedente 

04/11/2019 R$ 84.930,49 Concedente 

05/12/2019 R$ 6.799,14 Concedente 

05/12/2019 R$ 27.565,86 Concedente 

05/12/2019 R$ 84.930,51 Con ce dente 

TOTAL R$ 1.083.739,82 
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Data Val or Orqâo 

26/02/2019 R$22.197,00 Concedente 

26/02/2019 R$56.282,00 Concedente 

26/02/2019 R$60.480,40 Concedente 

26/02/2019 R$3.593,40 Concedente 

26/02/2019 R$25.503,00 Concedente 

26/02/2019 R$293.913,40 Concedente 

15/03/2019 R$60.480,40 Concedente 

15/03/2019 R$293.913,40 Concedente 

15/03/2019 R$25.503,00 Concedente 

15/03/2019 R$56.282,00 Concedente 

15/03/2019 R$22.197,00 Concedente 

15/03/2019 R$3.593,40 Concedente 

03/04/2019 R$56.282,00 Concedente 

03/04/2019 R$22.197,00 Concedente 

03/04/2019 R$25.503,00 Concedente 

03/04/2019 R$293.913,40 Concedente 

03/04/2019 R$3.593,40 Concedente 

03/04/2019 R$60.480,40 Concedenle 

08/05/2019 R$22.197,00 Concedente 

08/05/2019 R$25.503,00 Concedente 

08/05/2019 R$60.480,40 Concedente 

08/05/2019 R$56.282,00 Concedente 

08/05/2019 R$293.913,40 Concedente 

08/05/2019 R$3.593,40 Concedente 

06/06/2019 R$21.655,00 Concedente 

06/06/2019 R$3.593,40 Concedente 

06/06/2019 R$21.655,00 Concedente 

06/06/2019 R$22.197,00 Concedente 

06/06/2019 R$25.503,00 Concedente 

06/06/2019 R$21.655,00 Concedente 

07/06/2019 R$56.282,00 Concedente 

07/06/2019 R$60.480,40 Concedente 
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07/06/2019 R$293.913,40 Concedente 

04/07/2019 R$21.655,00 Concedente 

04/07/2019 R$22.197,00 Concedente 

04/07/2019 R$25.503,00 Concedente 

04/07/2019 R$293. 913,40 Concedente 

04/07/2019 R$3.593,40 Concedente 

04/07/2019 R$60.480,40 Concedente 

04/07/2019 R$56.282,00 Concedente 

07/08/2019 R$21.655,00 Concedente 

07/08/2019 R$25.503,00 Concedente 

07/08/2019 R$56.282,00 Concedente 

08/08/2019 R$293.913,40 Concedente 

08/08/2019 R$22.197,00 Concedente 

08/08/2019 R$3.593,40 Concedente 

08/08/2019 R$60.480,40 Concedente 

04/09/2019 R$22.197,00 Concedente 

04/09/2019 R$60.480,40 Concedente 

04/09/2019 R$56.282,00 Concedente 

04/09/2019 R$21.655,00 Concedente 

04/09/2019 R$293.913,40 Concedente 

04/09/2019 R$25.503,00 Concedente 

04/09/2019 R$3.593,40 Concedente 

04/10/2019 R$56.282,00 Concedente 

04/10/2019 R$60.480,40 Concedente 

04/10/2019 R$3.593,40 Concedente 

04/10/2019 R$293.913,40 Concedente 

04/10/2019 R$21.655,00 Concedente 

04/10/2019 R$22.197 ,OO Concedente 

04/10/2019 R$25.503,00 Concedente 

11/11/2019 R$60.480,40 Concedente 

11/11/2019 R$21.655,00 Concedente 

11/11/2019 R$22.197,00 Concedente 

11/11/2019 R$25.503,00 Concedente 
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Data Valor Orqâo 

05/06/18 R$ 122.925,00 Concedente 

12/09/18 R$ 103,57 Convenente 

22/11/19 R$ 209,77 Convenente 

22/11/19 R$1.521,27 Convenente 

3. Contrato de Repasse n° 830598/2016 
Ôrgao Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Objeto: Pavimentaçâo e/ou Recapeamento de logradouros no Muni cf pio de Vitéria da 

Conquista 

Objetivo do Convênio: Pavlmentaçào da Rua A 

Vigência: 14/06/2016 a 30/12/2020 

l.iberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A prestaçâo de contas final foi enviada no dia 20 de fevereiro de 2020. Por se 

tratar de convênio firmado junte ao Ministério da Educaçâo e por haver 

obrigatoriedade do envio da prestaçâo de contas por meio de um sistema 

informatizado toda a documentaçâo foi enviada digitalmente por meio do Sistema. de 

Gestâo de Convênios - SIGPC. 

O saldo no valor de R$ 671.088,21 foi reprogramado para o exercfcio de 2020. 

RECEITA E DESPESA 

Saldo Receita Receita Aplicaç Total da Des pesa Saldo 

Reprogram do do ao Receita realizada Final 

ado Concede Convene Financei 

nte nte ra 

R$ R$ R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 

1.368.059,8 4.792.932, 31.890,3 6.192.882, 5.521.793, 671.088, 

5 OO 2 17 96 21 

11/11/2019 R$3.593,40 Concedente 

11/11/2019 R$56.282,00 Concedente 

11/11/2019 R$293.913,40 Concedente 

TOTAL R$ 4. 792.932,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA EDO CONTROLE 
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Data Val or Orgâo 

09/04/19 R$ 49.170,00 Concedente 

03/09/19 R$ 321,69 Convenente 

02/10/19 R$ 386,15 Convenente 

13/12/19 R$ 98.340,00 Concedente 

4. Contrato de Repasse n° 844626/2017 
Ôrgâo Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Objeto: Pavlrnentaçâo e/ou Recapeamento de logradouros no Municf pio de Vitoria da 

Conquista 
Objetivo do Convênio: Pavimentaçâo do Bairro Henriqueta Prates - Etapa Ill 

Vigência: 07/12/2017 a 31/12/2020 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A prestaçâo de contas final foi enviada no dia 18 de agosto de 2020. Por se 

tratar de convênio firmado junto ao Ministério do Turismo e por haver obrigatoriedade 

do envio da prestaçâo de contas par meio de um sistema informatizado toda a 

documentaçào foi enviada digitalmente por meio da Plataforma +Brasil. 

O saldo no valor de R$ 5.924, 10, foi devolvido na seguinte proporcionalidade: 

a) R$ 115,27 para a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista; 

b) R$ 5.808,83, para o Ministério do Desenvolvimento Regional; 

Ressalta-se que a prestaçào de contas foi aprovada em R$ 05/11/2020. 

RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 
te 

R$ R$ R$ 4.299,26 R$ R$ R$ 

245.850,00 2.119,84 252.269,10 246.345,00 5.924, 10 

20/05/20 R$ 285,23 Convenente 

22/05/20 R$ 122.925,00 Concedente 

TOTAL R$ 247.969,84 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA EDO CONTROLE 
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ôrgao Val or Data 

5. Contrato de Repasse n° 844799/2017 
Ôrqâo Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Objeto: Pavimentaçâo e/ou Recapeamento de logradouros no Municipio de Vitoria da 

Conquista 

Objetivo do Convênio: Pavirnentaçào do Bairro Henriqueta Prates - Etapa Il 

Vigência: 07/12/2017 a 31/12/2020 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A terceira prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 28 de janeiro de 2020. 

A quarta prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 30 de março de 2020. A quinta 

prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 17 de julho de 2020 A prestaçâo de 

contas final foi enviada no dia 24 de novembre de 2020. Por se tratar de convênio 

firrnado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e por haver obrigatoriedade 

do envia da prestaçâo de contas por meio de um sistema informatizado toda a 

docurnentaçâo foi enviada digitalmente por meio da Plataforma +Brasil. 

O saldo no valor de R$ 1.098,81, foi devolvido na seguinte proporcionalidade: 

a) R$ 1,50 para a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista; 

b) R$ 1.097,31, para o Ministério do Desenvolvimento Regional; 

Ressalta-se que a prestaçâo de contas foi aprovada em R$ 24/11/2020. 

RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 
te 

R$ R$ R$ 1.098,25 R$ R$ R$ 

245.850,00 2.457,20 249.405,45 248.306,64 1.098,81 

23/03/20 R$1.027,58 Convenente 

25/05/20 R$ 98.340,00 Concedente 

20/08/20 R$ 721,78 Convenente 

TOTAL R$ 248.307 ,20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÔRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA EDO CONTROLE 
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6. Contrato de Repasse n° 868542/2017 

Ôrqâo Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Prestaçâo de Contas: 

A segunda prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 28 de janeiro de 2020. 

A terceira prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 19 de junho de 2020. A quarta 

prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 17 de julho de 2020. A prestaçào de 

contas final foi enviada no dia 24 de novembro de 2020. Par se tratar de convênio 

firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e par haver obrigatoriedade 

do envia da prestaçâo de contas por meio de um sistema informatizado toda a 

docurnentaçâo foi enviada digitalmente par meio da Plataforma +Brasil. 

O saldo no vakn de R$ 2.405,07, foi devolvido ria seguinte proporcionalidade: 

a) R$ 2, 72, para a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista; 

b) R$ 2.402,35, para o Ministério do Desenvolvimento Regional; 

Ressalta-se que a prestaçâo de contas foi aprovada em R$ 24/11 /2020. 

RECEIT A E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 

te 

R$ R$ R$ 2.404,80 R$ R$ R$ 

528.474,55 5.284,77 536.164, 12 533.759,05 2.405,07 

09/04/19 R$ 105.694,91 Concedente 

03/09/19 R$ 607,75 Convenente 

02/10/19 R$ 867,72 Convenente 

13/12/19 R$ 211.389,82 Concedente 

23/03/20 R$ 1.712,21 Convenente 

25/05/20 R$ 211.389,82 Concedente 

20/08/20 R$ 2.097,04 Convenente 

02/10/20 R$ 0,05 Convenente 

TOTAL R$ 533.759,32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA EDO CONTROLE 
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Prestaçâo de Contas: 

A terceira prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 28 de janeiro de 2020. 

A quarta prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 09 de julho de 2020. A 

prestaçào de contas final foi enviada no dia 23 de dezembro de 2020. Por se tratar de 

convênio firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e por haver 

obrigatoriedade do envia da prestaçâo de contas por meio de um sistema 

informatizado toda a docurnentaçâo foi enviada digitalmente por meio da Plataforma 

+Brasil. 

O saldo no valor de R$ 3.016,06, foi devolvido na seguinte proporcionalidade: 

a) R$ 4, 18, para a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista; 

RECEIT A E DES PESA 

Receita do Receita Apllcaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Finance ira Receita realizada Final 

Convenen 

te 

R$ R$ R$ 3.016,01 R$ R$ R$ 

632.380,95 6.400,04 641.797,00 638.780,94 3.016,06 

Data Val or Orgâo 

28/03/19 R$ 126.476,19 Concedente 

29/08/19 R$ 785,63 Convenente 

01/10/19 R$ 1.057,02 Convenente 

27/12/19 R$ 252.952,38 Concedente 

23/03/20 R$ 2.051,78 Convenente 

22/05/20 R$ 252.952,38 Concedente 

20/08/20 R$ 2.505,56 Convenente 

08/12/20 R$0,05 Convenente 

TOTAL R$ 638. 780,99 

Objeto: Pavlmentaçâo e/ou Recapeamento de logradouros no Municf pio de Vitoria da 

Conquista 

Objetivo do Convênio: Pavirnentaçâo do Bairro Henriqueta Prates - Etapa I 

Vigência: 20/06/18 a 31/12/20 

Liberaçâo do Recurso: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA EDO CONTROLE 
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RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Finance ira Receita realizada Final 

Convenen 

Data Val or Orqâo 

10/02/15 R$ 1.000.000,00 Concedente 

16/10/15 R$ 4.253,12 Convenente 

20/01/16 R$ 2.399,93 Convenente 

07/03/16 R$ 1.276,04 Convenente 

10/03/16 R$ 2.066,55 Convenente 

29/04/16 R$ 727,46 Convenente 

16/06/16 R$ 2.871,70 Convenente 

02/08/16 R$ 2.289,47 Convenente 

26/10/16 R$ 947,97 Convenente 

27/10/16 R$ 391,73 Convenente 

01/06/17 R$ 1.187,27 Convenente 

07/08/17 R$ 1.407,26 Convenente 

29/11/17 R$ 4.746,94 Convenente 

16/03/18 R$1.989,44 Convenente 

24/08/20 R$4.077,29 Convenente 

27/08/20 R$1.558,07 Convenente 

17/11/20 R$ 990,78 

TOTAL R$ 1.033.181,02 

7. Contrato de Repasse n° 778765/2012 
Ôrqâo Concedente: Ministério da Saùde 

Objeto: Ampliaçâo para Oualiticaçâo do Centro Municipal Especializado em 

Reabilitaçâo Fisica e Auditiva - CEMERF 

Objetivo do Convênio: Ampliaçâo do CEMERF 

Vigência: 28/12/12 a 31/03/21 

Liberaçâo do Recurso: 

b) R$ 3.011,88, para o Ministério do Desenvolvimento Regional; 

Ressalta-se que a prestaçâo de contas foi aprovada em R$ 23/11 /2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA EDO CONTROLE 
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Data Val or Orgao 

27/10/19 R$ 78.840,00 Concedente 

06/04/20 R$ 247,56 Convenente 

21/07/20 R$ 808,40 Convenente 

13/08/20 R$ 996,65 Convenente 

24/09/20 R$ 157.680,00 Concedente 

15/10/20 1.886,18 Convenente 

21/10/20 R$ 157.680,00 Concedente 

29/12/20 R$1.524,57 Convenente 

TOTAL R$ 399.663,36 

8. Contrato de Repasse n° 844902/2017 
Ôrgao Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Objeto: Melhorias na lnfraestrutura Esportiva, Educacional e Recreativa do Municfpio 

de Vitoria da Conquista 

Objetivo do Convênio: Reforma da Quadra da Urbis VI 

Vigência: 12/12/17 a 31/03/21 

l.iberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A décima primeira prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 04 de agosto 

de 2020. A décima segunda prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 22 de 

setembro de 2020. A décima terceira prestaçâo de contas parcial foi enviada no dia 02 

de dezembro de 2020 Por se tratar de convênio firmado junte ao Ministério da Saude e 

por haver obrigatoriedade do envia da prestaçâo de contas par meio de um sistema 

informatizado toda a documentaçâo foi enviada digitalmente por meio da Plataforma 

+Bras il. 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo. A data de vigência vencerâ no 

dia 31 de março de 2021. 

te 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

1.000.000,00 33.181,02 241.468,09 1.274.649,1 810.254,19 464.394,92 

1 
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Data Val or Orgâo 

04/12/19 R$ 135.588,00 Concedente 

26/12/19 R$ 542.352,00 Concedente 

02/04/20 R$1.128,48 Convenente 

09/06/20 R$ 824,62 Convenente 

17/08/20 R$ 1.228,78 Convenente 

05/11/20 R$ 1.292,35 Convenente 

TOTAL R$ 682.414,23 

9. Contrato de Repasse n° 855227/2017 
Ôrgâo Concedente: Ministério da Cidadania 

Objeto: Estruturaçâo da Rede de Serviços de Proteçâo Social Especial - Construçâo 

de Unidade de Acolhimento. 

Objetivo do Convênio: Construçâo da Unidade de Acolhimento da Mulher 

Vigência: 29/12/17 a 31/03/21 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A primeira prestaçâo de contas foi enviada no dia 30 de março de 2020. A 

segunda prestaçâo de contas foi enviada no dia 27 de agosto de 2020. A terceira 

prestaçâo de contas foi enviada no dia 28 de setembro de 2020. A quarta prestaçâo de 

contas foi enviada no dia 28 de outubro de 2020. Por se tratar de convênio firmado 

junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e por haver obrigatoriedade do envio 

da prestaçào de contas por meio de um sistema informatizado toda a docurnentaçâo 

foi enviada digitalmente par meio da Plataforma +Brasil. 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo. A data de vigência vencerà no 

dia 31 de março de 2021. 

RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 

te 

R$ R$ R$ 581, 11 R400.244,4 R$ R$ 

394.200.00 5.463,36 7 242.096,98 158.147,49 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUlSTA 
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RECEIT A E DES PESA 

Receita do Receita Apllcaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Data Val or Orqâo 

24/07/20 R$ 78.000,00 Concedente 

19/10/20 R$ 532,35 Convenente 

TOTAL R$ 78.532,35 

10. Contrato de Repasse n° 865587/2018 
Ôrgao Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Objeto: Reforma de Feira Livre do Municfpio de Vitoria da Conquista. 

