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Em  cumprimento  as finalidades  e  competencias  definidas  nos  art.  99  e  10  da
Resolucao 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da BahiaFTCM, que
disp6e sobre a  implementa€5o e a  manuten€ao de Sistemas de  Controle  lnterno  nos
Poderes Executivo e Legislativo municipais, e da outras providencias, em cumprindo ao
disposto nas Resoluc6es TCM/BA n° 1060/05, esta Controladoria vein apresentar a esta
lRCE  urn  resumo das atividades e seus principais resultados da Controladoria  Geral  do
Municipio de Buritirama referente a competencia de Fevereiro/2021 que tiveram como
objetivo o acompanhamento das ac6es dos 6rgaos e mitigar os riscos destas,  alem de
orientar  sobre  a  legalidade,  a  eficiencia  e  a  eficacia  dos  procedimentos  da  gest5o  e
legitimidade  dos  atos,  avalia¢ao  financeira,  administrativa,  patrimonial,  de  pessoal,
operacional e posterior avaliac5o das ac6es, com base no exame da execuc5o do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orcamentarias e do Orcamento Municipal e informac6es
acerca das analises realizadas da documentacao mensal, analises, estudos e fiscalizac6es
realizadas no periodo de Fevereiro/2021.

A  Controladoria  Geral  do  Municipio  tern  por  finalidade  orientar  as  unidades
usuarias do Sistema de Contabilidade e Finan¢as sobre a aplicacao da legislac5o, normas
e procedimentos contabeis relativos a execucao orcamentaria, financeira, patrimonial e
de contabilidade do  Municipio, bern como estudar, e propor, com base nas avaliac6es
dos controles internos e externos, alternativas de aprimoramento do controle interno.

Auxiliar    a    Gest5o    nos    aspectos    de    Normatizac5o    e    Padroniza¢ao    dos
Procedimentos  a  serem  implementados,  nas  entidades  e  setores  da  Administrac5o
direta  e  indireta,  do  Poder  Executivo  Municipal,  fazendo  a  coleta  das  informa€6es
estrat€gicas necessarias ao desenvolvimento das atividades, buscando assim atender as
demandas do TCM/BA e controle externo de modo geral, nas informac6es e prestac6es
de contas, mensal  e anual, via e-TCM  (Plataforma de  Processos Eletr6nico); bern como
a supervisao do Sistema lntegrado de Gestao e Auditoria (SIGA), auxiliando e orientando
as   diversas   unidades   gestoras,   para   atendimento  tempestivo   e   de   qualidade   as
demandas obrigat6rias e adicionais.

Dentre as ac6es do Nticleo de Normas e lnformac6es Gerenciais no periodo de
01/02/2021 a 28/02/2021 podemos destacar o continuo desenvolvimento de atividades
e normas a serem implantadas pela controladoria na busca de melhorias e progresso de
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controle,  nos  setores  envolvidos,  com  o  devido  cumprimento  dos  procedimentos
estipulados.

A  Declarac5o  de  Emergencia  em  Sadde  Pdblica  de  lmportancia  lnternacional  -
ESpll emitida pela Organiza¢ao Mundial de Saride (OMS), desde 30 de janeiro de 2020,
estabeleceu no pars uma s6rie de a¢6es/medidas a serem tomadas pelo Poder Ptiblico
no  enfrentamento  da  pandemia  causada  pela  Covid-19.   Diante  deste  contexto,  o
Governo Federal sancionou a Lei ng 13.979, em 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre
medidas   para   enfrentamento   da   emergencia   de   satide   ptlblica.    Essas   medidas
ampliaram as possibilidades de contrata¢ao direta, principalmente atraves de dispensa
de licitacao, viabilizando mecanismos simplificados e menos burocraticos para aquisi¢5o
de  bens,  servicos  e  insumos  necessarios  ao  enfrentamento  da  pandemia.  0  Poder
Executivo do Estado da Bahia publicou o Decreto ng 2086/2020, declarando situac5o de
calamidade pdblica por situac5o de emergencia na sadde pdblica em observancia ao art.
65  da  Lei  101/2000,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal-LRF.  Por  sua  vez,  o  Municipio  de
Buritirama publicou Decreto n9 011/2020, de 18 de marco de 2020, que disp6e sobre as
medidas  de  prevenc5o  e  controle  para  enfrentamento  da  COVID-19.  Este  Controle
lnterno vein acompanhando  as medidas e ac6es do  Poder  Executivo  no  municipio de
Buritirama  no  enfrentamento  ao  Covid-19,  com  o  intuito  de  atender  ao  preceito
fundamental   de   acesso   a   informac5o,   principalmente   em   tempos   de   pandemia,
reunimos os procedimentos/ac6es que est5o sendo realizados ao combate a COVID-19.

