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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 BahiaITCM, que

®

disp6e sobre a implementacao e a manuteng5o 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 Junho/2021 que tiveram como
objetivo o acompanhamento das ac6es dos 6rg5os e mitigar os riscos destas, al6m de
orientar sobre a legalidade, a eficiencia e a eficacia dos procedimentos da gestao e
legitimidade dos atos, avalia¢5o financeira, administrativa, patrimonial, de pessoal,
operacional e posterior avaliac5o das a¢6es, com base no exame da execuc5o do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orcamentarias e do Or¢amento Municipal e informac6es
acerca das analises realizadas da documentac5o mensal, analises, estudos e fiscalizac6es

realizadas no periodo de Junho/2021.

A Controladoria Geral do Municipio tern por finalidade orientar as unidades
usuarias do Sistema de Contabilidade e Finan¢as sobre a aplicacao da legislacao, 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 Normatizacao e Padronizacao dos
Procedimentos a serem implementados, nas entidades e setores da Administra¢5o
direta e indireta, do Poder Executivo Municipal, fazendo a coleta das informa€6es
estrategicas necessarias ao desenvolvimento das atividades, buscando assim atender as
demandas do TCM/BA e controle externo de modo geral, nas informac5es e prestac6es
de contas, mensal e anual, via e-TCM (Plataforma de Processos Eletr6nico); bern como
a supervis5o 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 Ndcleo de Normas e lnformac5es Gerenciais no periodo de

01/06/2021 a 30/06/2021 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 Saude Publica de lmportancia lnternacional ESpll emitida pela Organizac5o Mundial de Sadde (OMS), desde 30 de janeiro de 2020,

estabeleceu no pal's uma s6rie de ac6es/medidas a serem tomadas pelo Poder Pulblico
no enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. Diante deste contexto, o

®

Governo Federal sancionou a Lei n913.979, em 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica. Essas medidas
ampliaram as possibilidades de contratac5o direta, principalmente atraves de dispensa
de licitacao, viabilizando mecanismos simplificados e menos burocraticos para aquisic5o

de bens, servicos e insumos necessarios ao enfrentamento da pandemia. 0 Poder
Executivo do Estado da Bahia publicou o Decreto ng 2086/2020, declarando situacao de
calamidade pdblica por situacao de emergencia na sadde pt]blica em observancia ao art.
65 da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF. Por sua vez, o Municfpio de

Buritirama publicou Decreto ng 011/2020, de 18 de mar€o de 2020, que disp6e sobre as
medidas de preven¢ao e controle para enfrentamento da COVID-19. Este Controle

lnterno vein acompanhando as medidas e ac6es do Poder Executivo no municfpio 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 atrav6s da
Secretaria Municipal de Saude, boletins diarios e atualizados contendo informa¢6es

sobre a situacao epidemiol6gica no municipio do novo coronavirus, de acordo com
informac6es ate o dia 30 do mes de junho do corrente ano, o municipio registrava 05

casos ativos, sendo que 792 pacientes tiveram recuperacao ap6s serem diagnosticadas
com o virus.
Em se tratando dos casos confirmados para o novo virus, o municipio totalizou
817 municipes que testaram positivos para Covid-19, ja no que tange aos casos
negativos registrou 2.673, atrav6s de monitoramento epidemiol6gico.
Por meio do Boletim Epidemiol6gico divulgado em todas as redes sociais da

Prefeitura de Buritirama, houve uma reducao nos casos durante o mss de junho,
todavia, a Secretaria municipal de Satlde permanece com os investimentos em

prevenc5o e tratamento por parte da equipe de satide. Vejamos dados mais detalhados
quanto a evolucao das ocorrencias.
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Conforme o lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - lBGE, a popula€ao

estimada do municipio de Buritirama em 2020 e de 21.276 habitantes. Levando em
conta os ntimeros da populac5o vacinada, 31% da populacao esta vacinada com a la

dose e 9,25% completou a vacinacao contra o coronavfrus com a 29 dose. Ate o final do
mss de Junho, foram recebidas 7.802 doses de vacinas para a aplicacao da la dose e
2.500 vacinas para a aplica¢5o da 2a dose, sendo aplicadas 6.592 vacinas referente a 13
dose e 1.968 vacinas referente a 23 dose, o que corresponde ao percentual de vacinas
recebidas/vacinas aplicadas de 84,49% para a la dose e 78,72% para a 2a dose no
perfodo descrito acima.
E de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude e das demais em manter
a integralidade dos profissionais, e fiscalizar o cumprimento das medidas determinadas
atrav6s dos decretos publicados. Compete tambem a Secretaria de Satlde orientar os

