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PREFEITO: JOSE AMERICO LIMA
Periodo do Exame: O2lt0lzOtG A31-l12l2OL6

rr - TNTRoDUCAO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposiq6es da Lei

Complementar n.o 10li 2000 realizamos o exame das despesas da

Prefeitura Municipal de PropriS, relativas ao periodo de O2lt.0l2016 A
?LlLZl2OL6, com o objetivo de verlficar a regularidade da execuE5o

orgament5ria, financeira, patrimonial e operacional, bem como o
cumprimento das disposigdes legais pertinentes.

IIr - FONTES DE CRITERIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os
Principios de Contabilidade P0blica e com as normas e procedimentos
constantes na ResoluqSo n, o 206/2001 , de l.ollU2001 do Tribunal de
Contas do Estado de Sergipe:

. ConstituigSo Federal e ConstituigEo Estadual;

o Lei Federal n.o 4.32017964 - Institui Normas Gerais de Direito

Financeiro para ElaboraESo dos Orgamentos e Balangos da Unl6o, dos

Estados, dos Munic[pios e do Distrito Federal;

r Lei Federal n.o 8.666/1993 e alterag6es posteriores - Institui normas

para licitag6es e contratos na Administraq6o priblica;
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. Lei Complementar n.o 101/2000 - Estabelece normas de finangas

priblicas voltadas para responsabilidade na gestSo fiscal e dEo outras

provid€ncias;

Resolug6es e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os

seguintes:

Levantamento de dados orgamentiirios, financeiros e patrimoniais no

Sistema Contabil, confrontando-os com a documentag5o suporte;

Confer6ncia de ciilculo;

Exame de processos de despesas;

Exame nos controles do material permanente;

Exame nos controles do material de consumo;

Exame de procedimentos licitat6rios e respectivos contratos e termos

aditivos;

o An5lise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV. RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos

o2lLol2ot6 A

relacionadas:

do controle

3LlLzl2Ot6
interno abrangem

e alcangaram as

o periodo de

Sreas a seguir

a

a

I

,

Orgamento inicial e suas alteragdes;

ExecugSo Orgamentdria e Financeira;
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Contabilidade;

Obras e Reformas;

Licitag6es;

Patrim6nio/Iventdrio.

CONTABILIDADE

Sistema ContSbil sendo atualizado com a emissSo dos
balancetes.

OBRASE/OUREFORMAS

Sob a responsabilidade do Poder Executivo, foram iniciadas

no quarto trimestre de 2016 obras, as quais ainda estSo em andamento.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATaRIOS

DOS CONTRATOS, LICrrAeoES, DTSPENSAS

INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a

regularidade, quanto ao aspecto formal.

ALMOXARIFADO

0 Almoxarifado encontra-se completamente atualizado,

funcionando nos moldes preconizados pela ResolugSo TC-160/92, com a
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emissao do "Demonstrativo das Variag6es Patrimoniais" para fins de

compor o Balango Geral do Poder Executlvo.

Mant6m o Almoxarifado o registro dos bens adquiridos de

forma individualizada, com sua competente descriESo e prego de

aquisigio, objetivando um perfeito controle dos recebimentos,

armazenamento e dlstrlbuiEEo, de entrada e saida e de seguranga de

seus estoques, atrav6s de fichas de prateleiras, que acusam o estoque

atualizado de cada componente.

O livro de patrim6nio encontra-se devidamente atualizados e

com as devidas plaquetas numeradas.

v - coNcLUsAo

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transag6es

operacionais da Prefeitura Municipal de Propri6, de forma a nos

permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder

Executivo, exercendo funESo especifica de fiscalizagSo quanto ao

cumprimento da Lei Federal n. o 4320164, Lei de Responsabilidade Fiscal,

Normas Orgament5rias, ContSbeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de

servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua

missSo institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiCncia dos

atos da execuESo orgamentdria de forma pr6via e concomitante.
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Os elementos que serviram de base para a presente anSlise e relat6rio .,.,,

estSo arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposigSo dos -

OrgSos de Controle Externo. Conforme ResolugSo 30U2016 este Controle

pafticipou da TransigSo de Mandato sendo canal de transpar6ncia para

nova GestSo, expondo as dificuldades financeiras, a precariedade que o i:_ :

setor priblico vem enfrentando como tamb6m a realidade dos bloqueios

financeiros ao qual enfrentou a atual gestSo. Priorizou-se na conservagSo

do bem p0blico e da importincia do planejamento orgamentdrio da

Prefeitura para uma melhor AdministragSo.

Proprid (SE), 16 dc janeiro de 2017.

I

[\/lrilr-r. Mr*"" /9" sor]s. t3.',.no,.Ja-
q{ISSLENJ MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO

Secretiria de Controle Interno
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CERTIDAO

Contabilidade Priblica, em conformidade eom a legislagdo

vigente, que rege a mat6ria, especialmente a Lei Federal no

101/00 - Responsabilidade Fiscal.

Propri6 (Se), 16 de janeiro de 2017 .
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