Objetivo do Convênio: Reforma do CEASA 

Vigência: 20/12/18 a 30/04/21 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A primeira prestaçâo de contas foi enviada no dia 05 de maie de 2020. A 

segunda prestaçâo de contas foi enviada no dia 10 de junho de 2020. A terceira 

prestaçâo de contas foi enviada no dia 20 de agosto de 2020. A quarta prestaçâo de 

contas foi enviada no dia 13 de novembre de 2020. Por se tratar de convênio firmado 

junte ao Ministério da Cidadania e por haver obrigatoriedade do envia da prestaçâo de 

contas por meio de um sistema informatizado toda a docurnentaçâo foi enviada 

digitalmente por meio da Plataforma +Brasil. 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo, A data de vigência vencerà no 

dia 31 de março de 2021. 

RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Apllcaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 
te 

R$ R$ R$ 3.191,37 R$ R$ R$ 

677.940.00 4.474,23 685.605,60 450.542,28 235.063,32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
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RECEIT A E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Despesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 

te 

R$ R$ 441,46 R$ 53,03 R$ R$ 43.086,04 R227.884, 

270.476,19 270.970,68 64 

Data Val or Orqâo 

24/07/20 R$ 54.095,24 Concedente 

19/10/20 R$ 441,46 Convenente 

23/11/20 R$ 216.380,95 Concedente 

TOTAL R$ 270.917,65 

11. Contrato de Repasse n° 865587/2018 

Ôrgao Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Objeto: Reforma de Praça Pùbllca do Municfpio de Vitoria da Conquista. 

Objetivo do Convênio: Reforma da Praça Sa Barreto 

Vigência: 05/07/18 a 30/04/21 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 

A primeira prestaçâo de contas foi enviada no dia 26 de outubro de 2020. Por se 

tratar de convênio firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e par 

haver obrigatoriedade do envia da prestaçâo de contas par meio de um sistema 

informatizado, toda a docurnentaçâo foi enviada digitalmente par meio da Plataforma 

+Bras il. 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo, A data de vigência vencerà no 

dia 30 de Abril de 2021. 

Convenen 

te 

R$ 78.000,00 R$ 532,35 R$ 26,11 R$ R$ 52.436,02 R$ 

78.558,46 26.122,44 

PREFElTURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
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Prestaçâo de Contas: 
A primeira prestaçâo de contas foi enviada no dia 21 de dezembro de 2020. Par 

se tratar de convênio firmado junte ao Ministério do Esporte e par haver 

RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçâo Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 
te 

R$ R$ 896,84 R$ 1.065,76 R$ R$ 16.617,82 R$ 

243.750,00 245.712,60 229.094,78 

Data Val or Orgao 

29/10/19 R$50.000,00 Concedente 

07/01/20 R$193.750,00 Concedente 

05/08/20 R$896,84 Convenente 

TOTAL R$ 244.646,84 

12. Contrato de Repasse n° 843732/2017 
Ôrgao Concedente: Ministério do Esporte 

Objeto: Modernizaçâo da lnfraestrutura Esportiva do Campo de Terra no Municfpio de 

Vitoria da Conquista. 

Objetivo do Convênio: Reforma do Campo do Cruzeiro 

Vigência: 06/12/17 a 31/03/21 

Liberaçâo do Recurso: 

Prestaçâo de Contas: 
A primeira prestaçâo de contas foi enviada no dia 26 de outubro de 2020. Par se 

tratar de convênio firmado junte ao Ministério do Desenvolvimento Regional e par 

haver obrigatoriedade do envia da prestaçâo de contas par meio de um sistema 

informatizado toda a documentaçâo foi enviada digitalmente par meio da Plataforma 

+Brasil. 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo. A data de vigência vencerà no 

dia 30 de abri! de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
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Prestaçâo de Contas: 
A primeira prestaçào de contas foi enviada no dia 23 de dezembro de 2020. Par 

se tratar de convênio firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e por 

haver obrigatoriedade do envio da prestaçâo de contas por meio de um sistema 

informatizado, toda a docurnentaçâo foi enviada digitalmente por meio da Plataforma 

+Brasil. 

RECEITA E DESPESA 

Receita do Receita Aplicaçao Total da Des pesa Saldo 

Concedente do Financeira Receita realizada Final 

Convenen 

te 

R$ R$ R$ 1.631,15 R$ R$ R$ 

841.262,37 20.000,00 862.893,52 851.880,08 11.013,44 

Data Val or Orqâo 

30/10/19 R$20.000,00 Convenente 

23/11/19 R$ 384.000,00 Concedente 

07/08/20 R$457.262,37 Concedente 

TOTAL R$ 861.262,37 

13. Contrato de Repasse n° 843732/2017 
Ôrgâo Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Objeto: Pavirnentaçâo Asfàltica nos Bairros Alegria e Jurema no Municf pio de Vitoria 

da Conquista 

Objetivo do Convênio: Pavlmentaçâo Asfàltica nos Bairros Alegria e Jurema 

Vigência: 31/12/18 a 29/07/21 

l.tberaçâo do Recurso: 

obrigatoriedade do envia da prestaçâo de contas por meio de um sistema 

informatizado, toda a documentaçâo foi enviada digitalmente par meio da Plataforma 

+Brasil. 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo, A data de vigência vencerà no 

dia 31 de março de 2021. 
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Segue relat6rio em anexo.( Anexo 1). 

Ao longo do exercicio de 2020 o Tribunal de Contas dos Municfpios - TCM, 

por meio da 5a lnspetoria Regional, notificou a Prefeitura Municipal de Vitoria da 

Conquista por falhas identificadas na prestaçâo de contas mensal, conforme achados 

autornàticos ou decorrentes da anàlise dos técnicos daquela lnspetoria. As 

justificativas foram solicitadas às diversas Secretarias e enviadas ao TCM corn o 

intuito de sana-las. 

Desse modo, corn o objetivo de evitar que os apontamentos permaneçam, a 

Secretaria Municipal da Transparência e do Controle, ap6s anàlise da Coordenaçâo de 

Controle e Auditoria, elaborou Relat6rio corn as Recomendaçëes acerca das 

inconsistências, para que os setores efetuem providências no sentido de minimizarem 

as ocorrências. 

20. RELATÔRIO DAS INCONSISTÊNCIAS GERADAS PELO SIGA E 
RECOMENDAÇÔES DE CONTROLE INTERNO 2020. 

Para finalizar, é importante salientar as aç6es desenvolvidas mensalmente pelo 

Nûcleo de Prestaçào de Contas: 

a) Acompanhamento da execuçào ffsico-financeira dos convênios: 

b) Conciliaçâo bancària da execuçâo financeira dos convênios; 

c) Orlentaçâo para as diversas secretarias municipais quanta a conformidade na 

execuçâo dos convênios (corn o que preconiza o convênio e o piano de 

trabalho); 

ci) Acompanhamento, orientaçâo e realizaçâo de prestaçôes de contas dentro da 

Plataforma +Brasil e SIGPC, bem coma aquelas encaminhadas fisicamente; 

e) Acompanhamento quanto a anallse dos orqâos responsàveis pela avaliaçâo 

das prestaç6es de contas, respondendo/justificando as possiveis notificaçôes, 

O contrato de repasse ainda esta em execuçâo. A data de vigência vencerà no 

dia 29 de julho de 2021. 
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Di~me~a 
Secretario Munici~ÏaaTransparência e do Controle 

' 

Ana PaMvalho Viana 
Nùcleo d~rc~~t;,le e Auditoria 

Bianca Freie.ira 
Nùcleo de Controle e Auditoria 

Grazielly Le~~tos da Rocha 
Assessora do Gabinete 

itor Reis Mendes 
cfet\1lfé Controle e Auditoria 

Vitoria da Conquista - BA, 31 de Março de 2021. 

Este é o relatério, 

O Ôrqâo de Controle Interna, por meio da Secretaria Municipal da Transparência 

e do Controle, mantém o compromisso de buscar o aprimoramento dos processos a 

fim de que sejam cumpridos todos os prazos estipulados pela Tribunal de Contas dos 

Municipios do Estado da Bahia, bem coma o atendimento a todas as exigências 

legais, contribuindo assim para a eficiência e a eficàcla administrativa. 0 controle 

interna tem buscado a arnpliaçâo e a revisâo dos diversos controles internas 

existentes no municipio de forma a corrigir eventuais falhas que ainda persistam. 

21. CONCLUSÂO 
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Os documentas referentes à qualificaçàc técnica do processo 

supramencionado foram devidamente verificados por servidor 

responsàvel, constando carimbo e assinatura do mesmo na 

documentaçâo, assegurando assim a sua autenticidade, o que 

pode ser verificado nas folhas de n° 18 à 22, nos autos do 

Processo DL084/2019, encaminhado ao TCM/BA na 

competência 12/2019, via slsterna e-tcm, modulo "Dispensas e 

inexigibilidades ratificadas", descriçâo "DL 084-2019.PDF". 

Secretaria Municipal de Adrninistraçâo, Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana. 

Secretaria 
Responsâvel 

Achado 

CA.LIC.GV.000024 - Ausência da copia autenticada da 
lnconsistência I 

Os documentas referentes à quallficaçào técnica do processo 

documentaçâo relativa à qualiflcaçâo técnica. 
Fonte de Critério - Art. 30 / Art. 32 §1°, 2° e 3° da Lei 8666/93. 

Res posta 
Encaminhada 

1 - LICITAÇÔES: 

PERiODO: Setembro de 2019 a Dezembro de 2019 

Ao longo do exercicio de 2020 o Tribunal de Contas dos Municipios - TCM, 

par meio da 5a lnspetoria Regional, notificou a Prefeitura Municipal de Vitoria da 

Conquista por falhas identificadas na prestaçâo de contas mensal, conforme achados 

autornàticos ou decorrentes da anàlise dos técnicos daquela lnspetoria. As 

justificativas foram solicitadas às diversas Secretarias e enviadas ao TCM corn o 

intuito de sana-las. 

Desse modo, corn o objetivo de evitar que os apontamentos permaneçam, a 

Secretaria Municipal da Transparência e do Controle, ap6s anàlise da Coordenaçâo de 

Controle e Auditoria, elaborou Relat6rio corn as Recomendaç6es acerca das falhas 

apontadas, para que os setores efetuem providências no sentido de minimizarem as 

ocorrências. 

ANEXO 1 • RELATÔRIO DAS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS EM 
NOTIFICAÇÔES DO TCM/BA E RECOMENDAÇÔES DO CONTROLE INTERNO. 
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O processo dlspôe em seu Termo de Referência de quantitatives 

consolidados par meio de pedidos oriundos das diversas 

diretorias que comp6em a estrutura da Secretaria Municipal de 

Saùde, além de constar quantitative mfnimo a ser demandado 

fazenda-se cumprir o estabelecido na leqlslaçâo vigente. 

Ademais, no que concerne ao apontamento acerca da 

Secretaria Municipal de Adrninistraçâo, Secretaria Municipal de 

Saùde; Secretaria Municipal de lnfraestrutura Urbana. 

Lei 8.666/93; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; Rasoluçâo TCM 

de n° 1.282-09; 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

supramencionado foram devidamente verificados por servidor 

responsàvel, constando carimbo e assinatura do mesmo na 

docurnentaçâo, assegurando assim a sua autenticidade, o que 

pode ser verificado nas folhas de n° 18 à 22 do Processo 

DL086/2019, encaminhado ao TCM/BA na competência 12/2019, 

via sistema e-tcrn, modulo "Dispensas e inexigibilidades 

ratificadas", descriçâo "DL 086-2019.PDF". 

Res posta 

Encaminhada 

Secretaria 

Responsâvel 

Fundarnentaçâo 

Le gal 

Consequência 

CA.LIC.GV.000248 - Ausência da definlçâo das unidades e 

das quantidades a serem adquiridas em funçâo do consumo 

lnconsistência / e utllizaçâo provâveis, cuja estimativa sera obtida, sempre 

Achado que possivel, mediante adequadas técnicas quantitativas de 

estimaçâo, 

Fonte de Critério - Art. 15, § 7°, inciso Il da Lei 8666/93) 

e Observaçôes as justificativas atendem ao quanta notificado, contudo, cabe a 

do Controle recornendaçâo quanta a correta autuaçâo dos processos 

licitat6rios, de modo que nâo restem dùvldas quanta ao 

cumprimento de todas as formalidades necessârias. 

O setor foi devidamente notificado quanta ao achado identificado 

pela TCM e encaminhou as dévidas justificativas para que fosse 

Recomendaçôes sanada a referida impropriedade. Observou-se, desse modo, que 
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lnconsistência / CA.LIC.GV.000316 - 0 original do edital nâo estâ datado, 

Fundarnentaçâo Lei 8.666/93; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; Resoluçâo TCM 
Legal de n° 1.282-09; Resoluçâo TCM-BA de n° 222/92. 

Achado grave conforme classlflcaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Consequência 

evitar falhas que incorram na ausência de informaçoes, e de 

modo a impedir que quaisquer dos documentas fiquem de fora da 

prestaçâo de contas mensal. 

inexistência de parâmetro utilizado para chegar aos preços 

estimados, o processo consta de valor estimado encontrado por 

meio da média das propostas vencedoras, evidenciando um 

preço justo e conflàvel, corn devidas pesquisas anexas ao 

referido processo, efetuadas em sites de domfnio pùblico 

(www.comprasgovernamentais.gov.br I 

www.bancodeprecos.eom.br/cotacoes ), além de planilha 

comparativa de preços (devidamente encaminhada em anexo à 

resposta). 

Os quantitatives da licitaçâo para a prestaçâo dos 

serviços/fornecimentos sâo baseados nos levantamentos de 

vefculos e por diferenciaçâo de montadora, modela e ano, devido 

a imprevisibilidade da estimativa de consuma, para atender às 

demandas. Ao consultar os autos do processo licitat6rio 

apontado, é possfvel constatar que nâo ha a irregularidade 

mencionada. A definiçâo das unidades e das quantidades da 

prestaçâo estâo explicitas nos autos do Processo PE 043/2019. 

Recomendamos a correta inserçâo, em todos os processos 

licitat6rios, de planilha onde conste a definiçâo das unidades e 

das quantidades a serem adquiridas em funçào do consuma e 

utilizaçâo provàveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que 
Recomendaçôes 

posslvel, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
e Observaçôes 

estimaçâoa correta. Recomendamos ainda a verificaçâo dos 
do Controle 

processos quando do envia dos mesmos ao TCM/BA, de modo a 
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Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na apllcaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Ao consultar os autos do processo licitat6rio notificado é possivel 

constatar que nâo ha a irregularidade mencionada pela excelso 

Tribunal. 0 original do Editai esta devidamente datado no dia 19 

de setembro de 2018 e rubricado em todas as paginas (lado 

superior direito) pela Pregoeira a Sra. Luciana Rosa da França, 

nomeada pela Decreto Municipal n° 17.563/2017, e pelo 

Secretàrio Municipal de Adrninistraçâo, Sr. Kairan Rocha 

Figueiredo (lado inferior direito ), nomeado pela Decreto 

18.847/2018, ambas as autoridades no procedimento licitat6rio 

em questâo, respeitada a hierarquia administrativa. 

Cornprovaçôes de tais informaçôes podem ser constatadas nas 

paginas 184 a 237 do PE077/2018, enviado em anexo à 
resposta, onde se observa o edital carimbado e assinado. 

Ao consultar os autos do processo licitat6rio notificado é possfvel 

constatar que nâo ha a irregularidade mencionada pelo excelso 

Tribunal. 0 original do Editai esta devidamente datado no dia 25 

de abril de 2019, rubricado em todas as paginas pela Pregoeira a 

Sra. Lara B. L. Olieveira (lado superior direito ), nomeada pelo 

Decreto Municipal n° 17.563/2017, e pelo Secretàrio de 

Adrninistraçâo, Sr. Kairan Rocha Figueiredo (lado inferior direito ), 

nomeado pela Decreto 18.847/2018, ambas as autoridades no 

procedimento licitat6rio em questâo, respeitada a hierarquia 

administrativa, conforme se observa às paginas 128 à 151 do 

PE024/2019 enviado em anexo à resposta. 

Secretaria Municipal de Adrninistraçâo, Secretaria Municipal de 

Educaçào: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 

rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que 

o expediu. 
Fonte de Critério - Art. 40, inciso XVII da Lei. n." 8.666/93. 

Consequência 

Encaminhada 

Res posta 

Responsàvel 
Secretaria 

Achado 

e Observaçôes corn a correta aposiçâo de carimbos e assinaturas em todas as 

Recomendaçôes Recomendamos a correta autuaçâo dos processos licitat6rios, 
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A Empresa VERBA LEGIS PUBLICAÇÔES E CONSULTORIA 

L TDA, foi contratada, de forma restrita e exclusiva, para 

prestaçâo de serviços de assessoria na àrea tributàrla, 

compreendendo o assessoramento e a orientaçâo técnica 

especializada ao Grupo Fisco do Municf pio de Vitoria da 

Conquista, junte a Secretaria Municipal de Finanças e Execuçâo 

Orçamentàrta - SEFIN. A empresa é detentora de vasta 

experiência na realizaçâo do objeto acima citado, agindo sempre 

corn eficàcia, segurança e confiabilidade na execuçâo do objeto 

pretendido, formada por profissionais conhecidos no cenàrio 

tributàrio Baiano e nacional, tende realizado tal atividade 

consultiva em dezenas de Municf pios, v.g, Candeias, Simôes 

Filho, Luis Eduardo Magalhâes, Lauro de Freitas, ltabuna, Feira 

de Santana, llhéus, Conceiçâo do Coité, dentre outras, sendo 

detentora de not6ria especializaçâo. 