6rgaos quanto as normas t6cnicas estabelecidas pela SESAB, no que tange as
notificac6es e indicadores.
Com o intuito em manter o controle da taxa de transmiss5o do novo coronavirus

no municipio, equipes da forEa-tarefa formada em conjunto com as demais Secretarias
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Municipais, Vigilancia Sanitaria e as Policias Civil e Militar, intensificaram as ac6es de

fiscalizac5o e orienta¢ao para assegurar o cumprimento das normas sanitarias.
Vale ressaltar que tais ac6es est5o sendo realizadas no comercio e atuam como

atos educativos nos bares, restaurantes e outros locais onde se tern registrado maior
ndmero de dendncias por aglomerac5o de pessoas.

No mss de Junho/2021, a Receita Arrecadada foi de R$ 4.410.479,24 (quatro

milh6es, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro
centavos), sendo que esse valor corresponde as receitas correntes, n5o havendo
arrecadacao de receita de capital. Observa-se urn residuo de receita prevista a arrecadar
para o exercfcio financeiro de 2021 de R$ 38.281.197,56 (trinta e oito milh6es, duzentos
e oitenta e urn mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) de receita
corrente e R$ 3.442.568,15 (tres milh6es, quatrocentos e quarenta e dois mil,

quinhentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) de receita de capital.

Avaliando a receita total do municipio entre janeiro a junho deste exercicio em

analise, arrecadou R$ 28.716.234,29 do que foi estimado, perfazendo urn percentual de
40,77%, ficando uma diferen¢a de R$ 41.723.765,71 para os pr6ximos meses ate o

encerramento do exercicio.

Avaliando a receita corrente total, o municipio arrecadou entre janeiro a junho

deste exercicio em analise, R$ 28.368.802,44 do que foi estimado, perfazendo urn
percentual de 42,56%, ficando uma diferenca de R$ 38.281.197,56 para os pr6ximos
meses ate o encerramento do exercicio.
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Avaliando a receita de capital total, o municfpio arrecadou entre janeiro a junho
deste exercicio em analise, R$ 347.431,85 do que foi estimado, perfazendo urn

percentual de 9,17%, ficando uma diferenca de R$ 3.442.568,15 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 indice de endividamento dos
municfpios. Alem disso, 6 urn importante parametro de avaliag5o para verificar a
aplica€ao do Erario Municipal com as demais despesas, a exemplo dos dispendios com

combustiveis e outros. Em analise aos meses de janeiro a junho deste exercicio, a RCL

apurada foi de R$ 28.368.802,44 (vinte e oito milh6es, trezentos e sessenta e oito mil,
oitocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Conseguimos

observar

que

neste

quadro

a

deducao

estimada

foi

R$

6.265.000,00, sendo que a deducao acumulada no periodo entre janeiro a junho foi de
R$ 3.031.038,64, portanto, perfazendo o percentual de 48,38% da deducao estimada.

Municfpio apresentou arrecadacao, entre os meses de janeiro a junho, o valor de RS
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12.991.424,71, perfazendo o percentual de 39,61% da receita ordinaria estimada. As
Receitas de Origem Vinculadas apresentaram entre os meses de janeiro a maio, o valor
R$ 15.724.809,58 perfazendo o percentual de 41,77% da receita vinculada estimada
para todo o exercicio.

Com base nos registros contabeis e financeiros tern-se que entre o periodo de
janeiro a junho o Municipio de Buritirama apurou urn montante de R$ 28.716.234,29 a
titulo de Receita efetivamente arrecadada, e findou o periodo apurando o montante de

despesas pagas no valor de R$ 24.059.837,61. Desses ndmeros, constata-se que o
confronto entre as receitas e as despesas analisando caixa pagou-se menos do que
arrecadou no perfodo apurado.