Esta   Controladoria  vein  acompanhando   as   a¢6es  desenvolvidas   atraves  da
Secretaria  Municipal  de  Satide,  boletins  diarios  e  atualizados  contendo  informac6es
sobre  a  situac5o  epidemiol6gica  no  municfpio  do  novo  coronavirus,  de  acordo  com
informac6es ate o dia 28 do mss de Fevereiro do corrente ano, o municfpio registrava
03   casos   ativos,   sendo   que   504   pacientes   tiveram    recuperac5o   ap6s   serem
diagnosticadas com o virus.

Em se tratando dos casos confirmados para o novo virus, o municipio totalizou
520   municipes  que  testaram   positivos  para  Covid-19,  ja   no  que  tange  aos  casos
negativos registrou 2.363, atraves de monitoramento epidemiol6gico.

Por  meio  do  Boletim  Epidemiol6gico  divulgado  em  todas  as  redes  sociais  da
Prefeitura  de  Buritirama,  ap6s  uma  queda  nos  casos  durante  o  mss  de  Fevereiro,
observa-se  urn  aumento  da  positividade,  vejamos  dados  mais  detalhados  quanto  a
evolu¢5o das ocorrencias.
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E de responsabilidade da Secretaria Municipal de Satide e das demais em manter
a integralidade dos profissionais, e fiscalizar o cumprimento das medidas determinadas
atrav€s dos decretos publicados.  Compete tambem  a Secretaria de Satlde orientar os
6rgaos   quanto   as   normas   tecnicas   estabelecidas   pela   SESAB,   no   que   tange   as
notifica¢6es e indicadores,

Com o intuito em manter o controle da taxa de transmissao do novo coronavirus
no municipio, equipes da forca-tarefa formada em conjunto com as demais Secretarias
Municipais,  Vigilancia  Sanitaria  e  as  Policias  Civil  e  Militar,  intensificaram  as  ac6es  de

fiscalizac5o e orientacao para assegurar o cumprimento das normas sanitarias previstas
em decretos.

Vale ressaltar que tais ac6es estao sendo realizadas no comercio e atuam como
atos educativos, durante o mss de Fevereiro e nas pr6ximas etapas, bares, restaurantes
e outros locais onde se tern registrado maior ntlmero de denjlncias por aglomeracao de

pessoas.
Os representantes das pastas que integram equipes da forca-tare fa lembraram

a importancia da continuidade destas opera€6es como sendo uma das medidas de alerta
a  populacao sobre a dissemina€ao do virus, que se faz presente, e de que o momento
ainda requer muita precau¢5o.

No mes de Fevereiro/2021, a Receita Arrecadada foi de R$ 5.318.964,87 (cinco
milh5es, trezentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos), sendo que esse valor corresponde as receitas correntes, nao havendo receita
de  capital.  Observa-se  urn  resfduo  de  receita  prevista  a  arrecadar  para  o  exercfcio
financeiro de 2021 de R$ 56.825.489,74 (cinquenta e seis milh6es, oitocentos e vinte e
cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) de receita
corrente e R$ 3.790.000,00 (tres milh6es, setecentos e noventa mil reais) de receita de
capital.