Neste sentido, a Empresa possui relevante atuaçào no âmbito 

Foi apresentada resposta extensa e detalhada sobre o achado, 

corn ampla argumentaçâo juridica sobre o tema. Segue resumo 

abaixo: 

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de 

Administraçâo. 

contrataçâo direta por inexigibilidade de licitaçâo, 
Fonte de Critério - art. 25, Il, da Lei n° 8.666/93. 

Res posta 

Encaminhada 

Secretaria 

Responsâvel 

Achado 

CA.LIC.GV.000771 - Serviço contratado nâo atende à 
lnconsistência I fundamentaçâo descrita no art. 25, 11, da Lei n° 8.666/93 para 

do Controle paginas. Recomendamos ainda a verificaçâo dos processos 

quando do envia dos mesmos ao TCM/BA, de modo a evitar 

falhas que incorram na ausência de informaçoes, e de modo a 

impedir que quaisquer dos documentas fiquem de fora da 

prestaçâo de contas mensal. 

Fundamentaçâo Lei 8.666/93; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; Resoluçâo TCM 

Legal de n° 1.282-09; Resoluçâo TCM-BA de n° 222/92. 
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Municipal da Transparência e do Controle vem efetuando 
e Observaçôes 

anàlises mais detalhadas dos processos licitat6rios, identificando 
do Controle 

e pontuando as falhas existentes e efetuando recomendaç6es 

Os setores foram devidamente notificados quanta aos achados 

identificados pelo TCM e encaminharam as devidas justificativas 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, o que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91 e possibilidade de comprometimento das 

contas. 

Consequência 

aos setores responsàveis para que efetuem o aprimoramento dos 

processos visando a reduçào das falhas e a melhoria das aç6es 

administrativas. A atuaçâo do Controle nesta matéria pode ser 

Tributàrlo especifico agindo como importante ferramenta de 

recuperaçâo/lmplernentaçâo de receita, como bem demonstram 

os atestados de capacidade técnica fornecidos por diverses 

Municfpios, os quais certamente jà foram ou serào agraciados 

corn expressivas quantias financeiras. 

Neste aspecta merece destaque que qualquer pesquisa feita no 

mercado da Bahia, e foi o que a Administraçâo fez, indicarà a 

VERSA LEGIS coma a de maior relevância. 

Ao lado desses fatos, percebe-se que os integrantes da 

mencionada Empresa detêm larga experiência profissional, 

sendo prafissionais graduados corn anas de pràtica na àrea 

tributària, sendo, alguns deles, professores Universitàrios, 

detentores de curso de Mestrado, enfim, hist6rico profissional 

(anexos devidamente encaminhados) que se comprova 

consaante os currf cul os e demais documentas que instruem o 

presente opinativo. Asseveramos também que o trabalho a ser 

executado se pauta dentro de uma conjuntura polftica jurfdica e 

social onde os atos de gestao pùblica estâo na ordem da maioria 

dos cidadâos. 

para que fossem sanadas as impropriedades. Ressalta-se ainda 

que o Controle lnterno Municipal, par meio da Secretaria 
Recomendaçôes 
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em: disponfvel 

Ao consultar os autos do processo licitat6rio PE041/2019 é possivel 

constatar que nâo ha irregularidade acerca da publicidade do ato 

administrativo respectivo. As publicaçôes foram feitas conforme o 

art. 11 do Decreto n° 11.553/2004, Decreto n° 19.682/2019 e art. 4° 

da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002. As licitaçôes também 

foram disponibilizadas no endereço eletrônico oficial do Municipio, 

Secretaria Municipal de Administraçâo, Secretaria Municipal de 

lnfraestrutura, Secretaria Municipal de Saùde; Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana. 

CA.LIC.GV.000868 - Na fase externa do preqâo a convocaçâo 

dos interessados nâo foi efetuada por meio de publicaçâo de 

aviso em meios eletrônicos. 
Fonte de Critério - Art. 4° inciso I da Lei Federal n." 10.520, de 

17/07/2002. 

Secretaria 
Responsâvel 

lnconsistênci 
a/ Achado 

http://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/index.php?act=cat 

egory&id=?, e no site www.licitaçôes-e.com.br essas publicaçôes 

Resposta sâo de conhecimento not6rio por parte da sociedade, atendendo 

Encaminhada deste modo aos preceitos legais norteadores dos atos praticados 

pela Adrninistraçâo Pùblica Municipal, em especial, ao da 

publicidade, o que pacte ser observado a partir da quantidade de 

empresas interessadas que realizaram download do edital. 

Comprovaç5es de tais informaç5es podem ser constatadas nos 

autos do Processo PE 041/2019, nas paginas de 259 à 266. A 

comprovaçào de publlcaçâo em jornal de grande circulaçâo (Tribuna 

da Bahia), ocorrida em 11 de julho de 2019, também foi 

devidamente encaminhada em anexo à resposta. 

observada nos relat6rios mensais de Controle lnterno e também 

no Relat6rio Anual do Controle referente ao exercicio de 2020. 

Fundamentaçâo 
Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Lei 8.666/93; Resoluçâo TCM de n° 
1.060-05; Resoluçâo TCM 1.355/2017; Resoluçâo TCM-BA de 

Legal 
n° 222/92; Art. 71 da Lei Complementar 06/91. 
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Ao consultar os autos do processo licitat6rio PE087 /2018 é possfvel 

constatar que nâo ha irregularidade acerca da publicidade do ato 

administrative respective. As publicaçôes foram feitas conforme o 

art. 11 do Decreto n° 11.553/2004, Decreto n° 19.682/2019 e art. 4 

da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002. As licitaçôes também 

foram disponibilizadas no endereço eletrônico oficial do Municf pio, 

disponfvel em: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/index.php?act=cat 

egory&id=7, e no site www.licitaçôes-e.com.br essas publicaçôes 

sào de conhecimento not6rio por parte da sociedade, atendendo 

deste modo aos preceitos legais norteadores dos atos praticados 

pela Administraçâo Publlca Municipal, em especial, ao da 

publicidade, o que pode ser observado a partir da quantidade de 

empresas interessadas que realizaram download do edital. 

Comprovaçôes de tais informaçôes podem ser constatadas nos 

autos do processo PE 087/2018, nas paginas de 443 à 447 e 650. A 

cornprovaçâo de publicaçâo em jornal de grande circulaçâo (Tribuna 

encaminhada, extrafda do arquivo enviado ao E-TCM, na 

competência citada. 

comprobat6ria documentaçâo conforme interessados, 

No que concerne à irregularidade ao PE SRP 031/2019 SMS, no 

que diz respeito a disponibilizaçâo do referido documenta, na 

integra, em sftio oficial da rede de computadores (internet)", 

informamos que o presente processo dispôe de devida publicaçâo 

no Diàrio Oficial do Municfpio Ano 12, Ediçâo 2.380, de 31 de maio 

de 2019, pagina 97; no Jornal Tribuna da Bahia, ediçâo de 31 de 

maie de 2019 e no Diàrlo Oficial da Uniâo , ediçâo 104, seçâo 3, 

pagina 355, do dia 31 de maio de 2019, conforme paginas 292 a 

297 do processo, devidamente encaminhado ao TCM/BA, via 

sistema e-tcm, modulo "Processos licitat6rios homologados". 

Ademais fora disponibilizado o edital na f ntegra para consulta e 

download no site da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, 

bem coma no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, para todos os 
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Recomendamos a correta autuaçào dos processos licitat6rios, corn 

a devida inclusâo de suas publicaç6es de modo que as mesmas se 

encontrem legfveis. Ressalta-se que a inclusâo de documentas de 

baixa qualidade ou ilegiveis dificulta o acompanhamento dos 

Controles Internas e Externos, além de comprometer a 

transparência das açôes. Recomendamos ainda a verificaçâo dos 

processos quando do envia dos mesmos ao TCM/BA, de modo a 

evitar falhas que incorram na ausência de informaç6es ou inclusôes 

de documentas ilegfveis, e de modo a impedir que quaisquer 

informaç6es relevantes fiquem de fora da prestaçào de contas 

mensal. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà implicar 

na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

No que concerne à irregularidade ao PE SRP 043/2019 SMS, no 

que diz respeito a disponibilizaçâo do referido documenta, na 

integra, em sitio oficial da rede de computadores (internet), 

informamos que o presente processo dispôe da dévida publicaçâo 

no Diàrio Oficial do Municf pio, Ano 12, Ediçâo 2.417, de 26 de julho 

de 2019, paginas 142 e 143; no Jornal Tri buna da Bahia, ediçâo de 

26 de julho de 2019 (anexo legfvel) e no Diârio Oficial da Uniâo , 

seçâo 3, n° 143, do dia 26 de julho de 2019, conforme anexos 

encaminhados quando do envia das respostas. Ressalta-se que o 

processo foi devidamente encaminhado ao TCM/BA, na 

competência devida, via sistema e-tcm, modulo "Processos 

licitat6rios homologados". Ademais fora disponibilizado o edital na 

f ntegra para consulta e download no site da Prefeitura Municipal de 

Vitoria da Conquista, bem como no sistema licitacoes-e do Banco 

do Brasil, para todos os interessados, conforme docurnentaçâo 

comprobat6ria enviada. 

da Bahia), ocorrida em 23 de novembre de 2018, foi devidamente 

encaminhada em anexo. 

Observaçôes 

do Controle 

Recomendaç 

ôes e 

a 
Consequênci 

Fundamentaç Lei 8.666/93; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
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lnformamos que as publicaç5es foram feitas conforme o art. 11 do 

Decreto n° 11.553/2004, Decreto n° 19.682/2019 e art. 4° da Lei n° 

10.520 de 17 de julho de 2002. As licitaçôes também foram 

disponibilizadas no endereço eletrônico oficial do Municf pio, 

disponfvel em: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/index.php?act=cat 

egory&id=7, e no site www.licitaç5es-e.com.br essas publicaçôes 

Secretaria Municipal de Educaçâo; Secretaria Municipal de 

Administraçâo; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; 

Secretaria Municipal de Serviços Pùbllcos. 

Encaminhada (Tribuna da Bahia), encontra-se na pagina 246 do processo, canto 

inferior ao centra, efetuada em 20 de setembro de 2018. 0 
detalhamento da referida publicaçâo, retirada do portal eletrônico do 

Jornal Tribuna da Bahia, foi devidamente encaminhada coma 

anexo. 

lnformamos que as publicaç5es foram feitas conforme o art. 11 do 

Decreto n° 11.553/2004, Decreto n° 19.682/2019 e art. 4° da Lei n° 

10.520 de 17 de julho de 2002. As licitaçôes também foram 

disponibilizadas no endereço eletrônico oficial do Muni cf pio, 

disponîvel em: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/index.php?act=cat 

egory&id=7, e no site www.licitaç6es-e.com.br essas publicaç5es 

sâo de conhecimento not6rio por parte da sociedade, atendendo, 

deste modo, aos preceitos legais norteadores dos atos praticados 

pela Administraçâo Pùblica Municipal, em especial, ao da 

publicidade. Comprovaçôes de tais informaçôes podem ser 

constatadas nos autos do processo PE077/2018, nas paginas 242 à 
Resposta 253. A comprovaçâo de publicidade em jornal de grande circulaçâo 

Responsâvel 
Secretaria 

CA.LIC.GV.000970 - Observaçôes e/ou questionamentos sobre 

licitaçôes. a I Achado 

lnconsistênci 

Resoluçâo TCM de n° 1.282-09; Resoluçâo TCM-BA de n° 

222/92. 

âo Legal 
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Recomendamos a correta autuaçâo dos processos licitat6rios, corn 

a devida inclusâo de suas publicaçôes de modo que as mesmas se 

encontrem legiveis. Ressalta-se que a inclusâo de documentes de 

baixa qualidade ou ilegfveis dificulta o acompanhamento dos 

Controles Internas e Externos, além de comprometer a 

Observaçôes 

do Controle 

Recomendaç 

ôes e 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà implicar 

na apllcaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Consequënci 

a 

lnformamos que as licitaç6es sâo disponibilizadas no endereço 

eletrônico oficial do Municfpio, disponlvel em: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/index.php?act=cat 

egory&id=7, e no site www.licitaçôes-e.com.br essas publicaçôes 

sâo de conhecimento not6rio por parte da sociedade, atendendo, 

deste modo, aos preceitos legais norteadores dos atos praticados 

pela Adrninistraçâo Pùblica Municipal, em especial, ao da 

publicidade. Comprovaçôes de tais informaçôes podem ser 

constatadas nos autos do processo CN003/2018, nas paginas 718 à 
722. A comprovaçâo de publicidade em jornal de grande circulaçâo 

(Tribuna da Bahia), encontra-se na pagina 720, canto inferior direito, 

efetuada em 15 de fevereiro de 2019. 0 detalhamento da referida 

publicaçâo, retirada do portal eletrônico do Jornal Tribuna da Bahia, 

foi devidamente encaminhada como anexo. 

sâo de conhecimento not6rio por parte da sociedade, atendendo, 

deste modo, aos preceitos legais norteadores dos atos praticados 

pela Administraçâo Pùblica Municipal, em especial, ao da 

publicidade. Comprovaç6es de tais informaç6es podem ser 

constatadas nos autos do processo PE024/2019, nas paginas 170 à 
175. A cornprovaçào de publicidade em jornal de grande circulaçâo 

(Tribuna da Bahia), encontra-se na pagina 173, canto inferior ao 

centro, efetuada em 26 de abril de 2019. 0 detalhamento da 

referida publicaçâo, retirada do portal eletrônico do Jornal Tribuna 

da Bahia, foi devidamente encaminhada como anexo. 
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que podem nâo se apresentar atrativas, ou ainda par outras razôes 

coma ausência de documentaçâo fiscal regular. Issa nâo significa, 

necessariamente, que a proposta vencedora do certame nâo 
represente a mais vantajosa para o Municf pio. 

Salienta-se ainda que o municipio cumpriu todas as etapas legais 

referentes a publicidade do processo. Desse modo, ao consultar os 

autos da licitataçâo mencionada é possivel constatar que nâo ha 

irregularidade acerca da publicidade do ato administrative 

respective. A publicaçâo foi feita conforme o art. 11 do Decreto 

No que se refere ao processo PP058/2019 informamos que foram 

cumpridas todas as etapas legais para a forrnalizaçâo do processo, 

inclusive a anexaçâo de três orçamentos que serviram de referência 

para a definiçâo do preço estimado. Ressalta-se que, o fato das 

empresas disponibilizarem orçamentos para o Munie[ pio para que 

os mesmos sejam utilizados na forrnulaçâo do preço média do 

processo, nâo as obriga a participarem da licitaçâo, Estas 

empresas, ainda que apresentando orçamentos, podem nâo se 

interessar pela licitaçâo por uma infinidade de motivas que vâo 

desde a média definida para os preços, às condlçôes de pagamento 
Encaminhada 
Res posta 

Responsàvel Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

Secretaria Secretaria Municipal de Admlnistraçâo: Secretaria Municipal de 

CA.LIC.GV.001015 - Ausência de Concorrente para o item 

licitado. 
Fonte de Critério - Art. 3° da Lei Federal n° 8666/93. 

a I Achado 
lnconsistênci 

transparência das açôes. Recomendamos ainda a verificaçâo dos 

processos quando do envia dos mesmos ao TCM/BA, de modo a 

evitar falhas que incorram na ausência de informaçôes ou inclusôes 

de documentas ilegiveis, e de modo a impedir que quaisquer 

informaçëes relevantes fiquem de fora da prestaçâo de contas 

mensal. 

Lei 8.666/93; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Fundamentaç 

Resoluçâo TCM de no 1.282-09; Resoluçâo TCM-BA de no 
âo Legal 

222/92. 
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Achado Fonte de Critério - Lista todos os ernpenhos que forarn 
inseridos no SIGA corn corn declaraçâo de que nâo houve 
procedirnento da licitaçâo iniciado corn a abertura de 
processo adrninistrativo, devidarnente autuado, protocolado 

CS.LIC.GV.001064 - Ernpenho inserido no SIGA corn 
declaraçâo de que nâo houve procedirnento da llcitaçâo 

iniciado corn a abertura de processo adrninistrativo, 

lnconsistência I devidarnente autuado, protocolado e nurnerado. 

Observaçôes 
do Controle 

O setor foi devidamente notificado quanta ao achado identificado 

pela TCM e encaminhou as devidas justificativas para que fosse 

sanada a referida impropriedade. Observou-se, desse modo, que as 

justificativas atendem ao quanto notificado, nâo merecendo, 

portando, recomendaçôes a respeito. 

