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1 - Introdução 

 

De acordo com o que dispõe a Instrução Normativa  nº 013/2004 e Lei Complementar 

nº 154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o presente 

Relatório elaborado pela Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cabixi 

sobre a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde, que vai acompanhado 

do Certificado de Auditoria e Parecer do seu dirigente, e tratam dos exames realizados 

sobre os atos e fatos da gestão do Excelentíssimo Prefeito Municipal Silvênio Antônio 

de Almeida, praticados durante o período de Janeiro e Dezembro de 2018. 

 

A Unidade de Controle Interno, de forma geral, tem exercido atividade fiscalizadora 

preventiva, procurando acompanhar as fases da despesa e a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial, dirimindo dúvidas, orientando e tomando as providências 

necessárias para resguardar com maior eficiência a legalidade  e a economicidade  dos 

atos praticados. 

 

Examinamos a Prestação de Contas do exercício de 2018, bem como realizados exames 

complementares por amostragem, na extensão julgada necessária, tendo por base os 
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relatórios quadrimestrais e os procedimentos da despesa, com objetivo de emitir opinião 

sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o 

cumprimento da legislação vigente.  

 

 O encerramento das contas do exercício financeiro de 2018 demonstra que houve uma 

evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior 

equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2018, evidenciando que a 

condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável. Na 

função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2018, o Controle Interno do 

Município de Cabixi, optou por atender a cada determinação legal relacionada a 

controle, devendo iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços 

internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação 

financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade 

dos procedimentos. Este órgão adotou uma postura integrada, à obtenção de 

informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, 

atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas 

adotadas pela administração. 

 

 

2. Constituição do Fundo de Saúde: 

 

Verificamos que o Poder Executivo constituiu Fundo de Saúde, cujos recursos são 

fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto Na Lei de 

Criação do Conselho nº090  de 01  de Março  de 1991  alterada pela Lei nº 165 de 23 de 

Março  de 2009;  
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3.  Considerações Iniciais. 

 

Examinamos a Prestação de Contas do exercício de 2018, estando esta com todas as 

peças e documentos exigidos pela Instrução Normativa nº 013/2004, do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia. 

 

A prestação de contas anual  atende as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público –NBCASP, bem como as orientações do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público – MCASP, aplicado à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, válido a partir do exercício de 2013, conforme Portaria STN/SOF nº 

02/2016, 7a edição e alterações, publicada pela Secretaria Tesouro Nacional – STN. 

 

  

Conforme poderá ser verificado no presente relatório, este Fundo Municipal de Saude 

desenvolveu suas atividades em observância à Lei do Plano Plurianual, à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, buscando, ainda, o equilíbrio das 

contas públicas na forma do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Lembramos que o Fundo Municipal de Saúde de Cabixi, obedecendo a Portaria nº 339 

de 29 de Agosto de 2001, contabilizou os repasses recebidos das transferências de 

recursos próprios do Município em conta contábil específica. Desta forma os Anexos da 

Lei 4.320/64, mostram um déficit de previsão orçamentária. 

 

 

Verificamos, também, conforme extratos bancários que estão ocorrendo às  

transferências obrigatórias para o Fundo Municipal de Saúde, incidentes sobre as 

receitas fiscais com a saúde. 
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4.  Planejamento dos Trabalhos 

 

O planejamento elaborado buscou definir com clareza os objetivos da fiscalização 

realizada nas áreas envolvidas, no sentido de emitir opinião sobre a regularidade dos 

atos praticados, em consonância com a legislação vigente. 

 

A legislação que serviu de subsídio para os trabalhos foram: 

 

a) Constituição Federal do Brasil; 

b) Constituição do Estado de Rondônia; 

c) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual; 

d) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

e) Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações; 

f) Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal); 

g) Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia; 

h) Demais Leis e Decretos, bem como outras normas. 

 

Os trabalhos foram realizados por amostragem, tendo sido utilizado o resultado dos 

relatórios emitidos pelo sistema contábil, inspeção em processos, bem como foi 

verificado junto aos setores responsáveis, o cumprimento dos prazos e metas 

estabelecidas pela legislação vigente. 
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Analise dos textos legais: 

 

 Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do 

TCE-RO, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e 

às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; 

acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, tomando medidas de 

compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da 

implementação das metas com eficiência e eficácia, atingindo os resultados propostos. 

Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias: Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, 

eficiência e a efetividade, constatou-se que:   

 Foram atingidas pela administração as metas propostas; 

        Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas; 

      

AVALIAÇÕES DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

5- Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Das metas e prioridades constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apurou que 

houve um percentual excelente bem como insuficientes na realização das principais 

ações podendo considerar que o Município de Cabixi cumpriu parcial o estabelecido em 

seu Plano de Governo. 

