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ESTADO DE SERG IPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

PREFEITO: IOKANAAN SANTANA
Periodo do Exame: JANEIRO A MARQO DE20t7

rr-TNTRoDUCAO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional. e as disposigdes da Lei

complementar n.' 101/2000 realizamos o exame das dbspesas da prefeitura

Municipal de Propriii, relativa ao periodo de JANEIRO A MARCO DE 2017.

com o objetivo de verificar a regularidade da execugdo orgamentdria, financeira,

patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposigOes legais

pertinentes.

III - FONTES DE CRITERIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.

os trabalhos do controle intemo foram conduzidos de acordo com os principios
de contabilidade Pfblica e com as nornas e procedimentos constantes na
Resolugdo n. " 20612001, de l.'i I l/2001 do Tribunal de contas do Estado de
Sergipe:

r Constituigdo Federal e Constituigao Estadual;

r Lei Federal n.' 4.32011964 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro

para Elaboraqdo dos Orgamentos e Balangos da Uni6o, dos Estados. dos

Municipios e do Distrito Federal;

. Lei Federal n.' 8.666/1993 e alteragOes posteriores - Institui normas para

licitagdes e contratos na Administragdo Priblica;

e Lei complementar n.o I 0 I /2000 - Estabelece normas de finangas priblicas

voltadas para responsabilidade na gestao fiscal e dio outras provid€ncias;

r Resolug6es e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
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o Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

. Levantamento de dados orgament6rios, financeiros e patrimoniais no Sistema

Cont6bil. confrontando-os com a documentagEo suporte;

r Confer6ncia de ciilculo;

o Exame de processos de despesas;

o Exame nos controles do material perrnanente;

r Exame nos controles do material de consumo;

r Exame de procedimentos licitat6rios e respectivos contratos e ternos

aditivos:

o Aniilise no cumprimento as norrnas da Lei de Responsabilidade Fiscall

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o periodo Oe faXnm.O I
MARQO DE 20f 7 e alcangaram as 6reas a seguir relacionadas:

. Orgamento inicial e suas alterag6es;

o Execugdo Orqamentiiria e Financeira;

o Contabilidade;

o Obras e Reformas:

o Licitag6es:

o Patrimdnio/lventdrio.
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CONTABILIDADE

Sistema Contribil sendo atualizado com a emissdo dos balancetes.

oRcAMENTO

O orgamento do Municipio para o Exercicio financeiro de 2017. aprovado
pela Lei Municipal no 778, de 16 de dezembro de 2016, foi estimado numa
Receita de R$ 55.000.000.00 (cinqi.ienla e cinco milhoes de reais, e fixou a
Despesa em R$ 55.000.000,00 (cinqiienta e cinco milhOes de reais), conforme
demonstramos abaixo.

Neste mesmo estatuto legal, ficou o poder Executivo Municipal
autorizado a abrir cr6dito adicional suplementar de 20%o, conforme LDo, para o
exercicio de 201 7.

- RECEITAS CORRENTES R$ 58.038.400,00

- Receita Tributiiria RS 5.199.000.00

- Receita Patrimonial R$ 429.800.00

- Receitas de Serviqos R$ 5.200.00

- Transferdncias Correntes RS 52.181.400,00

- Outras Receitas Correntes R$ 223.000,00

Total Corrente R$ 58.038.400,00

- RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.303.000,00

- Alienagdo de Bens R$ 50.000.00

- Transfer€ncias de Capital R$ 2.253.000.00
** D6ficit do orgamento corrente R$ 3.263.300,00

Total de Capital R$ 5.566.300,00
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- Receitas Correntes R$ 58.038.400.00

- Receitas de Capital R$ 2.303.000,00

- Dedugdes Correntes R$ - 5.341.400,00

Total das Receitas R$ 55.000.000,00

II - DESPESA PR"EVISTA

- DESPESAS CORRENTES R$ 49.381.003,00

- Pessoal e Encargos Sociais R$ 31.216.768,00

- Outras Despesas Conentes R$ 18.164.235,00

)uperavrt do urqamento c'orrente R$ 8.657.397,00

I otal Corrente R$ 58.038.400,00

- DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.566.300,00

- Investimentos R$ 4.043.200,00

- Inversdes Financeiras R$ 2.000,00

- Amonrzagao da Divlda RS 1.521.100,00

Total Despesa de Capital R$ 5.566.300,00

- Despesas Correntes R$ 49.381 .003,00

- Despesas de Capital R$ 5.s66.300,00

- Reserva de Uontingencia R$ s2.697,00

Total das Despesas R$ 55.000.000,00
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R.ECEITAS