Recornendaç 
ôes e 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà implicar 

na apllcaçào de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Consequênci 

a 

11.553/2004, Decreto 19.682/2019 e art. 4 da Lei 10.520 de 17 de 

julho de 2002. A licitaçâo também foi disponibilizada no endereço 

eletrônico oficial do Municfpio, disponfvel em: 

http://www. pmvc. ba. gov. br/semad/estrutura/ ed ital/index. ph p ?act=cat 

egory&id=7. Portanto, houve a divulqaçâo necessàrla para que 

houvesse a participaçâo de diversos interessados. 

Essas pub!icaçôes sâo de conhecimento not6rio por parte da 

sociedade, atendendo deste modo aos preceitos legais norteadores 

dos atos praticados pela Adrninistraçâo Pùbllca Municipal. A 

presença de apenas um proponente nas etapas licitat6rias 

supramencionados é plenamente admissfvel, circunstância esta 

que, de forma alguma macula a legalidade do processo 

administrativo licitat6rio, podendo a Administraçâo promotora da 

competiçâo, portante, prosseguir corn o certame. 

Fundarnentaç 
âo Legal 

Lei 8.666/93; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM de n° 1.282-09; Resoluçâo TCM-BA de n° 

222/92. 
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Par injunçâo constitucional (art. 37, XXI, da CRFB), os contratos 

administratives serâo, via de regra, precedidos de licitaçâo 

pùbllca. Em outras palavras, todas as vezes que a Adrninistraçâo 

Pûblica necessitar celebrar contratos, ela o farà mediante prévia 

licitaçâo. 

É lugar comum que a licitaçâo tem por objetivo viabilizar a melhor 

contrataçâo possfvel para a Administraçâo Publica, sempre 

buscando a proposta mais vantajosa ao Poder Publico, assim 

coma garantindo a isonomia ou a igualdade de condiç6es entre 

as pessoas ao participarem das contrataç6es pùblicas. Além 

disso, outra finalidade da ticitaçâo é a busca pela 

Desenvolvimento Nacional. 

lmpende ressaltar que o prévio procedimento licitat6rio nâo se 

faré necessàrio quando estivermos diante das hip6teses de 

dispensa e inexigibilidade, previstas nos artigos 17, 24 e 25 da 

Lei Federal n° 8.666/93. Tais hip6teses caracterizam a 

contrataçào direta. Ocorrendo tais situaç6es a Administraçâo 

Pùblica pode contratar sem a necessidade de realizaçâo do 

procedimento licitat6rio. 

Ha de se destacar, ainda, que mesmo diante de situaç6es de 

contrataçâo direta, deve haver um processo de justiflcaçâo que 

embase a dispensa e a inexigibilidade, além da Indtspensàvel 

ratiflcaçâo posterior da autoridade do orgâo. 

No caso sob anàlise, nâo ha necessidade de se efetuar processo 

licitat6rio para pagamento do Prêmio do PMAQ - Programa de 

Melhoria de Acesso e Qualidade da Atençâo Bàsica aos 

servidores que atuam no programa, porque nâo se trata de 

hip6tese de disputa entre partes interessadas, mas sim, de 

execuçâo de Programa Federal, oriundo de legislaçâo pr6pria, 

quai seja, a Portaria n° 1.645, de 19 de Julho de 2015 do 

Ministério da Saùde, institufda no âmbito do Sistema Ûnico de 

Secretaria Municipal de Saùde. 

Res posta 
Encaminhada 

Secretaria 
Responsâvel 

e numerado. 
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lnformamos que no ato da contrataçâo da prestaçâo de serviços 

da empresa ITAÛ UNlBANCO S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04, 

nâo foi mencionada a dotaçâo orçarnentàrla, em razâo da 

Secretaria Municipal de Adrninlstraçâo. 

Res posta 

Encaminhada 

Secretaria 

Responsâ.vel 

Fonte de Critéria - Lista todos os contratos que foram 

inseridos no SIGA sem a indicaçâo do crédito pelo quai 

carrera a despesa, corn a lndicaçâo da clasalficaçâo 

funcional programâtica e da categoria econômica (dotaçâo 

orçarnentâria}. 

Achado 

2-CONTRATO: 

CS.CNT.GV.001066 - Nâo foi inforrnado no contrato 

cadastrado no SIGA o crédita pelo quai ocorrerà a despesa, 

corn a indicaçâo da classificaçâo funcional prograrnâ.tica e 

da categoria econôrnica (dotaçâo orçarnentâ.ria). 
lnconsistência I 

Resoluçâc TCM de n° 1.282-09; Lei Cornplernentar 06/91. 

Lei 8.666/93; Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Leis Municipais n°s 

1.907/2013 e 1.951/2013; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Fundarnentaçâo 

Legal 

Recornendaçôes lnformamos que a situaçâo apontada se encontra amparada por 

e Observaçôes leis especlficas, nâo se tratando, portante, de situaçôes onde se 

do Controle observe a necessàrla realizaçâo de processo !icitat6rio. 

Achado grave conforme classiflcaçâo do TCM. Consequência 

Saùde. 

O municipio de Vitoria da Conquista aderiu e consolidou a 

execuçâo do programa através das Leis Municipais n°s 

1.907/2013 e 1.951/2013. Sendo asslrn, os beneûctàrtos do valor 

do prêmio sâo os servidores que integram o quadro municipal da 

Secretaria Municipal de Saùde e atuam especificamente nas 

atividades do programa, atividades estas delimitadas em 

ordenamento legal, nao havendo a possibilidade de se efetuar o 

pagamento a outras pessoas ou servidores fora desta 

competência funcional. 
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Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Portanto, o valor contratado refere-se ao pagamento da empresa 

IT AU UNIBANCO S.A. à Prefeitura Municipal de Vitoria da 

Conquista, e nâo o contrario. 

8.2. 0 pagamento deverà ser efetuado no prazo maxima de até 

10 (dez) dias ûteis contados da data da assinatura do contrato, 

em parcela ùnica, a ser creditada em conta de titularidade do 

CONTRA TANTE. 

8.1. 0 valor da proposta ofertada na licitaçâo, a ser paga pela 

CONTRATADA é de R$ 18.400.000,00 (dezoito milhôes e 

quatrocentos mil reais). 

"CLAUSULA OITAVA - DO VALOR A SER PAGO E DOS 

RECURSOS ORCAMENTARIOS 

( ... ) 

A CONTRATADA nâo farà jus à remuneraçâo direta oriunda dos 

cafres pûblicos municipais, pela prestaçâo dos serviços 

bancàrios correlatos durante a execuçâo dos serviços." 

"CLAUSULA QUARTA- REMUNERACÂO 

Conforme Clàusula Quarta do Contrato de n° 038-22/2019: 

contratada nâo fazer jus a rernuneraçâo direta oriunda dos cofres 

pûblicos municipais pela execuçâo dos serviços bancàrios. Esta 

contrataçâo tem por objetivo a prestaçào de serviços bancàrlos 

referente ao pagamento da folha de salarie dos servidores da 

administraçâo direta do poder Executivo Municipal. 

Consequência 
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Fundarnentaçâo Lei 8.666/93; Resoluçôes TCM de n° 1.060-05 e 1.282-09; 
Legal Resoluçâo TCM-BA de n° 222/92. Lei Complementar 06/91. 

execuçâo dos mesmos, especialmente quanto ao que prevê o 

art. 55, XII! da Lei 8.666/93. 

do Controle 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérito das contas. 

Consequência 

Para essa notificaçâo o TCM pontuou diversos achados. Para 

todos os itens notificados foram encaminhadas as devidas 

justificativas corn documentaçâo comprobat6ria em anexo. 

Alguns achados foram automaticamente sanados, ap6s as 

devidas correçôes. 

Res posta 
Encaminhada 

Secretaria Municipal de Saùde. 
Secretaria 
Responsâvel 

lnconsistência / 

Achado 

CS.CNT.GV.001067 - Nâo foram informadas no SIGA as 
certidôes de prova de regularidade fiscale trabalhista para o 

contrato. 
Fonte de Critério - Lista todos os contratos para os quais 
nâo foram alimentadas certidôes fiscais e trabalhistas, 
indicando os tipos (INSS, Fazenda Federal, Fazenda 
Estadual, Fazenda Municipal, FGTS, Justiça do Trabalho). 

que seja rigorosamente observado o cumprimento da prova de 
Recomendaçôes 

regularidade fiscal e trabalhista, em momento anterior a 
e Observaçôes 

forrnalizaçâo dos contratos, além do regular acompanhamento da 

Recomendamos aos setores responsàvels pelas contrataçôes, 

O setor foi devidamente notificado quanto ao achado identificado 

Recomendaçôes pelo TCM e encaminhou as devidas justificativas para que fosse 

e Observaçôes sanada a referida impropriedade. Observou-se, desse modo. que 

do Controle as justificativas atendem ao quanto notificado, nâo rnerecendo, 

portando, recornendaçôes a respeito. 

Fundarnentaçâo Resoluçôes TCM de n° 1.060-05 e 1.282-09; Art. 71 da Lei 

Legal Complementar 06/91. 
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lnconsistência I CA.CNT.GV.001265 - Contrato corn duraçâo superior a 

Achado vigência dos respectives créditos orçamentârios. Fonte de 

Recomendamos alnda o correto acornpanharnenlo da inserçào 

dos dados relativos às certid6es de regularidade, no sistema 

SIGA. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérito das contas. 

Para essa notificaçâo o TCM pontuou diverses achados. Para 

todos os itens notificados foram encaminhadas as devidas 

justificativas corn docurnentaçâo comprobat6ria em anexo. 

Alguns achados foram automaticamente sanados, ap6s as 

devidas correç6es. 

Consequência 

Encaminhada 

Res posta 

Fundamentaçâo Lei 8.666/93; Resoluçôes TCM de n° 1.060-05 e 1.282-09; 

Legal Resoluçâo TCM-BA de n° 222/92. Lei Complementar n° 06/91. 

Recomendamos aos setores responsàvels pelas contrataçôes, 

que seja rigorosamente observado o cumprimento da prova de 

regularidade fiscal e trabalhista, em momento anterior a 

Recomendaçôes forrnalizaçâo dos contratos e aditivos, além do regular 

e Observaçôes acompanhamento da execuçâo dos mesmos, especialmente 

do Controle quanto ao que prevê o art. 55, XIII da Lei 8.666/93. 

Secretaria Municipal de Serviços Pûblicos; Secretaria Municipal 

de Saùde) Responsâvel 

Secretaria 

os quais nâo foram alimentadas certidôes fiscais e 

trabalhistas, indicando os tipos (INSS, Fazenda Federal, 

Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS, Justiça do 

Trabalho). 

Achado 

CS.CNT.GV.001068 - Nao foram informadas no SIGA as 

certidôes de prova de regularidade fiscal e trabalhista para o 

aditivo de contrato. 

lnconsistência / Fonte de Critério - Lista todos os aditivos de contrato para 
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Lei n° 4.320/64; Lei n° 101/2000; Lei n° 8.666/93. 
Fundamentaçâc 

Legal 

e Observaçôes sanada a referida impropriedade. Recomendamos, desse modo, 

do Controle a correçâo da vigência dos créditas orçamentàrlos nos pr6ximos 

contratos, quando couber. 

O setor foi devidamente notificado quanta ao achado identificado 

Recomendaçôes pelo TCM e encaminhou as devidas justificativas para que fosse 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM. Consequência 

Desse modo, informamos que os serviços constantes no contrato 

de n° 036-27/2019, fazem parte das metas estabelecidas no 

Piano Plurianual. 

"A duraçào dos contratos regidos por esta Lei ficarà adstrita à 

vigência dos respectives créditas orçamentàrios, exceto quanto 

aos relatives: 

1 - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 

estabelecidas no Piano Plurianual, os quais poderâo ser 

prorrogados se houver interesse da Adrnlnlstraçào e desde que 

isso tenha sida previsto no ato convocat6rio"; 

lnformamos, que apesar do referido contrato possuir vigência 

superior aos crédites orçamentàrios, sua vigência se iniciou ao 

final do exerclclo de 2019 (12/12/2019) e, portante, a maior parte 

do mesmo foi executada no exercfcio de 2020. Desse modo, 

houve o empenho parcial no exerciclo de 2019, compreendendo 

apenas o valor proporcional à execuçâo do referido exerclclo. 0 

valor remanescente, consequentemente, foi empenhado no 

exercicio de 2020, respeitanto, portanto, a anualidade dos 

crédites orçamentârios. 

Ressalta-se ainda que a Lei Federal n° 8.666/93 em seu art. 57, 

"diz que: 

Secretaria Municipal de Agricultura. 

Res posta 

Encaminhada 

Secretaria 

Responsâvel 

Critério - Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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lnconsistência I CA.DES.GV.001155 - Ausência da folha de pagamento dos 

Achado servidores. 

Secretaria Municipal de Saùde; Secretaria Municipal de 
Secretaria 

Educaçâo; Secretaria Municipal de Adrnlnlstraçâo; Secretaria 
Responsâvel 

Municipal de Finanças. 

Res posta Em resposta ao presente achado foram encaminhados os 

Lei 8.666/93; Lei 4.320/64; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05 e 
Resoluçâo TCM de n° 1.282-09; Resoluçâo TCM de n° 1.268- 

08; Lei Complementar n° 06/91. 

sistema SIGA de modo a evitar inconsistencias advindas da 

ausência ou divergência de inforrnaçôes, reduzindo assim as 

falhas no processo de prestaçâo de contas mensal. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM. 

Fundamentaçâo 
Legal 

do Controle 

Recomendamos a correta vinculaçào da fonte de recurso 

identificada no empenho, corn aquela referente a conta bancària 

Recomendaçôes de onde sera efetuado o pagamento. Recomenda-se ainda a 

e Observaçôes verificaçâo dos processos quando da inclusâo dos mesmos no 

Consequência 

Para essa notiticaçâo o TCM pontuou diversos achados. Para 

todos os itens notificados foram encaminhadas as devidas 

justificativas. Cabe ressaltar que foram tomadas as medidas 

cabfveis para sanar o problema. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Encaminhada 
Res posta 

Secretaria 
Responsâvel 

Fonte de Critério - Verificar se a fonte de recurso indicada na 
conta contàbll (bancària) coïncide corn a fonte constante na 
dotaçâo orçamentâria do empenho da despesa. 

CS.DES.GV.001055 - A fonte de recurso utilizada no 
pagamento da despesa informado no SIGA diverge da fonte 

Achado 

3-DESPESA: 

constante da dotaçâo orçamentària autorizada para o 
lnconsistência / 

empenho informado no SIGA. 
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Achado grave conforme claseificaçâo do TCM, que podera 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprornetimento do 

rnérito das contas. Casa mantido pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo cornprometer a aplicaçâo dos f ndices 

referentes aos gastos corn saùde e educaçâo e irnplicando na 

obrigatoriedade de devoluçâo dos recursos federais, por parte do 

Gestor. 

extratos bancàrios do Municfpio demonstrando a salda dos 

recursos, o relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagarnento", 

retirado do Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os 

arquivos de retorno originais, emitidos pelos bancos Caixa e 

Santander e planilha de conferência dos valores registrados no 

sistema SlGA, em cornparaçâo corn aqueles lançados no sistema 

contàbil. 

Ressalta-se ainda que o Municf pio vem adotando medidas 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaç6es de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA por meio do sistema e-tcrn, além de adotar medidas de 

conferência e verificaçâo das informaç6es inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 

Consequência 

e Observaçôes dos servidores, juntamente corn planilha descritiva dos valores 

do Controle registrados no sistema contàbil, de maneira que seja possivel 

confrontar a safda bancàrla corn os registres contàbels; 

recornendamos ainda a dévida inclusâo no sistema S!GA, dos 

arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

deterrnina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, alterada pela 

Resoluçào 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

Os setores foram devidamente notificados quanto aos achados 

identificados pelo TCM e efetuaram as aç6es necessàrias para 

correçâo do problema. 

Recomendamos, contudo, que mensalrnente, sejam anexados à 

Prestaçào de Contas, via sistema e-tcrn, os extratos bancàrios 

Recomendaçôes onde constam as sa[das de recursos destinadas aos pagamentos 

Encaminhada 
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006.000.112-APL - PMVC SMED 3202 R$ 819,23 

R$ 

3.700.512,08 
006.000 .112-0 - REC. PROPRIOS 

25% EDUCACAO 202 

Conta Saldo 
Conta Bancària 

C6digo da 

Saldo Bancàrio - Fonte 01 - 31/12/2019 

1 - lnformamos que nâo houve o déficit apontado na fonte do 

FUNDEB, vez que a Uniâo repassou, referente ao exercicio de 

2019, uma complementaçâo no valor de R$ 5.801.664,52 (cinco 

milh6es, oitocentos e um mil, seiscentos e sessenta e quarto reais 

e cinquenta e dois centavos), em 31/01/2020, cornplementaçâo 

esta conforme a Portaria interministerial n° 4, de 27 de dezembro 

de 2019. 

Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de 

Educaçâo. 
Secretaria 
Responsâvel 

2 - lnformamos que o saldo exato nas contas da fonte 01 

Resposta (Educaçâo 25%), no dia 31/12/2019, era de R$ 3.803.105,38 (très 
Encaminhada milhôes, oitocentos e três mil, cento e cinco reais e trinta e oito 

centavos), conforme conciliaçôes bancàrias e conforme detalhes 

abaixo: 

CD.DES.GV.001191 - lnscriçâo de Restos a Pagar sem o 
lnconsistência correspondente saldo financeiro na fonte de recurso devida. 
I Achado Fonte de Critério - Art. 42 da Lei n° 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pelo sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiç6es bancàrias, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

encaminhada ao TCM/BA. 

Fundamentaçâo 
Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo TCM n° 1.277-08; 

Legal 
Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da Lei Complementar 06/91. 
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3 - Salienta-se que o f ndice aplicado na saùde no exercf cio de 2019 

foi de 23,59%. 0 déficit financeiro ocasionado nesta fonte foi 

decorrente da demanda para atendimento a populaçâo no que se 

refere a atendimentos em saùde, porém providenciamos 

equacionar todos estes pagamentos durante o primeiro trimestre de 

2020 e entendemos nâo descumprir o art. 42, por nâo ser o ultimo 

ana de mandata. 

Ocorre, que no dia 31/12/2019, às 09h e 27min, foi realizada uma 

transferência da conta corrente de n° 006/00000022-1, agência 

0079, para a conta corrente de n° 006/00000112-0, agência 0079, 

no valor de R$ 3.700.000,00 (três milhôes e setecentos mil reais). 

Par problemas no sistema bancàrio, no detalhamento do extrato do 

dia 31/12/2019 esse valor nâo foi demonstrado, porém, 
comprovada a operaçâo, a Caixa Econômica Federal, na pessoa da 

Gerente de Relacionamentos PJ, emitiu uma declaraçào relatando 

a situaçâo e atestando que o respective valor foi realizado no 

31/12/2019 e estava disponîvel na mesma data na conta corrente 

de n° 006/00000112-0, agência 0079. 0 documenta foi 

devidamente encaminhado para cornprovaçâo. 

TOTAL 

213 

R$ 

3.803.105,38 

7 4.427-A - EDUCACAO 25% - 

APLICACAO 3552 

Recomendaçô Recomendamos o acompanhamento anual das disponibilidades 

es e financeiras, por fonte de recursos, de modo que ao final do 

Observaçôes mandata, seja devidamente cumprido o previsto no art. 42 da Lei n° 

do Controle 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), evitando, desse modo, 

R$ 

101.773,71 

Achado grave que poderà implicar na aplicaçào de multa ao gestor, 

Consequência conforme Art. 71 da Lei Complementar 06/91, corn possibilidade de 

comprometimento do mérita das contas. 

R$ 0,36 74.427-1 - EDUCACAO 25% 552 

APLICAÇÂO 
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Achado grave conforme classfflcaçâo do TCM. Consequência 

Ressalta-se que existe imprecisâo no apontamento efetuado pelo 

TCM-BA. Salienta-se que nâo houveram repasses de recuros 

financeiros para empresas controladas ou fundaçôes 

dependentes. 0 que houve, conforme pode ser observado em 

relat6rio enviado em anexo, foram pagamentos realizados à 

Fundaçâo Pùblica de Saùde de Vitoria da Conquista - FSVC, 

pelas serviços prestados pela instituiçâo em comento, que, nâo 

pertece a estrutura da administraçâo direta do munie! plo, 

tampouco pode ser considerada como empresa dependente. 

Desse modo, nâo ha que se falar em repasse utilizando-se do 

elemento de despesa de c6digo 45 (Subvençâo ). Ressalta-se 

ainda, que o examinador nâo detalhou os valores repassados, 

constando no apontamento apenas o "valor estimado" de R$ 0,00 

(zero reais). 

Secretaria Municipal de Finanças. 

Res postas 

Encaminhadas 

Secretaria 

Responsâvel 

Fonte de Critério - Quando o analista encontra repasse de 

recursos financeiros, sem existir pagamento por empenho 

no elemento de despesa 45, para empresa controlada para 

pagamento de despesas corn pessoal ou de custeio em geral 

ou de capital, excluidos, no ultimo caso, os de aumento de 

participaçâo acionâria. 

Achado 

CS.DES.GV.001330 • Repasse de recursos financeiros, sem 

existir pagamento por empenho no elemento de despesa 45 

(Subvençôes Econômicas), para empresa controlada para 

pagamento de despesas corn pessoal ou de custeio em geral 

ou de capital, excluidos, no ultimo caso, os provenientes de 

lnconsistência / aumento de participaçâo acionârla, 

as penalidades decorrentes do descumprimento da normativa legal. 

Fundamentaç 
Lei n° 4.320/64; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 

Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo TCM de n° 1.277/08; 
âo Legal 

Resoluçâo TCM de n° 1.282-09; Lei Complementar n° 06/91. 
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Observa-se, que a diferença apontada foi causada apenas pela 

unificaçâo da conta contàbil de anulaçâo orçarnentària, no razâo, 

o que provocou a divergência. Conludo, observa-se que todas as 

alteraçôes orçamentârias promovidas, foram devidamente 

contabilizadas, coma pode ser observado na conta contàbll 

sintética do razâo, de c6digo "5.2.2.1.2.00.00.00 - Crédita 

Adicional por Tipo de Crédita", onde se observa o movimento de 

R$ 8.657.552,88 (oito rnilhôes, seiscentos e cinquenta e sete mil, 

quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), 

que apresenta o seguinte detalhamento: 

• Conta 1 - 5.2.2.1.3.03.01.00 ANULAÇÂO DE DOTAÇÂO - 

CRÉDITO SUPLEMENTAR- R$ 7.551.102,88; 

• Conta 2 - 5.2.2.1.3.03.02.00 ANULAÇÂO DE DOTAÇÂO - 

CRÉDITO ESPECIAL - R$ 506.450,00. 

lnformamos, que ap6s reabertura do SIGA a diferença apontada 

foi equacionada, conforme se observa no detalhamento abaixo, 

constante no Demonstrativo de Contas do Razâo devidamente 

encaminhado: 

Secretaria Municipal de Finanças. 

Res postas 

Encaminhadas 

Secretaria 

Responsâvel 

Fonte de Critéria - (Art. 4° §1°, inciso I alinea a; §2°, 1 alinéa a 

da Res 1060/05); (Art. 3°, 1 alinea a da Res. TCM 1061/05). 

Achado 

CA.CAD.GV.000461 - Divergência entre o valor dos créditos 

adicionais suplementares apresentado no decreto e o 
lnconsistência I 

contabilizado no DCR. 

4 - CREDITOS ADICIONAIS: 

Recomendaçôes 
lnformamos que a falha apontada nâo foi identificada pelo 

e Observaçôes 

do Controle 
Municfpio, nâo cabendo, portante, recomendaçôes. 

Fundarnentaçâo Lei n° 4.320/64; Lei n° 101/2000; Resoluçâo TCM den° 1.060- 

Le gal 05; Art. 71 da Lei Complementar n° 06/91. 
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CS.EDU.GV.0007 46 - Valor total de outras des pesas da 
I nconsistência I 

Achado 
educaçâo bâsica pagas com recursos proprios, masque nâo 

corresponda ao que dispôe a Lei 9.394/96. 

Secretaria Secretaria Municipal de Educaçâo; Secretaria Municipal de 

Responsâvel Adrninistraçâo; Secretaria Municipal de Finanças. 

Conforme descrito no "Motiva" do achado constante no Relat6rio 

de Notlficaçâo Mensal emitido pelo TCM/BA, a referida glosa foi 

Res posta 
ocasionada pela seguinte razâo: "As folhas dos servidores, nâo 

vêm acompanhadas dos respectives arquivos de retorno emitidos 
Encaminhada 

pelas instituiçôes ban carias, conf. determina o lnciso Il, § 2° do 
art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

5 - EDUCAÇÂO: 

Lei n° 4.320/64; Lei n° 101/2000; Resoluçâo TCM den° 1.060- 
05; Art. 71 da Lei Complementar n° 06/91. Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Pûbllco, 

Fundamentaçâc 

Legal 

que se refere aos registras dos créditas adicionais. 

O setor foi devidamente notificado quanta ao achado identificado 

pelo TCM e encaminhou as devidas justificativas para que 

fossem sanadas as referidas impropriedades. Observou-se, 
Recomendaçôes 

desse modo, que as justificativas atendem ao quanta notificado, 
e Observaçôes 

contudo, cabe a recornendaçâo quanta a maior atençâo no que 
do Controle 

se refere a utilizaçâo das contas contàbeis conforme o PCASP 

(Piano de Contas Aplicado ao Setor Pùbllco ), especialmente no 

Consequência 

Resumo: 

• Por Anulaçâo de Dotaçào: R$ 7.551.102,88 

• Por Anulaçâo de Dotaçâo (Especial): R$ 506.450,00 

• Por Superavlt Financeiro: R$ 600.000,00 

Totalizando >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 8.657.552,88 

Achado grave conforme classificaçào do TCM, corn possibilidade 

de comprometimento do mérite das contas. 
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arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

determina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, alterada pela 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pelo sistema SlGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiçôes bancàrias, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

confrontar a salda bancària corn os registras contàbels: 

recomendamos ainda a devida inclusâo no sistema SIGA, dos 

Os setores foram devidamente notificados quanta aos achados 

identificados pelo TCM e efetuaram as açôes necessàrias para 

correçào do problema. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejam anexados à 
Prestaçâo de Contas, via sistema e-tcm, os extratos bancàrios 

onde constam as saldas de recursos destinadas aos pagamentos 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérita das contas. Casa mantido pela TCM, poderà causar a 

glosa das despesas, comprometendo assim a aplicaçâo do indice 

Constitucional de gastos em Educaçâo (25% ). 

bancàrio do Municf pio demonstrando a saida do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagamento", retirado do 

Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelas bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SIGA, 

em comparaçâo corn aqueles lançados no sistema contàbll. 

Ressalta-se ainda que o Municf pio vem adotando medidas 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaçôes de contas rnensals, enviadas ao 

TCM/BA por meio do sistema e-tcm, além de adotar medidas de 

conferência e verificaçâo das informaçôes inseridas no sistema 

SJGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 

Consequência 

dos servidores, juntamente corn planilha descritiva dos valores 
Recomendaçôes 

registrados no sistema contàbil, de maneira que seja poss[vel 
e Observaçôes 

do Controle 
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Achado grave conforme classiflcaçâo do TCM, que poderà 

irnplicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

Conforme descrito no "Motiva" do achado constante no Relat6rio 

de Notificaçâo Mensal emitido pelo TCM/BA, a referida glosa foi 

ocasionada pela seguinte razâo: "As folhas dos servidores, nâo 

vêm acompanhadas dos respectivos arquivos de retorno emitidos 

pelas instituiç6es bancàrias, conf. determina o lnciso Il, § 2° do 
art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

bancàrio do Munie[ pio demonstrando a saida do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagamento", retirado do 

Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelas bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SIGA, 

em comparaçâo corn aqueles lançados no sistema contàbil, 

Ressalta-se ainda que o Munie[ pio vem adotando medidas 

voltadas a lnclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaçôes de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA por meio do sistema e-tcm, além de adotar medidas de 

conferência e verlficaçâo das informaç6es inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 

Secretaria Municipal de Educaçâo: Secretaria Municipal de 

Adrninistraçâo; Secretaria Municipal de Finanças. 

CS.EDU.GV.000748 - Valor total dos pagamentos de 
despesas corn rernuneraçâo dos profissionais do magistério 
da educaçâo bàslca que nâo correspondem à finalidade 

prevista pela leqistaçâo corn fim à aplicaçâo da parcela que 
afeta aos 60% sobre os recursos do FUNDEB ou outros. 

Consequência 

Res posta 
Encaminhada 

Secretaria 
Responsàvel 

lnconsistência / 
Achado 

encaminhada ao TCM/BA. 

Fundarnentaçâo 
Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâc TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da 

Legal 
Lei Complementar 06/91. 
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CS.EDU.GV.000750 - Valor total dos pagamentos de outras 

lnconsistência I despesas corn recursos orlqlnârios do FUNDEB ou outros, 

Achado sem que corresponda à finalidade prevista na legislaçao, 
corn fim à aplicaçâo da parcela que afeta aos 40%. 

Secretaria Secretaria Municipal de Educaçâo; Secretaria Municipal de 

Responsâvel Administraçâo; Secretaria Municipal de Finanças. 

Conforme descrito no "Motiva" do achado constante no Relat6rio 
Res posta 

de Notificaçâo Mensal emitido pela TCM/BA a referida glosa foi 
Encaminhada 

ocasionada pela seguinte razâo: "As folhas dos servidores, nâo 

Lei Complementar 06/91. 
Legal 

Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da 

Fundamentaçâo 

Os setores forarn devidarnente notificados quanta aos achados 

identificados pela TCM e efetuaram as açôes necessàrias para 

correçâo do problema. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejam anexados à 
Prestaçào de Contas, via sistema e-tcrn, os extratos bancârios 

onde constam as saidas de recursos destinadas aos pagamentos 

dos servidores, juntarnente corn planilha descritiva dos valores 

Recomendaçôes registrados no sistema contàbil, de maneira que seja possfvel 

e Observaçôes confrontar a saida bancàrla corn os registras contàbels: 

do Controle recomendamos ainda a devida inclusâo no sisterna SlGA, dos 

arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

determina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, alterada pela 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pela sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiçôes bancàrias, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

encaminhada ao TCM/BA. 

mérite das contas. Caso mantido pelo TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçâo do indice referente 

aos gastos corn o rnagistério e irnplicando na obrigatoriedade de 

devoluçâo dos recursos, par parte do Gestor. 
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dos servidores, juntamente corn plani!ha descritiva dos valores 

registrados no sistema contâbil, de maneira que seja possfvel 

confrontar a safda bancària corn os registras contàbeis; 

recornendarnos ainda a devida inclusâo no sistema SIGA, dos 

arquivos de retorno das fo!has de pagamento, conforme 

e Observaç6es onde constam as sai das de recursos destinadas aos pagamentos 

do Controle 

Os setores foram devidamente notificados quanta aos achados 

identificados pe!o TCM e efetuaram as açôes necessàrias para 

correçâo do prob!erna. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejam anexados à 
Reccmendaçôes Prestaçâo de Contas, via sistema e-tcm, os extratos bancàrlos 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na apllcaçào de mu!ta ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Cornplementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérita das contas. Casa mantido pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçâo do f ndice referente 

aos gastos corn educaçâo e imp!icando na obrigatoriedade de 

devoluçâo dos recursos, par parte do Gestor. 

Consequência 

vêm acompanhadas dos respectivos arquivos de retorno emitidos 

pelas instituiç6es bancàrias, conf. determina o lnciso 11, § 2° do 

art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

bancario do Muni cf pio demonstrando a saf da do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagamento", retirado do 

Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelas bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SIGA, 

em cornparaçâo corn aqueles lançados no sistema contàbil, 

Ressalta-se ainda que o Municf pio vem adotando medidas 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaç6es de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA par meio do sistema e-tcm, além de adotar medidas de 

conferência e verlficaçâo das informaçôes inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 
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se repita, que o setor contàbil observe os regrarnentos previstos 

na Resoluçâo TCM de n° 1.276-08, especialrnente ern seus 

artigos 5°, incise Xe 21, paràçrafo ùnlco. Orienta-se ainda que as 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de rnulta ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complernentar 06/91, corn possibilidade de comprometirnento do 

rnérito das contas. Caso mantîdo pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprorneter a aplicaçâo do indice referente 

aos gastos corn educaçâo. 

lnformarnos que o presente achado se refere a glosa de restas a 

pagar processados do exercfcio de 2019. Ressalta-se que os 

processos notificados forarn devidamente instrufdos corn suas 

llquldaçëes pertinentes, conforme se observa nos processos de 

pagamento devidarnente encarninhados, juntamente corn a 

relaçâo de pagamentos efetuados no exercicio de 2020, em 

atendirnento ao disposto na Resoluçào TCM de n° 1.276/08. 

do Controle 

Consequência 

Encaminhada 

Res posta 

Os setores foram devidamente notificados quanto aos achados 

identificados pelo TCM e encaminharam as devidas justificativas 

Recornendaçôes para que fossem sanadas as referidas impropriedades. 

e Observaçôes Recomendamos, contudo, para que o achado acirna descrito nâo 

Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de 

Educaçao Responsâvel 

Secretaria 
25% 

lnconsistência I CS.EDU.GV.000991 - Glosa em Restos à Pagar Educaçao 
Achado 

determina a Resoluçâo TCM de no 1.060/05, alterada pela 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pela sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiçôes bancarias, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

encaminhada ao TCM/BA. 

