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RELATORIO DO ORGAO CENTRAL DO sisTEmn DE CONTROLE INTERNO DO PODER 
EXECUTIVO SOBRE A EXECUCAO DOS ORCAMENTOS GERAIS REFERENTE AO 
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015  

No exercicio financeiro de 2015, o orcamento geral do Municipio de Uruoca, aprovado 

atraves da Lei 144/14, no valor de R$28.203,752,00, corn execucao de R$28.991.729,35, teve sua 

movimentacao desconcentrada, assim distribuida: 

I. (UNDO GERAL 	compreendendo o Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de 

AcIministracao e Financas. Secretaria de Agricultura e Recursos Hildricos, e Secretaria de 

Infraestrutura, Urbanismo, Desenvolvimento Economic° e Obras P6blicas. 

2. CAMARA MUNICIPAL compreendendo o Poder legislativo, atraves da contabilizacao dos 

repasses do duodecimo e gerencia de suas atividades. 

3. FME Fundo Municipal de Educacao, compreendendo a Secretaria de Educacao. 

4. FMS Fundo Municipal de Saude, compreendendo a Secretaria de Saade, o Hospital e a rede de 

atendimento do PSF, que gerencia os recursos de transferencias legais do PAB, PSF, PACS, SaCide 

Bucal, Endemias, dentre outros. 

5. FMAS 	Fundo Municipal de Assistencia Social, compreendendo a Secretaria de Assistencia 

Social, Cidadania e Habitacao, corn gerencia dos recursos de transferencias legais do IGD, SCFV, 

e outros. 

6. FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, compreendendo o setor 

responsavel por programas para crianca e adolescentes do municipio. 

7. FMC Fundo Municipal de Cultura, orgao responsivel pela difusao da cultura no municipio. 

8. FM11 Fundo Municipal de Habitacao, sendo orglo responsavel pelo planejamento e execucao de 

moradias popu tares. 
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9. FUNDEB funcionou controlando suas receitas e suas despesas isoladamente dos demais fundos, 

vinculado a Secretaria de Educacao, corn as politicas de atendimento educacional no ensino 

lundamentak educacao infantil e educacao de jovens e adultos. 

Procurando cumprir as determinacties do Tribunal de Contas dos Municipios, nosso 

Sistema de Controle Interno percorre todos os setores da administracao a fim de inteirar-se de seu 

funcionamento, procurando mensurar a produtividade e a legalidade dos atos praticados, oferecendo 

posteriormente sugestoes para melhoria do desempenho da administracAo. 

0 sistema de controle interno atual funciona, permanentemente, corn equipe formada 

por servidores, atuando de forma integrada, sob a coordenacao do Controlador Geral, da seguinte 

Forma: 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS - Trabalha de acordo corn a legislacao que trata 

da Lstrutura Administrativa, mantendo em seus arquivos todos os dados funcionais, organizados 

atraves de fichas individuals e em sistema informatizado corn as anotacoes sobre nomeacoes, 

contratos, ferias, licencas e tudo que se refere a vida funcional de cada servidor; 

0 INVENTARIO - 0 servidor responsavel pelo patrimonio do municipio mantem 

constante conferencia e controle dos bens, registrando e tombando todos os bens adquiridos, 

registrando eventuais baixas; 

0 ALMOXARIFADO consiste de Almoxarifado Central, que, sobre a coordenacao 

do Controlador Geral, recebe, confere e dá entrada e saida nos bens de consumo, registrando todos 

os movimentos de acordo com as respectivas requisicOes dos almoxarifados da Educacgo, Sat:1de e 

Assistencia Social. Dando continuidade aos controles, os demais almoxarifados seguem o mesmo 

procedimento do almoxarifado central. 
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CADASTRO DE FORNECEDORES — Cumprindo as exigencias do TCM, o 

encarregado pelo setor de compras, mantem o registro cadastral de todas as empresas fornecedoras 

de material e servicos ao municipio, realizando pesquisas de precos, auxiliando o setor de licitacaes; 

OS FRETES Procurando economizar os recursos municipais, quando se fizer 

necessario fretar ou contratar veiculos e maquinas de particulares, tem-se as devidas precaucoes em 

observar os precos de mercado, respaldado corn as respectivas licitacOes; 

CONTROLE BANCARIO - As contas bancarias sao rigorosamente controladas pelo 

Tesoureiro e Secretario de Financas, ficando corn copias de todos os cheques emitidos, contendo o 

ninero, o valor, a conta movimentada, o favorecido e o objetivo a que se destinou. Para os 

pagamentos efetuados por meio eletronico o procedimento é o mesmo; 

DiVIDA ATIVA 	0 atual prefeito tomou medidas efetivas para cobranca e 

arrecadacao da divida, tanto tributaria quanto nao tributaria, tendo logrado exito na cobranca, visto 

que arrecadou mais de trinta c sete mil reais, alem de ter realizado levantamento para baixar valores 

prescritos, ficando registrando no balanco somente os valores efetivos dos creditos. 