O acompanhamento das Receitas no trimestre. por origem, apresentaram o

seguinte resultado:

- RECEITA CORRTNTE

- Transferdncias Intergovernamentais R$ r2.738.s80,4s

- Receita Tributiiria R$ 1.067.01 1.02

OBRASE/OUREFORMAS

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITAToRIOS

DOS CONTRATOS, LICITACOES, DISPENSAS

Analisando-os devidamente, declaramos

ao aspecto formal.

E INEXIGIBILIDADES

a sua regularidade, quanto

CONTRATOS

No trimestre foram firmados 5l (cinquenta e um) contratos, sendo 2g

(vinte e oito)contratos na Administraqio; 05 (cinco) contratos na Assistdncia

Social; 03 (tr6s) SMTT e l5 (quinze) contratos na Secretaria de Saride.

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se completamente atualizado,

funcionando nos moldes preconizados pela Resolugf,o TC-l60lg2, com a emiss6o

clo "Demonstrativo das variagOes Patrimoniais" para fins de compor o Balango

(ieral do Poder Executivo. /
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Mantdm o Almoxarifado o registro dos bens adquiridos de forma

individualizada. com sua competente descrigio e prego de aquisigdo, objetivando

um perfeito controle dos recebimentos, annazenamento e distribuigio. de entrada

e saida e de seguranga de seus estoques. atravds de fichas de prateleiras, que

acusam o estoque atualizado de cada componente.

O livro de patrimdnio encontra-se devidamente atualizados e com

as devidas plaquetas numeradas.

V - CONCLUSAO

liste exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transagOes operacionais

,Ja Prefeitura Municipal de Proprid. de forma a nos permitir um conhecimento

geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo fungdo especifica de

fiscalizagdo quanto ao cumprimento da Lei Federal n. " 4320164, Lei de

Responsabilidade Fiscal, Normas Orgament6rias, ContriLbeis, Financeiras e

Patrimoniais: A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Extemo no

cumprimento de sua missao institucional, bem como, avaliar a legitimidade e

eficiCncia dos atos da execugdo orgamentdria de forma pr6via e concomitante.

r\ atuagio do Controle intemo foi pautada na realizaqdo de aniilises provenientes

de demandas de diversas origens da administragio municipal. com o objetivo de

sanar possiveis irregularidade de procedimento,formal ou material, de forma a

nritigar eventuais riscos.

Neste sentido. foram implementadas revis6es e proposigdes de melhorias no

ambiente do controle interno. com o objetivo de evitar eventos traum6ticos 6
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gestlio, como por exemplo, a ocorr€ncia de fraudes, perdas de eficiOncia e, atd

nlesmo, risco de imagem.

Tudo isto visa, tamb6m, propiciar suporte a eventuais auditorias extemas que

possam ser levadas a efeito por 6rgdos de fiscalizagao de qualquer dos poderes da

Repriblica.

os elementos que serviram de base para a presente anillise e relatorio estdo

arquivados por este Setor de controle Intemo, a disposigio dos 6rgdos de

Controle Extemo.

Propri6 (SE),27 de abril de20t7.

Secretirio de trole Interno

Reg,nako Comos

S*.CodtdolifiP
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CERTIDAO

Certifico para os devidos fins que, o
Relat6rio de Controle lnterno, relativo ao 1o Trimestre de
2017, foi emitido obedecendo a todos os pardmetros da
Contabilidade Ptiblica, em conformidade com a legislagdo
vigente, que rege a mat6ria, especialmente a Lei Federal no
101/00 - Responsabilidade Fiscal.

Propri6 (Se), 27 de abril de 2017 .

Secretirio de