Fundamentaçâo 
Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da 

Le gal 
Lei Complementar 06/91. 
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Fundamentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo n° 1.060- 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérita das contas. Case mantido pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçào do f ndice referente 

aos gastos corn o FUNDEB 40%. 

Consequência 

Res posta 

lnformamos que o presente achado se refere a glosa de restes a 

pagar processados do exercfcio de 2019. Ressalta-se que os 

processos notificados foram devidamente instrufdos corn suas 

liquidaçëes pertinentes, conforme se observa nos processos de 

pagamento devidamente encaminhados, juntamente corn a 

relaçâo de pagamentos efetuados no exercf cio de 2020, em 

atendimento ao disposto na Resoluçâo TCM de n° 1.276/08. 

Encaminhada 

Secretaria 
Responsâvel 

CS.EDU.GV.000994- Glosa em Restos à Pagar Fundeb40%. 
lnconsistência / 

Achado 

se repita, que o setor contàbil observe os regramentos previstos 

na Resoluçâo TCM de n° 1.276-08, especialmente em seus 

artigos 5°, incise Xe 21, paràqrafo ùnlco. 

do Controle 

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria de Educaçâo 

Os setores foram devidamente notificados quanto aos achados 

identificados pelo TCM e encaminharam as devidas justificativas 

Recomendaçôes para que fossem sanadas as referidas impropriedades. 

e Observaçôes Recomendamos, contudo, para que o achado acima descrito nâo 

disponibilidades financeiras destinadas a cobrir os restos a pagar 

da Fonte de Recursos 01 - Educaçâo 25% sejam mantidas em 

conta especffica de mesma fonte, ou seja, as disponibilidades 

devem estar contidas em contas bancàrias corn fonte de recurso 

01 - Educaçâo 25%, conforme orientaçâo da Resoluçâo TCM de 

n° 1.276-08 (art. 5°, Xe arts. 6°, 7° e 9°). 

Fundamentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo n° 1.060- 
Legal 05; Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo TCM n° 1.268-08 
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Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérito das contas. Caso mantido pelo TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçâo do indice referente 

Consequência 

Conforme descrito no "Motiva" do achado constante no Relat6rio 

de Notificaçâo Mensal emitido pela TCM/BA, a referida glosa foi 

ocasionada pela seguinte razâo: "As folhas dos servidores, nâo 

vêm acompanhadas dos respectivos arquivos de retorno emitidos 

pelas instituiçôes bancàrias, conf. determina o lnciso Il, § 2° do 
art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

bancàrio do Municipio demonstrando a safda do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagamento", retirado do 

Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelas bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SIGA, 

em comparaçâo corn aqueles lançados no sistema contàbil, 

Ressalta-se ainda que o Municf pio vem adotando medidas 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaçôes de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA por meio do sistema e-tcm, além de adotar medidas de 

conferência e verificaçâo das informaçôes inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 

Res posta 
Encaminhada 

Secretaria Municipal de Educaçâo: Secretaria Municipal de 

Adminlstraçëo: Secretaria Municipal de Finanças. 

Secretaria 
Responsâvel 

CS.EDU.GV.001030 - Valor total das despesas empenhadas 
na fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplicaçâo na 

lnconsistência I remuneraçâo dos profissionais na Educaçâc Bâsica - 60%) 
Achado que nâo se aplicam na educaçâo bâsica, nâo podendo, 

portanto, serem admitidas utilizando-se recursos do 

FUNDEB. 

05; Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo TCM n° 1.268-08. Legal 
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CS.EDU.GV.001031 • Valor total das despesas empenhadas 

I nconsistência I 
na fonte 19 - Transferências FUNDEB (Aplicaçâo em outras 

Achado 
despesas de Educaçao Bâsica - 40%) que nâo se aplicam na 

educaçâo bâslca, nâo podendo, portanto, serem admitidas 

utilizando-se recursos do FUNDEB. 

Secretaria Secretaria Municipal de Educaçâo; Secretaria Municipal de 

Responsâvel Administraçâo; Secretaria Municipal de Finanças. 

Conforme descrito no "Motive" do achado constante no Relat6rio 

Res posta de Notificaçâo Mensal emitido pela TCM/BA, a referida glosa foi 

Encaminhada ocasionada pela seguinte razâo: "As fo!has dos servidores, nâo 

vêm acompanhadas dos respectives arquivos de retorno emitidos 

Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 

Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da 
Fundamentaçâo 

aos gastos corn o magistério e implicando na obrigatoriedade de 

devoluçâo dos recursos, por parte do Gestor. 

Os setores foram devidamente notificados quanta aos achados 

identificados pela TCM e efetuaram as açôes necessàrias para 

correçâo do problema. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejam anexados à 
Prestaçâo de Contas, via sistema e-tcrn, os extratos bancàrios 

onde constam as sal das de recursos destinadas aos pagamentos 

dos servidores, juntamente corn plani!ha descritiva dos valores 

Recomendaçôes registrados no sistema contàbil, de maneira que seja possfve! 

e Observaçôes confrontar a saida bancàrla corn os registras contàbeis; 

do Controle recomendamos ainda a devida inclusâo no sistema S!GA, dos 

arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

determina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, a!terada pela 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Fo!ha de Pagamento", emitido pelo sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiç6es bancarias, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

encaminhada ao TCM/BA. 

Lei Complementar 06/91. 
Le gal 
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Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de cornprometirnento do 

mérito das contas. Caso mantido pela TCM, causarà a glosa das 

des pesas, podendo comprorneter a aplicaçâo do f ndice referente 

aos gastos corn educaçào e irnplicando na obrigatoriedade de 

devoluçâo dos recursos, par parte do Gestor. 

Consequência 

pelas instituiçôes bancàrias, conf. determina o lnciso Il, § 2° do 
art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

bancàrio do Municf pio demonstrando a salda do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagarnento", retirado do 

Sisterna lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelos bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SlGA, 

ern cornparaçâo corn aqueles lançados no sistema contàbil, 

Ressalta-se ainda que o Municîpio vem adotando medidas 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaçôes de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA par meio do sistema e-tcm, além de adotar medidas de 

conferência e verlficaçâo das inforrnaçôes inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 

Rccomcndaçôcs 
e Observaçôes 
do Controle 

Os setores foram devidamente notificados quanto aos achados 

identificados pelo TCM e efetuaram as aç5es necessàrlas para 

correçâo do problema. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejam anexados à 
Prestaçâo de Contas, via sistema e-tcrn, os extratos bancàrios 

onde constam as saîdas de recursos destinadas aos pagamentos 

dos servidores, juntamente corn planilha descritiva dos valores 

registrados no sistema contàbil, de maneira que seja possîvel 

confrontar a sa! da ban caria corn os registras contâbeis; 

recomendamos ainda a devida inclusâo no sistema SIGA, dos 

arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

determina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, alterada pela 
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lnformamos que o valor registrado esta de acordo ao descontado 

pelo Governo Federal, coma pode ser observado no 

Demonstrativo de Distribuiçâo da Arrecadaçâo encaminhado. 

Dessa forma, o registra no sistema contàbil foi efetuado conforme 

a receita creditada. 

Destaca-se, portante, que o apontamento efetuado nâo procede, 

visto que o primeiro valor notificado (R$ 14.046.458, 14) 

corresponde a arrecadaçâo total do FPM - Cota Municf pio, 

efetuada no mês de dezembro de 2019, conforme Demonstrativo 

de Distribuiçâo da Arrecadaçâo do Banco do Brasil. A receita 

referente ao FPM sofreu deduçôes que se referem à cota 

destinada à constituiçâo do FUNDEB, no montante total de R$ 

1.969.243,75 (hum milhâo, novecentos e sessenta e nove mil, 

duzentos e quarenta três reais e setenta e cincocentavos ), valor 

este devidamente contabilizado, como pode ser observado na 

Listagem de Arrecadaçâo de Receitas do mês 12/2019, 

devidamente encaminhada. Desse modo, nâo procede a 

Secretaria de Finanças e Execuçâo Orçarnentàrta 

Res posta 
Encaminhada 

Secretaria 
Responsâvel 

deduçâo para a constitulçâo do FUNDEB ou o valor 
registrado esta em percentual diferente do estabelecido na 

lei n° 11.494/2007 e vice-versa. 

Achado 

CS.EDU.GV.001125 - Hà registros de arrecadaçâo das 

receitas de transferências de impostos (FPM, ITR, ICMS, 
lnconsistência I IPVA, IPI, ICMS-Exp.) no SIGA e nâo consta a correspondente 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pelo sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiçôes bancàrtas, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

encaminhada ao TCM/BA. 

Fundamentaçâo 
Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçào TCM n° 1.276-08; Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da 

Legal 
Lei Complementar 06/91. 
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lnconsistência I 
CS.SAU.GV.000752 - Total dos pagarnentos de despesa corn 

a açôes do Serviços Publicos de Saude, considerados 
Achado 

incompativeis corn o objeto. 

Secretaria Secretaria Municipal de Saùde: Secretaria Municipal de 

Responsâvel Administraçâo; Secretaria Municipal de Finanças. 

1 - Conforme descrito no "Motiva" do achado constante no 
Res posta 

Relat6rio de Notificaçâo Mensal emitido pe!o TCM/BA, a referida 
Encarninhada 

glosa foi ocasionada pela seguinte razâo: "As folhas dos 

6-SAÛDE: 

Observa-se que o apontamento referente à contabilizaçâo da 

Recornendaçôes deduçâo do FUNDEB nâo procede, visto que a contabilizaçâo 

e Observaçôes das receitas ocorreu em total conformidade corn o 

do Controle Demonstrativo de Distribuiçâo da Arrecadaçâo do Banco do 

Bras il. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM. 

informaçâo de que "nâo consta a correspondente deduçâo para a 

constituiçào do Fundeb ou o valor registrado esta em percentual 

diferente do estabelecido na lei n° 11.494/2007". É importante 

ressaltar que as referidas deduçôes sâo efetuadas de forma 

automàtlca, nâo podendo o municfpio interferir na definiçâo dos 

valores que serâo deduzidos da receita. Desse modo, se o 

percentual descontado (14,02%) se encontra abaixo do previsto, 

cabe salientar que o muni cf pio nâo possui meios para alterà-lo. 

Ressalta-se ainda que no mês de julho e dezembro de cada ano, 

os munie[ pios recebem repasses de 1 % a maior, referente a cota 

do FPM. Porém, sobre essa parte da receita nâo é descontado 

os 20% do FUNDEB, apenas 1 % para o PASEP. Por isso, o 

municfpio registrou o va!or correto de R$ 1.969.243,75, que 

representa 20% do valor da receita do FPM, desconsiderando o 

repasse de 1 %. 

Consequência 

Lei n° 11.494/2007. 
Fundamentaçâo 

Legal 
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2 - lnformamos que os processos de pagamentos de n° 9338, 

9339, 9340, 9342, 9341, 9343, 9344, 9351, 9352, 9393, 9354, 

9355, 9356, 9357, 9358, 9359 e 9360, se referem a despesas 

realizadas corn saùde e se tratam de pagamentos compatfveis 

corn os objetos e açôes em saùde, custeados corn recurso de 

contrapartida municipal, fonte 02, vinculados à conta bancâria de 

"n? 80.861-X - BÂSICA ASSIST. FARMACÊUTICA", conta esta 

movimentada exclusivamente para despesas corn a Assistência 

Farmacêutica, conforme portaria CIB de n° 255/2017 e portarias 

GM/MS n° 1.555 de 30 de julho de 2013, Porta ria GM/MS n° 

2.001 de 03 de agosto de 2017, que altera a de n° 1.555/2013, e 

da Portaria de Consolidaçâo GM/MS n° 6, de 28 de setembro de 

2017, que dispôe sobre as normas de financiamento e de 

execuçâo do Componente Bâsico da Assistência Farmacêutica 

no âmbito do Sistema Ünico de Saùde (SUS). Observa-se, desse 

modo, que ainda que a conta utilizada seja destinada ao 

servidores, nâo vêm acompanhadas dos respectivos arquivos de 

retorno emitidos pelas instituiçêies bancàrias, conf. determina o 
lnciso Il, § 2° do art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo 

nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

bancàrio do Municîpio demonstrando a saida do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagamento", retirado do 

Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelos bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SIGA, 

em cornparaçâo corn aqueles lançados no sistema contâbil. 

Ressalta-se ainda que o Municf pio vem adotando medidas 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaçêies de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA por meio do sistema e-tcm, alérn de adotar medidas de 

conferência e verlftcaçëo das inforrnaçôes inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 
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lnconsistência I 
Achado 

CS.SAU.GV.000996 - Glosa em Restos à Pagar Saude 

Secretaria Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de 

Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM n° 1.277-08; Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da 

Lei Complementar 06/91. 

recomendarnos ainda a devida inclusâo no sistema SIGA, dos 

arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

deterrnina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, alterada pela 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pela sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, ernitidos pelas 

instituiçôes bancàrias, na prestaçâo de contas mensal, a ser 

encarninhada ao TCM/BA. 

Os setores foram devidarnente notificados quanta aos achados 

identificados pelo TCM, efetuaram as açôes necessàrias para 

correçâo do problema, e encaminharam as justificativas 

pertinentes. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejarn anexados à 
Prestaçào de Contas, via sistema e-tcm, os extratos bancàrios 

onde constam as saldas de recursos destinadas aos pagarnentos 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

irnplicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Cornplernentar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérita das contas. Casa mantido pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçâo do f ndice referente 

aos gastos corn saùde. 

pagamento de despesas da Assistência Bàsica Farrnacêutica, os 

valores ali constantes referem-se à contrapartida municipal e, 

portanto, devem ser classificadas na fonte de recurso "02". 

Fundamentaçâo 
Legal 

do Controle 

Consequência 

dos servidores, juntarnente corn planilha descritiva dos valores 
Recomendaçôes 

registrados no sistema contàbil, de maneira que seja possivel 
e Observaçôes 

confrontar a safda bancàrla corn os registras contàbeis; 
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CS.PES.GV.000755 - Outras despesas efetivamente pagas 

lnconsistência I 
corn pessoal, decorrentes de contrataçâo de pessoa fisica 

Achado 
ou terceirizaçâo de rnâo de obra através de sociedades e 

empresas para consultoria ou atividades permanentes e 
pertinentes ao funcionamento da admlnistraçâo pùblica 

Diversas Secretarias (Serviços Pûblicos; Adrninistraçâo; 

Secretaria Finanças; Educaçâo; Desenvolvimento Social; lnfraestrutura; 

Responsâvel Saûde; Cultura, Es porte e Lazer; I nfraestrutu ra; Mobilidade 

Urbana). 

7- PESSOAL: 

Fundarnentaçâc Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM n° 1.060-05; 

Legal Resoluçâo TCM n° 1.277-08. 

modo, as penalidades decorrentes do descumprimento da 

normativa legal. 

do Controle 

financeiras, por fonte de recursos, de modo que ao final do 
Recomendaçôes 

mandata, seja devidamente cumprido o previsto no art. 42 da Lei 
e Observaçôes 

n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), evitando, desse 

Recomendamos o acompanhamento anual das disponibilidades 

Achado grave conforme classiticaçào do TCM, que poderà 

implicar na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérita das contas. Casa mantido pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçâo do f ndice referente 

aos gastos corn saùde, 

Sali enta-se a esta Corte de Contas que o f ndice aplicado na 

saùde no exercfcio de 2019 foi de 23,59%. 0 déficit finance ira 

ocasionado nesta fonte foi decorrente da demanda para 

atendimento a populaçâo no que se refere a atendimentos em 

saùde, porém providenciamos equacionar todos estes 

pagamentos durante o primeiro trimestre de 2020 e entendemos 

nâo descumprir o art. 42, par nâo ser o ultimo ana de mandata. 

Consequência 

Res posta 
Encaminhada 

Saûde Responsâvel 
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Conforme descrito no "Motiva" do achado constante no Relat6rio 

de Notificaçâo Mensal emitido pela TCM/BA, a referida glosa foi 

ocasionada pela seguinte razâo: "As folhas dos servidores, nâo 

vêm acompanhadas dos respectivos arquivos de retorno emitidos 

pelas instituiçôes bancàrias, conf. determina o lnciso Il, § 2° do 
art. 17 da Resoluçâo 1355/17 - TCM." (Grifo nosso). 

Em resposta ao presente achado foi encaminhado o extrato 

bancàrio do Municf pio demonstrando a saida do recurso, o 

relat6rio "Retorno do Banco Folha de Pagamento", retirado do 

Sistema lntegrado de Gestâo e Auditoria - SIGA, os arquivos de 

retorno originais, emitidos pelas bancos Caixa e Santander e 

planilha de conferência dos valores registrados no sistema SIGA, 

em cornparaçâo corn aqueles lançados no sistema contàbil, 

Ressalta-se ainda que o Municipio vem adotando medidas 

Res posta 

Encaminhada 

Municipal de Finanças. 
Responsâvel 
Secretaria 

Secretaria Municipal de Saùde: Secretaria Municipal de 

Educaçâo; Secretaria Municipal de Adrnlnistraçâo: Secretaria 

lnconsistência I CA.PES.GV.000888 - Ausência de Comprovaçâo de 
Achado Pagamento das Folhas de pagamento dos Servidores. 