Tal procedimento busca demonstrar que os tributos pertencem ao municipio, por isso 

devem ser buscados por meio de cobranca efetiva, quer seja administrativa, quer seja judicial, o 

mesmo acontecendo corn a divida ativa nao tributaria, pois a devida e correta cobranca ensejara 

recursos para atender as necessidades coletivas do municipio. 

OBRAS PUBLICAS 	Nosso municipio mantem assessoria tecnica na area de 

engenharia para planejar as obras pirblicas e evitar problemas corn a Lei n° 8.666/93, procurando 

executar obras e servicos corn todos os controles, projetos e ART's, devidamente compativel corn as 

determinacOes legais; 
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COMISSAO DE L1C1TAcOES Em obediencia a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, corn as 

alteracoes introduzidas, mantemos a Comissao de Licitacao permanente, devidamente em sintonia 

coin as determinacoes legais, procurando garantir a observancia do principio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administracao a ser processada e julgada 

em restrita confortnidade corn os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vincula* ao instrumento 

convocatorio, do julgamento objetivo e dos que Ihes sao correlates, sem perder de vista que todos os 

editais sao remetidos para o portal Besse Tribunal, cumprindo corn a legislacao. 

EXECUcA0 ORcAMENTARIA E FINANCEIRA 	Os controles relativos a 

execucao orcamentaria e financeira sao devidamente informatizados e representados atraves do I ivro 

razao. diario e os boletins de tesouraria, permanecendo na sede da Prefeitura a disposicao do 

Controle Interne e do Tribunal de Contas dos Municfpios. 

CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEcAS E ACESSORIOS -- Procurando evitar o 

descontrole e consumo exagerado da frota de veiculos, acabando por dilapidar o patrim6nio 

municipal, nosso sistema interno nomeia um encarregado que mantem rigoroso controle, existindo 

urea ficha individual para cada veiculo, corn seus respectivos dados, controlando a safda e a chegada 

de cada viagem, havendo um somatorio diario da quilometragem percorrida. 0 abastecimento é 

havendo urn somatorio no final do Ines, se fazendo as prestacOes de contas corn o posto 

fornecedor sendo solicitadas as notas, estando tudo de acordo corn o consumo mensal de cada 

Secretaria, ficando ern nossos arquivos a ficha individual mensal, copias da nota fiscal e relatorios 

in formatizados. 
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CONTROLE DE DOAc:',OES, SUBVENcOES E AUXILIOS — 0 controle é feito por 

meio de programas assistenciais, envolvendo doacoes aos municipes reconhecidamente carentes, 

sendo disciplinadas por Lei especifica, corn os controles atraves de fichas e termos de doacoes, 

indicando o nome completo, endereco e o nnmero da identidade do beneficiado ou documento 

equivalente. Pcrmanecendo todos os comprovantes arquivados para verificacao do nosso 

Controlador e para o TCM. 

Informamos, tambem, que nosso Controle Interno, em obediencia a instrucao normativa 

n" 001/97, do TCM, confecciona junto a prestacao de contas mensal, via SIM, todos os relatorios 

ex igiclos na relerida instruciio. 

Enfim, acreditamos que este municipio esta em sintonia corn as instrucoes normativas 

do TCM, pois nosso setor de controle interno, existente no ambito de nossa administracao, como 

setor independente, ligado diretamente ao Fundo Geral, para desenvolver o controle e fiscalizacao 

dos atos e processo administrativos. 

Paco da Prefeitura Municipal de Uruocf 3I de dezembro de 2015. 

JOSE DYHOWEN D jf ONTE DA SIL VA 
CONTROL. OR INTERN() 

FRANCISCO K 	ESSOA AQUINO 
PREFEITO MUNICIPAL. 
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