A Lei Or¢amentaria 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 anulacao parcial ou total de dotac5es, tendo o
Municipio aberto o montante de R$ 5.533.601,00 entre janeiro a junho do exercicio
corrente, conforme quadro abaixo:
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5.533.601,00 \ 7,86

orAn ula 5o de Dota¢ao
Abertura de Credito Especial por

0,00

0,00

445.000,00

0,63

Anulacao de Dotac5o

Abertura

de

Cr6dito

Extraordinario

Altera¢5o de QDD
Dota¢5o Atualizada

•&ife.A`:

\+Li,6.OcO,00

1.388.160,ap • 1,97
0,39
7 0.440.000,00
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Conforme demonstrado no quadro o percentual de abertura de credito
suplementar por anulacao no periodo entre janeiro a junho foi de 7,86%, o percentual
de abertura de Credito Especial por anulacao de dota¢5o no perfodo foi de 0,63% e as
alterac6es de QDD acumularam no mesmo periodo o percentual de 1,97%.

De

acordo

com

a

Emenda

Constitucional

29/00,

o

Municipio

tern

a

obrigatoriedade de aplicar no minimo 15% da sua receita de impostos e transferencias
constitucionais em ac6es e servicos ptiblicos de sadde. Entre os meses de janeiro a

junho, com recursos pr6prios foram aplicados em a¢6es e servi¢os pt]blicos de saude a
quantia R$ 2.636.562,62 (dois milh6es, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e
sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao percentual de
16,60% da arrecadacao mensal da receita de impostos e transferencias constitucionais.
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RECEIT:AS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERiNCIAS -(I)

13.389.623,50
• Too.12o'oo

Receitas de lmpostos

700.120,00

lmpostos
Divida Ativa dos lmpostos

0,00

Multas e Juros de Mora e Outros Encargos de lmpostos

0,00

Receitas de Transferfencias Constitucionais e Legais

15.180.919,29
11.933.680,59

Cota-Parte do FPM

1.898,62

Cota-Parte do ITR

3.149.528,52

Cota-Parte lcMS

Cota-Parte do lpvA

70.088,30

Cota-Parte do lpl

25.723,26
DESPESAS

VINCuLADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS -(11)

Despesas com Satide

2.636.562,62
2.636.562,62

DESPESAS GLOSADAS PELO TCM -(111)

Qff

Despesas

0,00
CALCuLO DOS PERCENTUAIS MINIMOS DE APLICACAO
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16'60%

MINIMO DE 15% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (lv) = 11/I

OuTRAS INFORMAC6ES

26.273,30

SALDO EM CONTA DA SAODE.. EM 30/06/2021
SuPERAVIT ORCAMENTARIO DO MINIM0 DE 15%

254.406,73

SuPERAVIT FINALNCEIRO DO MINIIVIO DE 15%

280.680,03

- PERCENTUAL DE APLICACAO - MDE

0 art. 212 da Constituigao Federal define 25% como percentual minimo de
aplicac5o na manuten¢ao e desenvolvimento do ensino. Cumpre-nos destacar que a
despesa acumulada com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino foi de R$
9.290.773,82 (nove milh6es, duzentos e noventa mil, setecentos e setenta e tres reais e

oitenta e dois centavos), correspondendo a 20,12% sobre a receita proveniente de
impostos e transferencias.
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A ECEITAS

RECEITAS RESuLTANTES DE ]MPOSTOS E TRANSFERiNCIAS -(1}

15.881.039,29

7oo.12o'o0

Rec eitas de lmpostos

700.120,00

Impostos
Divida Ativa dos lmpostos

0,00

Multas e Juros de Mora e Outros Encargos de lmpostos

0,00

Receitas de Transfer€ncias Constitucionais e Legais

15.180.919,29
11.933.680,59

Cota-Parte do FPM

1.898,62

Cota-Parte do lTR

Cota-Parte do lcMS

3.149.528,52

Cota-Parte do lpvA

70.088,30

Cota-Parte lpl

25.723,26

RECEITAS DO FUNDEB -(11)

10.594.130,99
11.165,52

Rendimentos de Aplicac5o do FUNDEB

Receita de Transferencia do FUNDEB

pE'RDA Ou GANHO NAs TRANSFEREuelAs DO FUNDEB -(i[i)
Transferencias do FUNDEB

10.582.965,47

7.563.092,35
10.594.130,99
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3.031.038,64

Conta Retificadora do FUNDEB

DESPESAS

DESPESAS COM JVIANLJTENCA0 DO ENSINO -(IV)

9.290.773,82
832.794,91

Despesas com Educa¢5o Recursos Pr6prios -(1111)

Despesas com Profissionais do Magisterio -70% -(1112)

6.700.241,94

Outras Despesas com FUNDEB -30% -(

1.757.736,97

113)

ooo

DESPESAS GLOSADAS - (Vl)

Despesas Glosadas ate o mss

TOTAL DAs DEspESAs COM MANUTENqao DO ENslNO -(vil)

0,00
9.290.773,82

--.r.,,-..,--,,¥i¥:,,--,-]\,`-;,in,-I,,--\?,,-i,\,,,-,,,

',.,.,.,-`.