Para essa notificaçâo o TCM pontuou diversos achados. Para 

Res posta todos os itens notificados foram encaminhadas as devidas 

Encaminhada justificativas, corn docurnentaçào comprobat6ria anexada às 

respostas. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, cujo apontamento 

Consequência tem sida recorrente. Quando consideradas coma terceirizaçâo, 

essas des pesas sâo incorporadas ao f ndice de pessoal. 

Recomendamos que as notas fiscais das despesas identificadas 

Recomendaçôes coma tercelrlzaçâo, se jam acompanhadas de planilhas, 

e Observaçôes discriminando os valores dos insumos e da rnâo de obra e os 

do Controle respectivos percentuais, conforme Resoluçôes do TCM de n° 

1.323/13 e den° 1.355/2017. 

Fundamentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/200; Resoluçôes TCM de n° 1.323/13 e 
Legal de n° 1.355/2017; Lei Complementar 06/91. 
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Lei 101/2000; Lei 9.394,96; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Resoluçâo TCM n° 1.276-08; Resoluçâo TCM n° 1.277-08; 
Resoluçâo 1.355/2017; Art. 71 da Lei Complementar 06/91. 

Fundamentaçâo 
Legal 

Os setores foram devidamente notificados quanta aos achados 

identificados pela TCM e efetuaram as açôes necessàrlas para 

correçào do problema. 

Recomendamos, contudo, que mensalmente, sejam anexados à 
Prestaçâo de Contas, via sistema e-tcm, os extratos bancârios 

onde constam as saldas de recursos destinadas aos pagamentos 

dos servidores, juntamente corn planilha descritiva dos valores 

registrados no sistema contàbil, de maneira que seja possivel 

confrontar a safda bancâria corn os registras contàbeis; 

recomendamos ainda a devida inclusâo no sistema SIGA, dos 

arquivos de retorno das folhas de pagamento, conforme 

determina a Resoluçâo TCM de n° 1.060/05, alterada pela 

Resoluçâo 1.355/2017, e a devida inserçâo do relat6rio "Retorno 

do Banco Folha de Pagamento", emitido pela sistema SIGA, 

juntamente corn os arquivos de retorno originais, emitidos pelas 

instituiç6es bancârias, na prestaçâo de contas mensa!, a ser 

encaminhada ao TCM/BA. 

Recomendaçôes 
e Observaçôes 
do Controle 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM, que poderà 

irnplicar na apllcaçëo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91, corn possibilidade de comprometimento do 

mérita das contas. Casa mantido pela TCM, causarà a glosa das 

despesas, podendo comprometer a aplicaçào dos fndices 

referentes aos gastos corn saùde e educaçâo e implicando na 

obrigatoriedade de devoluçâo dos recursos federais, par parte do 

Gestor. 

Consequência 

voltadas a inclusâo dos arquivos de retorno dentro dos processos 

referentes as prestaç6es de contas mensais, enviadas ao 

TCM/BA par meio do sistema e-tcm, alérn de adotar medidas de 

conferência e veriflcaçâo das informaç6es inseridas no sistema 

SIGA, para que o presente apontamento nâo mais ocorra. 
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lnconsistência I CA.CON.GV.000956 - Observaçôes e ou questionamentos 

Achado sobre balancete mensal. 

Secretaria 
Responsâvel 

Secretaria Municipal de Finanças 

Res posta 
Para que a pendência fosse sanada, houve o encaminhamento 

das Declaraç6es de Conferência dos Demonstrativos Contàbeis 
Encaminhada 

do perfodo notificado. 

Achado grave conforme classiflcaçâo do TCM. Poderâ implicar 

Consequência na aplicaçâc de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Recomendaçôes O setor foi devidamente notificado quanto ao achado identificado 

e Observaçôes pelo TCM e encaminhou os documentes pertinentes 

do Controle acompanhados das devidas justificativas para sanar a referida 

8 - CONTABILIDADE: 

I nconsistência I 

Achado 
CS.PES.GV.000997 - Glosa em Restos à Pagar Terceirizaçâo. 

Secretaria Municipal de Educaçâo: Secretaria Municipal de 
Secretaria 

Serviços Pûblico; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Responsâvel 

Social. 

Para essa notificaçâo o TCM pontuou diverses achados. Para 

Res posta todos os itens notificados foram encaminhadas as devidas 

Encaminhada justificativas, corn docurnentaçâo comprobat6ria anexada às 

respostas. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM. Quando 

Consequência consideradas corne terceirizaçâo, essas des pesas sao 

incorporadas ao f ndice de pessoal. 

Recomendamos que as notas fiscais das despesas identificadas 

Recomendaçôes coma terceirizaçâo, se jam acompanhadas de planilhas, 

e Observaçôes discriminando os valores dos insumos e da rnâo de obra e os 

do Controle respectives percentuais, conforme Resoluç6es do TCM de n° 

1.323/13 e den° 1.355/2017. 

Fundamentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/200; Resoluçôes TCM de n° 1.323/13 e 

Legal de n° 1.355/2017; Lei Complementar 06/91. 
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lnconsistência I CD.CON.GV.001349 - Ausência do demonstrativo analitico de 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM. Poderà implicar 

na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

Consequência 

Fundamentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM de n° 1.060-05; 
Legal Resoluçâo de n° 1.282-09; Lei Complementar 06/91. 

do Controle recornendaçâo quanta a correta inclusâo de todos os relat6rios 

exigidos pelas Resoluçôes TCM de n° 1.060-05 e de n° 1.282-09, 

no processo mensal de prestaçào de contas, evitando, desse 

modo, novas notificaçôes sobre o tema. 

O setor foi devidamente notificado quanta ao achado identificado 

pela TCM e encaminhou os documentes pertinentes 

acompanhados das devidas justificativas para sanar a referida 

Recomendaçôes impropriedade. Observou-se, desse modo, que as justificativas 

e Observaçôes atendem ao quanta notificado, cabendo, contudo, a 

Para que a pendência fosse sanada, houve o encaminhamento 

dos Demonstrativos de Contas do Razâo, gerados pelo SIGA, 

para o perfodo notificado. 
Encaminhada 
Res posta 

Secretaria 
Responsâvel 

Secretaria Municipal de Finanças 

CD.CON.GV.001348 - Ausência do demonstrativo das contas 
lnconsistência I do razâo gerado pelo SIGA. 
Achado Fonte de Critério - Resoluçôes TCM n° 1060/05, 1061/05 e 

1310/12. 

impropriedade. Observou-se, desse modo, que as justificativas 

atendem ao quanta notificado, cabendo, contudo, a 

recornendaçâo quanta a correta inclusâo de todos os relat6rios 

exigidos pelas Resoluçôes TCM de n° 1.060-05 e de n° 1.282-09, 

no processo mensal de prestaçào de contas, evitando, desse 

modo, novas notificaçôes sobre o tema. 

Fundamentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Resoluçâo TCM den° 1.060-05; 

Legal Resoluçâo de n° 1.282-09; Lei Complementar 06/91. 
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Achado despesa orçamentâria, gerado pelo SIGA. 
Fonte de Critério - Resoluçôes TCM n° 1060/05 e 1061/05. 

Secretaria 
Responsâvel 

Secretaria Municipal de Finanças 

Res posta 
Para que a pendência fosse sanada, houve o encaminhamento 

dos Demonstrativos Analiticos de Despesa Orçarnentària, 
Encaminhada 

gerados pela SJGA, para o periodo notificado. 

Achado grave conforme classificaçâo do TCM. Poderà implicar 

Consequência na aplicaçâo de multa ao gestor, conforme Art. 71 da Lei 

Complementar 06/91. 

O setor foi devidamente notificado quanta ao achado identificado 

pela TCM e encaminhou os documentas pertinentes 

acompanhados das devidas justificativas para sanar a referida 

Recomendaçôes impropriedade. Observou-se, desse modo, que as justificativas 

e Observaçôes atendem ao quanta notificado, cabendo, contudo, a 

do Controle recomendaçâo quanta a correta inclusâo de todos os relat6rios 

exigidos pelas Resoluçôes TCM de n° 1.060-05 e de n° 1.282-09, 

no processo mensal de prestaçâo de contas, evitando, desse 

modo, novas notficaçôes sobre o tema. 

Fundarnentaçâo Lei 4.320/64; Lei 101/2000; Resoluçao TCM den° 1.060-05; 

Legal Resoluçâo de n° 1.282-09; Lei Complementar 06/91. 
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Considerando que a Secretaria Municipal da Transparência e do Controle - SMTC 

havia solicitado à Secretaria Municipal de Saùde - SMS, par rneio do protocole GEP n° 

8713/2020, em 14 de fevereiro de 2020, (reiterado em 11 de março de 2020), os Pareceres 
do Conselho Municipal de Saude, referentes ao primeiro, segundo e terceiro 
guadrimestres do exercicio de 2019, sem que, contudo, a demanda fosse atendida; 

Considerando que o prazo acima mencionado para encaminhamento das Contas do 

Poder Executivo, do exercfcio de 2020, se encerrarà em 31/03/2021; 

Considerando o art. 30° da Resoluçâo n° 177/2008 do TCM/BA que dispôe que "os 

recursos aplicados através do Fundo Municipal de Seûde serëo acompanhados e 

fiscalizados pela Ganse/ho Municipal de Seûde, que emitlré parecer a ser enviado ao TCM 

juntamente corn a presteçëo de contas do mencionado Fundo". 

Considerando o art. 7° da Resoluçâo n° 1.060/2005 que disp6es que "as contas do 

Pader Executivo deverëo ser enviadas à Câmara Municipal, até 31 (trinta e um) de março do 

exercf cio seguinte, acompanhadas de off cio firmado pela gestor, exclusivamente par meio 

eletrônico, através do sistema e-TCM, em formata de arquivo "PDF'' que facu/te acesso a 
pesquisas e copias (PDF Pesquisévet), cabendo ao Presidente da Câmara juntar, no mesmo 

prazo, formata de arquivo e par iniermédio da mesma plataforma tecno/6gica e-TCM, as 

contas do Poder Legislativa, para fins da disponibifidade pùblice de que trata o § 2°,do art. 

95, da Constituiçâo do Estado da Behie."; 

Prezada Senhora, 

Prazo para atendimento: 23 de março de 2021 (terça-feira). 

A Senhora 
Lucia Maria de Sousa Dantas Doria 
Conselho Municipal de Saùde 
Av. Olfvia Flores, 3000, P61o EP /CEMAE 

Assunto: Pareceres do Conselho Municipal de Saûde - Exerdcio de 2020. 

Vitoria da Conquista, 15 de março de 2021. 

Oficio n° 015/2021 - GAB/SMTC 
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Diê~e~6Pta 
Secretàrio Municir~rd; Transparêncîa e do Controle 

Atenciosamente, 

Solicitamos, mais uma vez, o posicionamento do Conselho Municipal de Saude sobre 

a votacao dos Pareceres referentes ao primeiro, segundo e terceiro guadrimestres do 
exercicio de 2020, ou a apresentaçâo de iustificativa para a nâo votacâo das contas, e 

sobre a ausência de encaminhamento à SMTC ou a Contadoria Geral dos Pareceres de 

analise das contas do Fundo Municipal de Saude relativas ao exercfcio de 2020. 

Considerando que a Secretaria Municipal da Transparência e do Controle - SMTC 

havia solicitado os Pareceres do Conselho à Secretaria Municipal de Saùde - SMS, 

referentes ao primeiro e segundo quadrimestres do anode 2020, par meio do protocolo 

GEP n° 54806/2020, datado de 25 de novembro de 2020. 0 referido protocole foi reiterado 

em 12 de fevereiro de 2021, corn a solicitaçâo dos Pareceres do Conselho Municipal de 
Saude referentes ao primeiro, segundo e terceiro guadrimestres do exercicio de 2020, 

sem que, contudo, a demanda fosse atendida; 

Considerando que a Secretaria Municipal da Transparência e do Controle - SMTC, 

em nova tentativa de recepcionar os Pareceres do Conselho Municipal sobre a anàlise das 

contas do Fundo Municipal de Saùde para o exercfcio de 2019, e buscando o cumprimento 

das normativas legais citadas, encaminhou em 24 de março de 2020, nova solicitaçâo par 

meio do endereço eletrônico conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br, para que o referido 

Conselho apresentasse justificativas quanta a votaçâo do Parecer do 3° quadrimestre de 

2019 ou a apresentaçâo de justificativas para a nâo votaçâo e para a ausência de 

encaminhamento à SMTC, dos Pareceres referentes ao primeiro, segundo e terceiro 

quadrimestres de 2019, sem que, contudo, a demanda fosse atendida; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
SECRET ARIA MUNICIPAL DA TRANSP ARÊNCIA EDO CONTROLE 
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Considerando que a Secretaria Municipal da Transparência e do Controle - SMTC 

havia solicitado à Secretaria Municipal de Saùde - SMS, por meio do protocole GEP n° 

8713/2020, em 14 de fevereiro de 2020, (reiterado em 11 de março de 2020), os Pareceres 
do Conselho Municipal de Saude, referentes ao primeiro, segundo e terceiro 
guadrimestres do exercicio de 2019, sem que, contudo, a demanda fosse atendida; 

Considerando que o prazo acima mencionado para encaminhamento das Contas do 

Poder Executivo, do exercfcio de 2020, se encerrarà em 31/03/2021; 

Considerando o art. 30° da Resoluçâo n° 177/2008 do TCM/BA que dispôe que "os 

recursos apficados através do Fundo Municipal de Seûde serêo acompanhados e 

fisca/izados pela Ganse/ho Municipal de Seûde, que emitiré parecer a ser enviado ao TCM 

juntamente corn a prestaçâo de contas do mencionado Fundo". 

Considerando o art. 7° da Resoluçâo n° 1.060/2005 que disp6es que "as contas do 

Poder Executivo deverëo ser enviadas à Câmara Municipal, até 31 (trinta e um) de março do 

exercfcio seguinte, acompanhadas de off cio firmado pelo gestor, exc/usivamente por meio 

etetrônico, através do sistema e-TCM, em formata de arquivo "PDF'' que faculte acesso a 
pesquisas e copias (PDF Pesquisével), cabendo ao Presidente da Câmara juntar, no mesmo 

prazo, formata de arquivo e por lntermédio da mesma p/ataforma tecno/6gica e-TCM, as 

contas do Poder Legislativo, para fins da disponibilidade pùbiice de que trata o § 2°,do art. 

95, da Constituiçêo do Estado da Behie."; 

Prezada Senhora, 

Prazo para atendimento: 23 de março de 2021 (terça-feira). 

A Senhora 
Lucia Maria de Sousa Dantas Doria 
Conselho Municipal de Saùde 
Av. Olfvia Flores, 3000, Polo EP /CEMAE 

Assunto: Pareceres do Conselho Municipal de Saude - Exercicio de 2020. 

Vitoria da Conquista, 15 de março de 2021. 

Oficio n° 015/2021 - GAB/SMTC 
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VITORIA DA 
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PREFEITURA 

MAIS PERTO D~ v o c à 

Pç. Joaquim Corréla, 55 - Centro 
Fonc: (77) 3424-D947 
CEP 45000-907 - Vitoria da Conquista - Bahia 
sectransparencia@pmvc.ba .g ov. br 
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- ~~ *~ ~ D ~e otlia 
Secretàrio Munici da Transparência e do Controle 

;\·!~~( .. ~\11 
.: '1, '·. 1 J ~/ 

Larlss 
11!/{kt .· re, as {Jscimento ~' <:» Coor . de Controle e Auditoria 

Atenciosamente, 

Solicitamos, mais uma vez, o posicionamento do Conselho Municipal de Saude sobre 

a votacao dos Pareceres referentes ao primeiro, segundo e terceiro guadrimestres do 
exercicio de 2020, ou a apresentacao de justificativa para a nao votacao das contas. e 

sobre a ausência de encaminhamento à SMTC ou a Contadoria Gera! dos Pareceres de 

analise das contas do Fundo Municipal de Saude relativas ao exercfcio de 2020. 