 

A seguir relação de algumas das Ações desenvolvidas no ano de 2018, conforme Rol de 

Projetos constantes da LOA, PPA. 

 

O PPA é um instrumento de planejamento estratégico estabelecendo diretrizes, 

objetivos e metas para despesas de capital, e outras delas decorrentes para programas de 

duração continuada de médio prazo estabelecida pelo município na qual os resultados 

devem atingir e beneficiar diretamente a população. Desta forma, apresentamos 
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análise das metas dos programas por secretaria, com base nas informações prestadas 

pelos gerentes dos programas através dos relatórios de gestão e pelos controles 

orçamentários de cada setor, no que se refere ao exercício financeiro de 2018. 

 

    A análise busca considerar a relação objetivo – ação – 

quantidade - qualidade - resultado e cumprimento dos programas planejados.  Quanto ao 

rendimento na execução dos programas, no que se refere ao percentual financeiro, 

utilizamos como parâmetro quantitativo a seguinte classificação: 

 

- 0 a 30% - insuficiente – necessidade de reformulação e implementação do 

programa; 

- 31 a 75% - satisfatório – possível necessidade de revisão no procedimento 

de execução, reajustes e/ou implementação do programa; 

- 76 a 100% - excelente – alcançam os objetivos propostos, atendimento a 

demanda. 

As avaliações versam sobre os resultados provenientes da 

implementação dos programas de cada secretaria e incluem demonstrativos físicos e 

financeiros dos valores referentes às ações desenvolvidas, no âmbito da própria 

secretaria responsável. 

 

Esse relatório confere maior transparência em relação aos resultados da aplicação dos 

recursos públicos municipais. Além disso, facilita a compreensão e a prestação de 

contas à sociedade, gerando assim informações para os debates necessários à promoção 

da melhoria da qualidade da ação pública e de seus resultados para a sociedade do 

Município, vejamos o quadro abaixo: 

 

0005 - -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE– (Executado 108,04 % do 

programa). No geral o programa obteve uma execução Excelente. O quadro abaixo demonstra a 

análise do valor programado separado por ações executadas. 
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AÇÕES 
VALOR 

PREVISTO 

VALOR 

LIQUIDADO 

PERCENTUAL 

REALIZADO 

% 

            1.004.000-Aquisição de 

Equipamentos para Atenção Básica de 

Saúde   10.000,00   -    -  

            1.005.000-Construção, Reforma e 

Ampliação de Postos de Saúde   20.000,00   -    -  

            1.006.000-Aquisição de 

Medicamentos para Atenção Básica de 

Saúde   80.000,00   36.026,34    45,03 

            1.007.000-Melhoria no Sistema 

de Transporte de Pacientes   10.000,00   -    -  

            1.008.000-Modernização dos 

Equipamentos Hospitalares   10.000,00   -    -  

            1.009.000-Ampliação e Reforma 

do HPP   50.000,00   -    -  

            1.010.000-Aquisição de 

Medicamentos hospitalares   80.000,00   -    -  

            1.028.000-Aquisição de 

Equipamentos Hospitalares - Convênio   -    65.244,90    -  

            1.029.000-Aquisição de 

Equipamento e Material Permanente - 

Convênio/FNS   -    138.415,00    -  

            1.035.000-Aquisição de 

Ambulancia Tipo A - Convenio Federal   -    79.000,00    -  

            1.037.000-Aquisição de 

Medicamentos e Insumos Hospitalares - 

Convenio Estadual   -    35.937,67    -  

            2.020.000-Manutenção do Fundo   3.483.000,00   3.878.226,32    111,35 
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Municipal de Saúde 

            2.021.000-Apoio às Ações de 

Atenção Básica de Saúde - PAB   180.000,00   430.886,10    239,38 

            2.022.000-Farmácia Básica   41.000,00   6.338,15    15,46 

            2.023.000-Apoio ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde   305.000,00   221.602,87    72,66 

            2.024.000-Atendimento ao 

Programa Saúde Bucal   40.000,00   44.558,25    111,40 

            2.025.000-Apoio ao Programa 

Saúde da Familia - PSF   260.000,00   228.327,77    87,82 

            2.026.000-Apoio ao Programa 

SIS Fronteira   20.000,00   13.532,19    67,66 

            2.027.000-Núcleo de Apoio a 

Saúde da Familia - NASF   156.000,00   108.814,41    69,75 

            2.028.000-Programa de Melhoria 

de Acesso a Qualidade - PMAQ   49.000,00   17.979,47    36,69 

            2.029.000-Co-Financiamento da 

Atenção Básica   40.000,00   8.457,49    21,14 

            2.030.000-Atendimento 

Hospitalar de Média e Alta 

Complexidade - MAC   180.000,00   153.498,07    85,28 

            2.031.000-Ações do Programa 

para Hospital de Pequeno Porte - HPP   150.000,00   157.050,04    104,70 

            2.032.000-Vigilancia 

Epidemiológica e Controle de Doenças   110.000,00   91.293,39    82,99 

            2.033.000-Apoio às Ações de 

Vigilancia Sanitária   20.000,00   4.476,05    22,38 

TOTAL   5.294.000,00   5.719.664,48    108,04 
 

As ações 1.004, 1.005, 1.007, 1.008, 1.009, 1.010 apresentou resultados insuficientes, uma vez 