20,12%

MINIMO DE 25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS -{V) = (Ill)-(lv)/{l)

` 63,24%*.--

MfNIMO DE 70% DO FUNDEB AO MAGISTERIO -(Vl) = (Ills)/(]1)
¥_ -* &FTl

_a

SALDO CONTA DO FUNDEB EM: 30/06/2021

2.355.585,86

SALD0 CONTA DO wiDE EM: 30/06/2021

5.398,25
-2.253.743,87

DEFICIT/SuPERJWIT ORCANIENTARIO DO MtNIMO DE 25%

101,841,99

DEFICIT/SuPERAVIT FINANCEIRO DO MINIMO DE 25°%

DEFICIT /SuPERANIT NO MINIMO DE 70%

-715.649,75

-D0 FUNDEB

A receita do municfpio de Buritirama proveniente do Fundo de Manutencao e

Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educac5o FUNDEB no periodo entre janeiro a junho deste exercicio, incluindo a complementac5o,
corresponde a R$ 10.594.130,99 (dez milh6es, quinhentos e noventa e quatro mil, cento

e trinta reais e noventa e nove centavos). Registra-se a aplica¢5o de 63,24% dos recursos
originario do FUNDEB na remunerac5o de profissionais em efetivo exercicio da
educacao basica, observando o artigo 19 da Lei Federal n913.935/2019.

Os gastos com pessoal terceirizado foram revisados considerando a lnstru€5o ng

03/2018 do TCM/BA, que disp6es acerca da orienta¢ao 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 periodo de junho de 2020 a maio de 2021, a apuracao das despesas com
pessoal, incluindo 60% de mao de obra terceirizada, apresentou urn gasto total de RS
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28.692.653,48 (vinte e oito milh6es, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e

cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos), desta forma, o indice de pessoal,
tomando por base a despesa executada nos tiltimos 12 meses, atingiu o percentual de
49,75% da Receita Corrente Liquida do Municfpio, CUMPRINDO, portanto, com o limite

definido no art. 20, Ill, `b', da Lei Complementar n9101/100.
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I TL27.071.729,08

` DESPESAS COM PESSOAL ATIVO
DESPESAS

NAO

3.472.865,89

14.363.484,58

COMPuTADAS -

Lnstr uc5o TCM n9 02 e 03

Contratac5o p/ Tempo Determinado
Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil

Obrigac6es Patronais

Despesas com Terceiriza£5o de Mao
de Obra (100%)
Despesas com Terceirizac5o de Mao
de Obra (60%)
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL Terc eiriza€5o 100%
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL Terc €iriza§5® 60%
Receita Corrente Liquida -RCL
DES PESA

COIvl'

PESSOAL

I/J*:

Terceiriza€5o 100% (%}
DES PESA

COM

Terc eiriza€§o 60% {%)

PESSOAL

-

182.702,34

366.146,39

2.940.515,44

12.648.249,94

366.146,39
25.356.494,44

349.648,11

1.349.088,25

1.349.088,25

776.671,98

2.701.540,66

2.701.540,66

466.003,19

1.620.924,40

1.620.924,40

4.249.537,87

17.065.025,24

29.773.2 69'74

3.938.869,08

15.984.408,98

28.692.6 53,48

4.410.479,24

28.368.802,44

57.677.341,39

96,35%

60'1 5%

5 1,62%

89'31%

56,35%

4 9'75%

Cumpre ressaltar que na competencia de junho/2021 foi efetuado o pagamento
de 50% referente ao 139 salario para os servidores pjlblicos municipais.