Avaliando a receita total do municipio entre janeiro e fevereiro deste exercicio
em analise, arrecadou R$ 9.824.510,26 do que foi estimado, perfazendo urn percentual
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de 13,95%, ficando uma diferenca de R$ 60.615.489,74 para os pr6ximos meses ate o
encerramento do exercicio.

Avaliando   a   receita   corrente  total,   o  municipio   arrecadou   entre  janeiro  e
fevereiro deste exercfcio em analise, R9.824.510,26 do que foi estimado, perfazendo urn

percentual  de  14,74%,  ficando  uma  diferenca  de  R$  56.825.489,74  para  os  pr6ximos
meses ate o encerramento do exercfcio.

Avaliando a receita de capital total, n5o houve arrecadacao municipal no periodo
referido,   ficando   o   valor   de   R$   3.790.000,00   para   os   pr6ximos   meses   ate   o
encerramento do exercicio.

A   Lei   de   Responsabilidade   Fiscal   utiliza   a   RCL   como   indice   para   apurar   o

percentual de gastos com  pessoal, bern como verificar o fndice de endividamento dos
municfpios.  Alem  disso,   6  urn  importante  parametro  de  avaliacao  para  verificar  a
aplicac5o do Erario Municipal  com as demais despesas, a exemplo dos dispendios com
combustiveis  e  outros.  Na  competencia  em  analise,  a  RCL  mensal  apurada  foi  de  R$
9.824.510,26 (nove milh6es, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais e
vinte e seis centavos)
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Conseguimos    observar    que    neste    quadro    a    dedu€5o    estimada    foi    R$
6.265.000,00, sendo que a deduc5o acumulada no periodo entre janeiro e fevereiro foi
de R$ 1.089.197,34, portanto, perfazendo o percentual de 17,39% da dedu¢ao estimada.

Esta  avaliac5o  consiste  em  verificar  o comportamento das  receitas atrav€s de
suas fontes de  recursos,  pois de  acordo com  o  Manual  de  Contabilidade Aplicada  ao
Setor Ptlblico, o balanco deve ser fechado por fonte de Recurso bern como a apura€ao
de suas disponibilidades.

Neste   contexto,   constatamos  que   no  que  tange   as   receitas  Ordinarias,   o
Municfpio apresentou arrecadacao, entre os meses de janeiro e fevereiro, o valor de R$
4.658.310,75,  perfazendo  o  percentual  de  14,20%  da  receita  ordinaria  estimada.  As
Receitas de Origem Vinculadas apresentaram  entre os meses de janeiro e fevereiro, o
valor R$ 5.166.199,51 perfazendo o percentual de 13,72% da receita vinculada estimada

para todo o exercicio.

Com  base nos registros contabeis e financeiros tern-se que entre o perfodo de

janeiro e fevereiro, o Municipio de Buritirama apurou urn montante de R$ 9.824.510,26
a titulo de Receita efetivamente arrecadada, e findou o periodo apurando o montante
de  despesas  pagas  no valor  de  R$  7.152.031,82.  Desses  ntlmeros,  constata-se  que  o
confronto  entre  as  receitas  e  as  despesas  analisando  caixa  pagou-se  menos  do  que
arrecadou no periodo apurado.
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A Lei Or€amenfaria Anual  n9  184/2020 publicada em  28 de dezembro de 2020
foi  aprovada  para  o  exercicio  de  2021  com  limite  de  80%  para  abertura  de  credito
adicional  suplementar decorrente  de  anula€ao  parcial  ou  total  de  dotac6es,  tendo  o
Municipio aberto o montante de R$ 1.195.000,00 entre janeiro e fevereiro do exercicio
corrente, conforme quadro abaixo:

J.-
I-`;z-.  ;,t=:}i`l-i  I",`          i   _

:I/L~±.i • -  I , .',I a

;: a:440.0i- `h+ --, ,' Hq-~ I-ca,,       i.tifeAberturadeCr
edito Suplementar 904.500,00 1,28 2,.099.500,00 2,98

por Anula€5o de DotaE5o
Abertura  de  Credito  Especial  por
Anulac5o de Dota¢5o
Abertura               de              Credito
Extraordinario