que não houve execução no exercício. 
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6.  Orçamento  

 

A proposta orçamentária foi aprovada pelo Poder Legislativo, conforme Lei Municipal 

nº 977 de 07 de Dezembro de 2017, estimando a receita e fixando a despesa em R$ 

22.500.000,00 (Vinte e dois milhões e quinhentos mil reais). O valor aprovado 

representa o montante que fora previamente encaminhado ao Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, que mereceu parecer favorável. Sendo que foi destinado ao Fundo 

Municipal de Saúde R$ 5.294.000,00(Cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil 

Reais), para a despesa e o mesmo valor para as transferências financeiras conforme 

determina a Portaria STN 339/2001. 

 

A execução orçamentária do exercício de 2018 foi realizada com observância às 

finalidades programáticas consignadas no orçamento.  Houve cumprimento parcial das 

metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo-se 

as finalidades programáticas estabelecidas no Orçamento, o qual apresentou o seguinte 

comportamento: 

 

De acordo com o Anexo 02 —Resumo Geral da Receita e Anexo 10 - Comparativo da 

Receita Orçada com a Arrecadada, a receita arrecadada atingiu o montante de R$ 0,00 

(zero reais), em função das receitas estarem sendo arrecadadas na Prefeitura e 

repassadas ao Fundo atraves de Transferencias Financeiras de acordo com a Portaria 

339/2001.  

 

 

7. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

-  De acordo com o Anexo 02 —Resumo Geral da Receita e Anexo 10 - Comparativo da 

Receita Orçada com a Arrecadada, a receita arrecadada atingiu o montante de R$ 0,00 

(zero reais), em função das receitas estarem sendo arrecadadas na Prefeitura e 
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repassadas ao Fundo atraves de Transferencias Financeiras de acordo com a Portaria 

339/2001.  

 

 

8 – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 

 

- De acordo com a movimentação Orçamentária do exercício, os créditos autorizados 

foram os seguintes: 

 

 

DOTAÇÃO INICIAL R$     5.294.000,00

(+) CRÉDITOS SUPLEMENTARES R$ 1.493.000,00

(+) CREDITOS ESPECIAIS R$ 2.301.920,07

(-)ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO R$ 346.000,00

(=) DESPESA AUTORIZADA R$ 8.742.920,07

(-) DESPESA EMPENHADA R$ 5.872.286,49

(=) SALDO DE DOTAÇÃO R$ 2.870.633,58

   

9.DA DESPESA REALIZADA 

      

 A Despesa Realizada correspondeu ao montante de R$ 5.872.286,49 (Cinco milhoes 

oitocentos e setenta e dois mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos), inferior às Transferencias Financeiras no valor de R$ 7.551.426,83 (Sete 

milhoes quinhentos e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte seis reais e oitenta e tres 

centavos), ocorrendo um superavit no valor de R$ 1.679.140,34 (Um milhao seiscentos 

e setenta e nove mil cento e quarenta reais e trinta e quatro centavos). Ressaltamos que 

o Fundo Municipal não contabilizou os repasses de recursos próprios do Município 

como receita, mas sim em conta contábil específica, como orienta a Portaria nº 

339/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional. 
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10. Ficou em restos a pagar a importância de R$ 506.811,94 (Quinhentos e seis mil 

oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos), representando 6,71 % das 

Transferencias Financeiras recebidas, deste valor há disponibilidade financeira em 

banco de R$ 4.240.159,48 (Quatro milhoes duzentos e quarenta mil cento e cinquenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos), mostrando o equilíbrio das contas públicas do 

Fundo Municipal de Saúde. 