Considerando que a Secretaria Municipal da Transparência e do Controle - SMTC 

havia solicitado os Pareceres do Conselho à Secretaria Municipal de Saùde - SMS, 

referentes ao primeiro e segundo quadrimestres do anode 2020, por meio do protocole 

GEP n° 54806/2020, datado de 25 de novembre de 2020. 0 referido protocolo foi reiterado 

em 12 de fevereiro de 2021, corn a solicitaçâo dos Pareceres do Conselho Municipal de 
Saude referentes ao primeiro, segundo e terceiro guadrimestres do exercicio de 2020, 

sem que, contudo, a demanda fosse atendida; 

Considerando que a Secretaria Municipal da Transparência e do Controle - SMTC, 

em nova tentativa de recepcionar os Pareceres do Conselho Municipal sobre a anàlise das 

contas do Fundo Municipal de Saùde para o exercf cio de 2019, e buscando o cumprimento 

das normativas legais citadas, encaminhou em 24 de março de 2020, nova solicitaçâo por 

meio do endereço eletrônico conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br, para que o referido 

Conselho apresentasse justificativas quanta a votaçào do Parecer do 3° quadrimestre de 

2019 ou a apresentaçâo de justificativas para a nâo votaçâo e para a ausência de 

encaminhamento à SMTC, dos Pareceres referentes ao primeiro, segundo e terceiro 

quadrimestres de 2019, sem que, contudo, a demanda fosse atendida; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
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Atenciosamente, 

Segue em anexo o Oficio de n° 021/2021 - SMTC/CCA onde consta a sollcltaçào de posicionamento deste 
Conselho Municipal de Saùde, sobre a votaçâo dos Pareceres referentes às contas do primeiro, segundo e 
terceiro quadrimestres de 2020, relativas ao Fundo Municipal de Saùde. 
Solicitamos que a apresentaçâo das justificativas seja efetuada até o prazo maxima de 30/03/2019 (terça- 
feira), de maneira que nâo cause prejuizos ao processo de prestaçâo de contas anual, referente ao exercicio de 
2020. 

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:36, Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.prnvc.ba.gov.br> escreveu: 
Prezada, 

Carolina Garcez 
Assessora do Controle Social. 

Atenciosamente, 

Encaminho oficio para a Presidente do CMS e demais membros da Cornlssâo de Finanças. 

Acuso recebimento. 

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:41, Conselho Municipal de Saùde de Vitôria da Conquista 
<conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br> escreveu: 

Boa Tarde! 

Att. 

Encaminho oficio corn nurneraçâo corrigida. 

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 17:08, Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> escreveu: 
Prezados (as), 

Carol Garcez 

Att, 

Acuso recebimento e envia nova Oficio. 

Born dia. 

---------- Forwarded message--------- 
De: Conselho Municipal de Saiide de Vitôria da Conquista <conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br> 
Date: ter., 30 de mar. de 2021 às 10:40 
Subject: Re: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saùde - Exercicio de 2020. 
To: Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Cc: Diego Gomes Rocha <dgomesrocha@yahoo.com.br> 

31 de março de 2021 09:40 Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Para: Bianca Freire de Oliveira <biancafreire@smtc.pmvc.ba.gov.br> 

Fwd: Sollcltaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saûde - Exercicio de 2020. 
1 mensagem 

Bianca Freire de Oliveira <biancafreire@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
.... , 
1 ma. 

E-mail de Secretaria Municipal de Transparência - Fwd: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saùde - Exercicio de 2020. 31/03/2021 
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Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Conselho Municipal de Saùde de Vitoria da Conquista 
Av. Olivia Flores, 3000, Candelas. 
Vitoria da Conquista - Ba. 
(77) 3429-3471 

Atenciosamente, 

Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Conselho Municipal de Saüde de Vitoria da Conquista 
Av. Olivia Flores, 3000, Candeias. 
Vitoria da Conquista - Ba. 
(77) 3429-3471 

Atenciosamente, 

E-mail de Secretaria Municipal de Transparëncia - Fwd: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saùde - Exercicio de 2020. 

Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

3110312021 

,. ' 
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Atenciosamente, 

Segue em anexo o Oficio den° 021/2021 - SMTC/CCA onde consta a solicitaçâo de posicionamento deste 
Conselho Municipal de Saùde, sobre a votaçâo dos Pareceres referentes às contas do primeiro, segundo e 
terceiro quadrimestres de 2020, relativas ao Fundo Municipal de Saùde. 
Solicitamos que a aprasentaçâo das justificativas seja efetuada até o prazo màxlmo de 30/03/2019 {terça- 
feira), de maneira que nâo cause preju[zos ao processo de prestaçâo de contas anual, referente ao exercfcio de 
2020. 

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:36, Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> escreveu: 
Prezada, 

Carolina Garcez 
Assessora do Controle Social. 

Atenciosamente, 

Encaminho oficio para a Presidente do CMS e demais membros da Cornissâo de Finanças. 

Acuso recebimento. 

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:41, Conselho Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
<conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br> escreveu: 

Boa Tarde! 

Att. 

Encaminho offcio corn nurneraçâo corrigida. 

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 17:08, Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> escreveu: 
Prezados (as), 

Carol Garcez 

Att, 

Acuso recebimento e envia novo Oficio. 

Born dia. 

---------- Forwarded message --------- 
De: Conselho Municipal de Saûde de Vitoria da Conquista <conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br> 
Date: ter., 30 de mar. de 2021 às 10:40 
Subject: Re: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saùde - Exercicio de 2020. 
To: Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Cc: Diego Gomes Rocha <dgomesrocha@yahoo.com.br> 

31 de março de 2021 09:40 Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Para: Bianca Freire de Oliveira <biancafreire@smtc.pmvc.ba.gov.br> 

---------·-·~-------·-.------- --------------------------- -------~--~-,.........,..~-------- 

Fwd: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saùde ~ Exercicio de 2020. 
1 mensagem 

-·----·-·-··-··"'······-····-···---·---·----· ~--- 

Bianca Freire de Oliveira <biancafreire@smtc.pmvc.ba.gov.br> 

E-mail de Secretaria Municipal de Transparência - Fwd: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saùda - Exercicio de 2020. 31/03/2021 
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Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretarfa Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Audîtoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Conselho Municipal de Saûde de Vitôria da Conquista 
Av. Olivia Flores, 3000, Candeias. 
Vitoria da Conquista - Ba. 
(77) 3429-3471 

Atenciosamente, 

Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Conselho Municipal de Saùde de Vitoria da Conquista 
Av. Olivia Flores, 3000, Candeias. 
Vitoria da Conquista - Ba. 
(77) 3429-3471 

Atenciosamente, 

E-mail de Secretaria Municipal de Transparência - Fwd: Sollcitaçâo de Pareceres do Conselho Municipal de Saûde - Exercicio de 2020. 

Larissa A. de Freîtas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

31/03/2021 
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Atenciosamente, 

Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Atenciosamente, 

Segue em anexo o Oficio de n° 015/2021 - SMTC/CCA onde consta a solicitaçâo de posicionamento deste Conselho 
Municipal de Saude, sobre a votaçào dos Pareceres referentes às contas do prlmelro, segundo e terceiro 
quadrimestres de 2020, relativas ao Fundo Municipal de Saùde. 
Solicitamos que a apresentaçâo das justificativas seja efetuada até o prazo maxime de 23/03/2019 (terça-feira), 
de maneira que nâo cause prejufzos ao processo de prestaçâo de contas anual, referente ao exercfcio de 2020. 

Em qua., 17 de mar. de 2021 às 10:21, Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> escreveu: 
Prezada, 

Carolina Garcez 
Assessora do Controle Social. 

Atenciosamente, 

Recebo o Oficio 015/2021 - SMTC/CCA e encaminho para a Presidente do CMS e demais Conselheiros. 

Born dia. 

Prezados, 

---------- Forwarded message --------- 
De: Conselho Municipal de Saûde de Vitéria da Conquista <conselhodesaude.vca@pmvc.ba.gov.br> 
Date: qua., 17 de rnar. de 2021 às 10:44 
Subject: Re: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho de saùde - Exercicio de 2020. 
To: Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Cc: Diego Gomes Rocha <dgomesrocha@yahoo.com.br> 

---------- Forwarded message --------- 
De: Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Date: qua., 17 de mar. de 2021 às 10:50 
Subject: Fwd: Solicitaçâo de Pareceres do Conselho de Saùde - Exercfcio de 2020. 
To: Diego Gomes Rocha <dgomesrocha@yahoo.com.br> 

29 de março de 2021 13:06 Larissa Almeida de Freitas <larissa@smtc.pmvc.ba.gov.br> 
Para: Bianca Freire de Oliveira <biancafreire@smtc.pmvc.ba.gov.br> 

-·------·---------------- ·------- 

Fwd: Solicitaçao de Pareceres do Conselho de Saùde - Exercicio de 2020. 
1 mensagem 

-~~--·-····--·-··----~--~----·····-····----------· ··----~---~--~~-·---·--·-------· 

Bianca Freire de Oliveira <biancafreire@smtc.prnvc.ba.gov.br> Gmail 

E-mail de Secretaria Municipal de Transparência - Fwd: Soficitaçêo de Pareceres do Conselho de Saûde - Exercicio de 2020. 31/03/2021 
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Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Larissa A. de Freitas Nascimento 
Secretaria Munie. da Transparência e do Controle - SMTC 
Coordenaçâo de Controle e Auditoria 
Tel. (77) 3424-8575 

Conselho Municipal de Saùde de Vitoria da Conquista 
Av. Olivia Flores, 3000, Candeias. 
Vitoria da Conquista - Ba. 
(77) 3429-3471 

E-mail de Secretaria Municipal de Transparência - Fwd: Solicltaçâo de Pareceres do Conselho de Saùds - Exercicio de 2020. 31/03/2021 
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• Nota Fiscal n'' 65 da Virlual Fabricaçào no valor de R$ 13.084,48; 

• Boletim de Medicaçâo 11° 97 PMVC no valor de RS 13.084,48 com 52,29% de 

obra executada; 

• Mernôria de càlculo; 

• Relatério Resumo do Ernpreendimento; 

o Planta de Localizaçâo; 

• Oficio n° 202/2020 - GABINP com a apresentaçâo de comprovaçâo da 

aplicaçâo dos valores e quitaçâo das despesas referente BSCA Comprovaçào n" 48; 

o Boletim de Comprovaçào de Aplicaçâo de Recursos - BSCA Comprovaçâo n" 

48 no val or de R$ 397 .811,09; 

o Comprovante de pagamento (TED) a VIRTUAL no valor de R$ 31.027 ,62 ref. 

Nota Fiscal 11° 50; 

o Recolhimento ISS (aviso crédite) no valor de R$ 633,32 ref NF 50; 

• Cornprovante de pagarnento (aviso de débita) a EMURC no valor de R$ 

366.150,25 ref, Nota Fiscal n° 118; 

o Oficio n° 203/2020 - GABIN!' solicitando a liberaçâo de recurso ref BSCA de 

Solicitaçào n° 49; 

o Boletim de Solicitaçào de Movimentaçâo de Recursos - BSCA 11° 49 no valor 

deR$ 124.110,66; 

de Reestruturuçûo dos Corredores de Transporte Pûblico Coletivo na Cidade de Vitoria da 

Conquista, objelo do Contrato de Repasse n" 412196-71/2014: 

.-- .. :·;t:,\\_J~~~-!:\ 
r" rJ"' 'J.1 

' RECEB!DO 
GE Governo Vit da ConquistalB.i - -rc- 1 ,,")_ 1 '?-o:;;J..o t.nl_.f.J,L- _(,c_ __ ------- 
CAIXA ECONOMJ,(j~ tf EDER~L 

l,s-rc.l('.,,i,.,.../u7 
Ao cumprimentà-Io, encaminhamos a documentaçâo abaixo discriminada, referente à Obra 

Senhor Gerente, 

.,t·::?'C:?L-··--- _.~ 

A Sua Senhoria o Senhor 
Antônio Sergio Bento Moreira 
Gcrente de Filial 
GIGOV-VC 
Caixa Econômica Federal 

Vitoria da Conquista - BA, 15 de Dczernbro de 2020. 

Oficio n° 260/2020 - SMTC/GMC 

Secretaria de Transparência e Controle 
www.pmvc.ba.gov.br 
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Atenciosamente, \\ , _ 

Irma Mir?~rraz 
Secretaria Municipal ~Transparência e do Controle 

• Memôria de câlculo; 

• Relatério Resumo do Empreendimcnto; 

• Planta de Localizaçào; 

II Relatôrio Fotogrâfico; 

• Nota Fiscal n'' 77 da Construtora Albuquerque no valor de R$ 63.091,55; 

II Boletim de Medicaçâo n° 98 PMVC no valor de R'S 63.091,55 com 87,56% de 

obra executada; 

• Mem6ria de calcula; 

" Relatôrio Resumo do Empreendimento; 

" Planta de Localizaçâo; 

• Relatôrio Fotogrâfico; 

O Nota Fiscal n'' 2020531 da WM no valor de RS 47.934,63; 

• Boletim de Medicaçào n'' 99 PMVC no valor de R.$ 47.934.63 com 100% de 

obra executada; 

• Relatôrio Fotografico; 

Secretaria de Transparência e Controle 
www.pmvc.ba.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 



Pç. Joaquim Correio. 55 - Centre 
Fane: (77) 3424-8530 / (77) 3424-8531 
CEP: 45000-907 - Vitoria da Conquista - Bahia 
gabinetedoprefeito@pmvc.ba.gov .br 
www.pmvc.ba.gov.br 

Anexos: 

GJ Boletim BSCA - Solicitaçâo n" 49. 

L , /\ ~ 
,'\,-. -, 

Herzem Gusmâo Pereira 
Prefeito Municipal 

Albuquerque). 

Atenciosamente, 

UAL), BM n° 19, de R$ 47.934,63 (WM 

S 63. 91,55, do Contrato n° 018-25/2016 (Const. 

Contrato 11° 037-25/2019 

o Valor de Financiamento: R$ 117.905,13; 

e Valor de Contrapartida: R$ 6.205,53; 

o Valor Total: R$ 124.110,66 (Cento e vinte e quatro mil, cento e <lez réais e 

sesscnta e seis centavos), referente ao BM n° 04A, de R$ 13.084,48, do 

anexo. 

Senhor Coordenador, 

Dirijo-rne a Vossa Senhoria para solicitar a liberaçâo do valor total abaixo 

informado, relative à parcela de recursos n° 49, do Contrato de Financiamento 11° 

3680.0412196-71/2014, da Obra de Reestruturaçâo dos Corredores de Transporte Pûblico 

Coletivo na Cidade de Vitoria da Conquista, conforme detalhado no Boletim de Solicitaçâo 

Assunto: Contrato de Financiamento n° 3680.0412196-71/2014 

A Sua Senhoria o Senhor 
Antonio Sérgio Bento Moreira 
Coordenaclor GIGOVVC - Caixa Econômica Federal 

· Vitoria da Conquista - Ba 

Vitoria da Conquista, 08 de Dezembro de 2020. 

OF n° 203/2020 - GABINP 

GABINETE DO PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQU!STA 
g abin eted op refeito@pmvc.ba..gov .br 



27.912 vD01 micro 

- .l\ ,'--'~ -----~. \ -, 
Herzem Gusrnao Pereua . 

Prefeito Municipal ecretàrio r. uniclp 

a) Os documentes relacionados nesse Bolelim sâo pertinentes aos empreendimentos objeto do contra la - CT nele referido, e 
declaramos que guardam inteira compatibilidade corn as mediçôes de obras e serviços executados, materiais e equipamentos 
adquiridos e em conformidade corn os respectives preços e condiçôes contratadas, bem corne corn o trabalho lécnico sôcio-ambiental 
implementado. 
b) Foram observa s os as ectos legais que dizem respeito às licltaçôes e às condiçëes dos contratos formalizados. 
c) Assumimos . ranle · Financeiro I Agente Operador a integral responsabifidade técnica pela qualidade das ocras 
e serviços exe tados. 

Declaraçôes do Tomador 

Il RS 
Ill Soma· Custo Total ( 1+11} .. . .··· .: .... .. RS 124.110,66 
IV RS 6.205,53 
V RS 117.SOS,13 
VI RS 

N.• -. Fatum 

ore. CTEF Emitenle CRSIFGTS FaturalNF Valores 
N• Nome CNPJ N.0 data venc. N.• . Data Fatura RS Atestado RS Glosa RS 

1 037-25/19 VITUAL 11.084.070/0001-91 XXX 65,00 04/12120 13.084,48 13.084,48 - 
2 054-25/18 WM 23.868.882/0001-07 20/01/20 531,00 03/12/20 47.934,63 47.934,63 - 
3 018-25/16 ALBUQUERQUE 05.018. 782/0001-00 XXX 77,00 07/12/20 63.091,55 63.091,55 . 
4 . 
5 - 
6 - 
7 
8 
9 
10 
11 
12 - 
13 
14 
15 
16 . 
17 - 
18 
19 
20 

1 .. . • . .·.· .. · .. Subtolal l -Despesas Diretas 124.110,66 124.110,66 . 

MODALIDADE: 
Mob. Médias Cldad 

PROGRAMA: 
Pré-transporte 

CT • n.• 
0412196-71/2014 

Data emissâo 
08/1212020 

BSCA Solicitaçâo n.• 
49 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÔHIA UA CONQUIS IA 
Sccrctariu Municlpal de Mobilidadc Urbano SEM OB 

Coonunaçiio )f.âtninistrativa 