'-`,Alterag5o de QDD 117.000,00 0,17 684.160,00 •   0,97

Dotacao Atualizada 70.440.000,00

Conforme   demonstrado   no   quadro   o   percentual   de   abertura   de   credito
suplementar  por  anulacao  no  periodo  entre  janeiro  e  fevereiro  foi  de  2,98%.  As
alterac6es de QDD acumularam no mesmo perfodo o percentual de 0,97%.

De    acordo    com    a    Emenda    Constitucional    29/00,    o    Municipio    tern    a
obrigatoriedade de aplicar no mfnimo 15% da sua receita de impostos e transferencias
constitucionais  em  a¢6es  e  servi¢os  ptlblicos  de  saude.  Entre  os  meses  de  janeiro  e
fevereiro, com recursos pr6prios foram aplicados em a€6es e servicos ptiblicos de satlde
a quantia  R$ 515.053,67 (quinhentos e quinze  mil, cinquenta e tres reais e sessenta  e
sete centavos), correspondente a 9,10% da arrecada€ao mensal da receita de impostos
e transferencias constitucionais.
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RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - (I) 5.659.638,71

Receitas de linpostos 205.253,56
lmpostos 205.253,56
Divida Ativa dos lmpostos 0,00

Multas e Juros de Mora e Outros Encargos de lmpostos 0,00

Receitas de Transfefencias Constitucionais e Legais §.454.385,15
Cota-Parte do FPM 4.471.966,66

Cota-Parte do lTR 1.755,17

Cota-Parte lcMS 0,00

Cota-Parte do lpvA 956.190,78

Cota-Parte do Ipl 16.074,96
`  DESPESAS

VINCuLADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS -(11) 515.053,67
Despesas com Satlde 515.053,67

DESPESAS GLOSADAS PELO TCM -(Ill) QEQQ

Despesas 0,00
~_

CALCUL0 DOS PERCENTUAIS MINIMOS DE APLICACAO

MINIMO DE 15% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS ([V) = 11/I 9,10%

OUTRAS fN FORMAC6ES

SALDO EIVI CONTA DA SAODE: EM 28/02/2021 319.438,04

DEFICIT/SuPERAVIT 0RCAMENT:ARIO DO MtNI MO PE__1_5xpL -333.892,14

5EFTEwi/SuPERAVIT FINANCEIR0 DO MINIMO DE 1_5°¥_ -14.454,10

-PERCENTUAL DE APLICACAO -MDE

0  art.  212  da  Constituic5o  Federal  define  25%  como  percentual  minimo  de
aplicacao  na  manutencao  e  desenvolvimento  do  ensino.  Cumpre-nos  destacar  que  a
despesa   acumulada   com   Manuten€ao   e   Desenvolvimento   do   Ensino   foi   de   R$
231.178,73  (duzentos  e trinta e  urn  mil,  cento  e setenta  e  oito  reais  e setenta  e tres
centavos),   correspondendo   a   14,74%  sobre  a   receita   proveniente  de  impostos  e
transferencias.
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RECEITAS

5.659.638,71RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENclAS - (I)

Receitas de lmpostos 205.253,56
lmpostos 205.253,56
Divida Ativa dos lmpostos 0,00

Multas e Juros de Mora e Outros Encargos de lmpostos 0,00
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 5.454.385,15
Cota-Parte do FPM 4.471.966,66