No mss de junho, o Poder Executivo repassou a Camara Municipal de
Vereadores, a titulo de duodecimo, o valor de R$ 160.476,34 (cento e sessenta mil,

quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Conforme o valor
informado pelo Tribunal de Contas do Municipios, o repasse a titulo de duodecimo para
o exercicio de 2021 corresponde ao valor mensal de R$ 160.476,34, que corresponde ao
valor anual de R$ 1.925.716,04. Por ter havido repasse superior ao valor definido nos
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meses de janeiro e fevereiro, que somam o valor pago a maior de R$ 41.268,94, foram
repassados nos meses subsequentes (marco e abril), o valor de R$ 139.841,87
correspondente ao valor real deduzidos do saldo pago a maior.
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JANEIRO

160.476,34

181.110,81

-20.634,47

FEVEREIRO

160.476,34

181.110,81

-20.634,47

MAR¢O

139.841,87

20.634,47

ABRIL

160.476,34
160.476,34

139.841,87

MAIO

160.476,34

160.476,34

JUNHO

160.476,34

160.476,34

0,00
0,00
0,00

Face ao supramencionado, as transferencias em termos de duod€cimos devem
ser repassadas de acordo com o valor previsto na Emenda Constitucional ng 25, de 14
de fevereiro de 2000, que estabelece que o limite das despesas do Poder Legislativo n5o
pode ser superior a 8% das receitas tribut5rias e transferencias constitucionais recebidas
no exercicio anterior.

Em observancia na Resoluc5o n9 931/2004 o Municipio de Buritirama para 2021

estimou a arrecada€ao de Royalties em R$ 300.000,00 tendo arrecadado no peri'odo
entre janeiro a junho o valor de R$ 195.659,53, apresentando uma diferenca de R$
104.340,47 para arrecadar nos pr6ximos meses ate o final do exercicio, do valor
acumulado apresentamos urn percentual equivalente de 65,22% do valor estimado.
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Em observancia na Lei 10.866/2004 o Municfpio de Buritirama para 2021

estimou a arrecadacao de CIDE em R$ 35.000,00 tendo arrecadado no periodo entre
janeiro a junho o valor de R$ 4.531,93, apresentando uma diferenca de R$ 30.468,07
para arrecadar nos pr6ximos meses ate o final do exercicio, do valor acumulado
apresentamos urn percentual equivalente de 12,95% 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¢ao
Pt]blica e Resoluc5o TCM/BA n91120/05, o art. 37 da Lei Federal n9 4.320/1964, que

o

::S:jepj`:noamep?er:Veen::rhi8€toe[S/e2So3:,Pqaugea:::::,::: ::::eassa:ed:neaxnecrac:C;:Sb::acse:ro::a°dsa:
para responsabilidade na gestao fiscal.
No mes de junho de 2021, foram computadas Despesas de Exercicio Anterior

com faturas do SAAE, cuja soma corresponde o valor de R$ 3.200,00 (processo n9 627).
Foi contabilizado como DEA, despesas com seguro obrigat6rio dos veiculos de placa JPZ

5495 e JKZ 4757 pertencentes a Secretaria de satide, no valor R$ 10,97 (processo ng
928). Foi efetuado parcelamento de divida conforme termo de confissao junto ao COSID
-Cons6rcio lntermunicipal do Oeste da Bahia, referente ao periodo de junho de 2019 a

dezembro de 2020, perfazendo urn valor de total de 49.023,90, em 24 parcelas, fixando
urn valor mensal de R$ 2.049,66 a ser pago como DEA, pagando nessa competencia 02
parcelas devido ao atraso do pagamento na competencia de janeiro 2021 (processo ng
588 e 601). Houve reten€5o no FPM referente a divergencias de GPS e o valor declarado
em GFIP informado nas competencias de novembro e dezembro de 2020 no valor de RS
314.898,96 (processo n9 584).
Salientando que o reconhecimento da despesa e aprovado pelo ordenador de

despesa a quem cabe autorizar o pagamento, ap6s a analise de todos os documentos
constantes no processo.

Da analise efetuada, constatamos que foram elaborados Demonstrativos de
acordo com os Principios da Contabilidade Ptlblica, as Normas Gerais de Direito

Financeiro, preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de marco de 1964, e nas lnstruc5es e
Resolu¢6es.
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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 sao pontos para apreciacao de controle por 6rgaos
externos, a exemplo do Tribunal de Contas do Municfpio, 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 condu€ao dos interesses locais. Ao Tribunal de Contas dos
Municfpios, o relat6rio servira de parametro para analise da gestao, cumprindo assim, a

obrigac5o constitucional de prestar apoio institucional aos 6rg5os de controle externo.

Controladora Geral do Municipio
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Declaro para os devidos fins ter conhecimento do teor do Relat6rio de Controle
lnterno do mss de JUNHO/2021, inclusive das informac5es e conclus6es nele

apresentadas.

Prefeito Municipal
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