Cota-Parte do ITR 1.755,17

Cota-Parte do ICMS 0,00

Cota-Parte do lpvA 956.190,78

Cota-Parte Ipl 16.074,96

RECEITAS DO FUNDEB -(11) 3.883.686,16

Rendimentos de Aplica¢5o do FUNDEB 42,39

Receita de Transferencia do FUNDEB 3.883.644,37

PERDA 0U GANHO NAS TRANSF£RENGti;DO FUNDEB -(111) \  2.?94.447,09

Transferencias do FUNDEB 3.883.644,37

Conta Retificadora do FUNDEB 1.089.197,34

DESPESAS

DESPESAS COM MANUTENCAO DO ENSINO - (lv) 2.482.473,31

Despesas com  Educacao Recursos Pr6prios -(1111) 231.178,73

Despesas com Profissionais do Magisterio -60% -(1112) 1.751.592,38

Outras Despesas com  FUNDEB -40% -(1113) 499.702,20

DESPESAS GLOSADAS. (Vl)                        ''''`< '`` ,` 0,00
Despesas Glosadas ate o mss 0,00

I 2.482t473,31TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DO ENSINO -(V11)

.                                                                                                                                                   a,I ,``.  `   vt"         ''~=xpj.&4rf#:#`¥€tT:``Ch;.>'3'\,,;t!   I;:I`,=*fi8}:RTFT`€#.¥5!et?13!¥!L#
I.,I

MIN[M0 DE 25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS -(V) = (Ill)- 14,,74%

MiNIMO  DE 60%  DO FUNDEB AO  MAGISTERIO  -{V[) =  (1113}/(11)•'T-.'3{+i'.g€pxp:f3;#'-.%f=.~ 45,1o%
./``

•,-                H.-¢"                                                                     -4                      -r.-a,. -    -_.  ``-i.'-.`:,ffa-_i.IL``:i'-,,i?:,,i.    `-, I        ..,,J.-,_,:I/z::..,,:  :.

IJ.,
•     ,   -.^1`2 :+`1`--,,i-i,,:,,i-.i,; -:`3 ,  , I

•'         .i:I-Jt_J,,aj#-,,;r*i,`|-'`         -,-

•    `                                    A                   -.rm              `                £`4=-                  -O¢     .    U.`iti`      <?as-                                   ``i            ,                        .       »-                     .          ~.`=           '`'|,=^',,.'`,                 i^i,-,)    I-`,-`            I        -.                -.                                      .    -\    -.`               I ._.!j._ __,3

SALDO CONTA DO FUNDEB EM: 28/02/2021 1.751.415,75

SALD0 CONTA DO MDE EM.. 28/02/2021 3.473,86

DEFlc]TisupERAVITORciwlENTARioD_OgiEEng9i2ng -1.726.92§,79

DEFtcffisupERAvlT FiNANCEiRO pQjEEErfe±L 24.489,96

DfFlciTisupERAVHTNOMINiMODE6Oin -578.619,68\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CNPJ: 13.234.COO/0001106 -Tell/ (77} 3442-2134
Avenida Buriti, 291 - Centre
Buritirama -Bahia CEP. 47.120-000

PREFEITURA DEfi
-D0 FUNDEB

A receita do municfpio de  Buritirama  proveniente do  Fundo  de  Manutencao  e
Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza§ao dos Profissionais da  Educacao -
FUNDEB,  incluindo  a  complementa¢ao,  corresponde  a  R$  3.883.644,37  (tres  milh6es,
oitocentos  e  oitenta  e tres  mil,  seiscentos  e  quarenta  e  quatro  reais  e trinta  e sete
centavos).  Registra-se  a  aplica€ao  de  45,10%  dos  recursos  originario  do  FUNDEB  na
remunerac5o de profissionais em  efetivo exercicio do magisterio, observando o artigo
79 da Lei Federal ng 9.424/96.

Os gastos com pessoal terceirizado foram revisados considerando a lnstrucao n9
03/2018 do TCM/BA, que disp6es acerca da orienta¢5o aos gestores municipais quanto
a incidencia de recursos transferidos pela Uni5o por intermedio de programas federais
no  calculo  das despesas  com  pessoal  estabelecido  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -
LRF.

No perfodo de marco de 2020 a fevereiro de 2021, a apurac5o das despesas com

pessoal, incluindo 60% de mao de obra terceirizada, apresentou urn gasto total  de  R$
25.073.293,81 (vinte e cinco milh6es, setenta e tres mil, duzentos e noventa e tres reais
e oitenta e urn centavos), desta forma, o indice de pessoal, tomando por base a despesa
executada nos tlltimos 12 meses, atingiu o percentual  de 52,28% da  Receita  Corrente
Liquida do Municipio, CUMPRINDO, portanto, com o limite definido no art. 20,111, `b', da

Lei Complementar n9101/100.
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DESPESAS COM PESSOAL ATIVO 2.363.176,34 23.594.093,07  `

jDESPESASNAOCOMPuTADAS- - - -
alustrucao TCM n9 02 e 03
Venc, e Vant.  Fixas Pessoal Civil 2.127.473,99 1.624.247,59 22.879.992,50

Obriga¢6es Patronais 235.702,35 471.552,21 714.100,57

Despesas  com  Terceiriza€ao  de 333.825,62 403.314,56
2.465,334,56

Mao de Obra (100%)
Despesas  com  Terceirizacao  de 200.295,37 241.988,73 1.479.200,74
Mao de Obra (60%)
\TOTAL      DA      DESPESA      COM

2.697.001.96 4.626.588,35 26.059.427,63  :
;,,PESSOAL -Terceiriza€5o 100%

;:R';TOTAL       DA       DESPESA      COM
2.563.471,71 4.465.262,52 25.073.293,81, ;``#;PrssoAL I Terceiriza€5o 60%
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pREFEiTURA rviuNlcipAL DE BURITiRAMA
CNPJ: 13L234.COO/OOOID6 -Tell (77) 3442T2134
Avenida Buriti, 291 -Centre
BuriGrama -Bahia CEP. 47.120-000

PREFEITURA DE1t.
Receita Corrente Liquida -RCL 5.318.964,87 9.697.441,05 47.960.990,69
DESPESA      COM      PESSOAL      -

50,71% 47,71% 54,33%
Terce\iriza€ao 100% (%)
DESPESA    'COM      PESsOAL      - 48,19% 46,05% 52,28%        ,
Terceirizac5o 60% (%}

No   mes  de  fevereiro,  o   Poder   Executivo  repassou   a  Camara   Municipal  de
Vereadores, a tftulo de duodecimo, o valor de R$ 181.110,81 (cento e oitenta e urn mil,
cento e dez reais e oitenta e urn centavo), conforme valor informado em  relat6rio no
site  do  TCM/BA  para  o  exercicio  de  2020.  Por  ainda  n5o  ter  havido  calculo  para  o
exercfcio de 2021, serao repassados os valores conforme o exercicio de 2020 e posterior
correcao dos valores ap6s calculo do duodecimo para o exercicio de 2021.

Face ao supramencionado, as transferencias em termos de duod6cimos devem
ser repassadas de acordo com o valor previsto na  Emenda Constitucional n9 25, de 14
de fevereiro de 2000, que estabelece que o limite das despesas do Poder Legislativo nao

pode ser superior a 8% das receitas tributarias e transferencias constitucionais recebidas
no exercicio anterior.

Em observancia na Resolucao n9 931/2004 o Municipio de Buritirama para 2021
estimou  a  arrecadacao de  Royalties em  R$  300.000,00 tendo arrecadado  no perl'odo
entre janeiro e fevereiro o valor de R$ 49.737,96, apresentando uma diferenca de  RS
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i('   PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
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pREFEmuRA DEfi
250.262,04,  para  arrecadar  nos  pr6ximos  meses  ate  o  final  do  exercicio,  do  valor
acumulado apresentamos urn percentual equivalente de 16,58% do valor estimado.

Em   observancia   na   Lei   10.866/2004  o   Municipio   de   Buritirama   para   2021
estimou  a  arrecadac5o  de CIDE em  R$  35.000,00 tendo  arrecadado  no  periodo  entre

janeiro e fevereiro o valor de R$ 2.468,25, apresentando uma diferenca de R$ 32.531,75,
para  arrecadar  nos  pr6ximos  meses  ate  o  final  do  exercicio,  do  valor  acumulado
apresentamos urn percentual equivalente de 7,05% do valor estimado.

0 controle interno  realiza analise detalhada das solicitac6es de pagamento de
despesas de exercicios anteriores, de acordo com as Leis que respaldam a Administra¢5o
PJ]blica  e  Resoluc5o TCM/BA  n91120/05,  o  art.  37  da  Lei  Federal  n9  4.320/1964,  que
disciplina e preve as hip6teses de pagamento das despesas de exercicios encerrados e
da Lei Complementar n9101/2000, que estabelece normas de financas ptiblicas voltadas

para responsabilidade na gestao fiscal.
No mes de Fevereiro de 2021, foram computadas Despesas de Exercicio Anterior

com  faturas  do  SAAE  referente  a  diversas  escolas  municipais,  nos  meses  de junho  a
dezembro  de  2019,  no  valor  de  R$  2.567,29  (processo  n9  60),  e  com  a  Secretaria
Municipal  de Satlde,  nos meses de junho a  dezembro de  2019  no valor de  R$ 612,71

(processo ng 160).
Houve sequestro no repasse do FPM no valor de R$ 501.363,23 (processo n9 87)

no dia 10 de fevereiro devido declaracao da GFIP para a competencia de dezembro de
2020, sem o devido pagamento das Guias da Previdencia Social -GPS no prazo definido,
caracterizando assim  como despesas de exercicio anterior.  Foram  pagas como DEA as

parcelas  do  Pasep  referente  aos  periodos  de  apuracao  31/05/2020,  30/09/2020  e
31/10/2020  nos valores de  R$ 22.527,87  (processo n9  73),  R$ 22.640,35  (processo  n9
72)  e  R$  22.855,01  (processo  n9  109)  respectivamente,  totalizando  urn  valor  de  R$
68.023,23 pagos como DEA na competencia de fevereiro de 2021.

Salientando que  o  reconhecimento da despesa  6 aprovado  pelo ordenador de
despesa a quem  cabe autorizar o pagamento, ap6s a analise de todos os documentos
constantes no processo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CNPJ: 13.234.00Orooolus -Tell (77) 3442T2134
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pREFEmuRA DEfi

Da  analise  efetuada,  constatamos  que  foram  elaborados  Demonstrativos  de
acordo   com   os   Principios  da   Contabilidade   Pdblica,   as   Normas   Gerais  de   Direito
Financeiro,  preconizadas  na  Lei  N° 4.320  de  17 de  marco de  1964,  e  nas  lnstruc6es  e
Resoluc6es.

Foram  abordados  neste  relat6rio:  analise  de  processos,  receitas  por  categoria
econ6mica   e   RCL,   acompanhamento   dos   limites   pr6-estabelecidos   pela    Lei   de
Responsabilidade  Fiscal, visto que s5o pontos para apreciag5o de controle por 6rg5os
externos, a exemplo do Tribunal de Contas do Municipio, e acompanhamento do Gestor
Municipal.

Ao  Prefeito, Sr.  Arival  Marques Viana,  e aos demais gestores,  apresentamos o
relat6rio  como  instrumento  capaz de  auxiliar  na tomada  das decis6es definic6es  das

politicas necessarias a boa conducao dos interesses locais.  Ao Tribunal de Contas dos
Municipios, o relat6rio servira de parametro para analise da gest5o, cumprindo assim, a
obrigacao constitucional de prestar apoio institucional aos 6rgaos de controle externo.

Controladora Geral do Municipio
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pREFEmuRA DE4.

Declaro para os devidos fins ter conhecimento do teor do Relat6rio de Controle
lnterno  do   mss  de  FEVEREIRO/2021,   inclusive  das  informac6es  e  conclus6es  nele
apresentadas.

Prefeito Municipal
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