          

11.  DA  DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

 

- As despesas por Categorias Econômicas realizadas no exercício estão assim 

demonstradas: 

 

Categorias 
Valor 

% em relação ao total 

CORRENTES 5.476.644,22 93,26 

Pessoal e Encargos 3.594.880,74 61,22 

Outras Despesas Correntes 1881763,48 32,04 

CAPITAL 395.642,27 6,74 

Investimentos 395.642,27 6,74 

Inversões Financeiras 0 - 

Transf. Capital 0 - 

TOTAL 5.872.286,49 100,00 

  

 Do total da despesa, as Despesas Correntes representam 93,26 % e as Despesas de 

Capital 6,74%.  
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12. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 

 

  O comportamento da execução orçamentária foi o seguinte: 

  

Especificação Valores em R$ 

1. Receita Orçada 
0,00 

2. Receita Arrecadada 0,00 

Diferença ( 1 –2)  (+/-) 0,00 

3. Despesa Autorizada 8.742.920,07 

4. Despesa Realizada 5.872.286,49 

5. Diferença  (3-4) (+/-) 2.870.633,58 

    

13. - Com base no Balanço Orçamentário apresentado pelo Fundo Municipal de Saúde, 

o confronto entre a Receita Arrecadada e Despesa Realizada, resultou no déficit de 

execução orçamentária da ordem de R$ 5.872.286,49 (Cinco milhoes oitocentos e 

setenta e dois miil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 

Ressaltamos mais uma vez, que as receitas do Fundo foram recebidas na Prefeitura e 

repassadas ao fundo como Transferências Financeiras em conta contábil específica, 

como orienta a Portaria do STN nº 339/2001. Portanto, se o valor dos repasses estivesse 

registrado como receita orçamentária, teriamos um superavit no valor de R$ 

1.679.140,34 (Um milhao seiscentos e setenta e nove mil cento e quarenta reais e trinta 

e quatro centavos), como comentado no item 5.1. 
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14– DO BALANÇO FINANCEIRO 

 

 -  A  movimentação apresentada no  Balanço Financeiro está assim demonstrada: 

 

Especificação Valores em R$ 

Saldo do Exercício Anterior: 

Bancos Conta Movimento 

Bancos Conta Vinculada 

Total 

2.311.328,22

2.311.328,22

(+)Acréscimos: 

Realizável 

Restos a Pagar Inscritos 

Consignações 

Transferência Financeira - Repasse 

8.058.238,77

-

506.811,94

-

7.551.426,83

(-)Deduções: 

Despesas Orçamentárias 

Transferências Concedidas 

Restos a Pagar Pagos 

Consignações  

6.129.407,51

5.872.286,49

-

257.121,02

-

(=) Resultado 

Saldo para o exercício seguinte 

Bancos Conta Movimento 

Bancos Conta Vinculada 

4.240.159,48

4.240.159,48

 

. O saldo para o exercício seguinte disponível em Caixa e Bancos, representando o valor 

de R$ 4.240.159,48 (Quatro milhoes duzentos e quarenta mil cento e cinquenta e nove 

reais e quarenta e oito centavos), corresponde ao valor registrado no Ativo Financeiro 

do Balanço Patrimonial - Anexo 14 na conta Bancos e nas conciliações bancarias 
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anexas a esta Prestação de contas. 

 

. A movimentação e o saldo para o exercício seguinte registrada na conta Restos a Pagar 

corresponde ao movimento apresentado no Anexo 17 - Demonstração da Dívida 

Flutuante. 

 

Conta Saldo 

anterior 

Inscrições Baixas Saldo p/ exercício 

seguinte 

Restos a Pagar 
 

317.109,59 

 

506.811,94 
    317.109,59     506.811,94 

Consignações                         -  

Obrigações a Curto 

Prazo 
 

 

133.673,27 
    133.673,27                      -  

Valores em Transito                         -  

Cauções e Garantias                         -  

TOTAL 
 

317.109,59 

 

640.485,21 
  450.782,86     506.811,94 

 

 

. As demais contas apresentadas no Balanço Financeiro que possuem reflexos no Anexo  

– Demonstração da Dívida Flutuante também estão com a movimentação devidamente 

conciliada.   
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15. DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 

 O Balanço Patrimonial do exercício está assim representado: 

 

TÍTULOS VALORES EM R$ 

ATIVO CIRCULANTE 4.555.414,73

Disponível 

   Bancos Conta Movimento 4.240.159,48

   Bancos Conta Vinculada 

   Estoques 315.205,25

   Creditos a Receber 50,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.415.091,68

Bens Móveis 1.421.310,41

Bens Imóveis 1.671.473,79

Depreciação Bens Moveis (677.692,52)

TOTAL  6.970.506,41

 

ATIVO CIRCULANTE 354.189,93

Restos a Pagar 354.189,93

 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE -

Obrigações a Longo Prazo -

SOMA DO PASSIVO REAL 
354.189,93

 

Saldo Patrimonial/ Ativo Real Líquido 6.616.316,48

 

 TOTAL GERAL DO PASSIVO 6.970.506,41
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De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, as contas que compõem o 

Ativo Permanente tiveram a seguinte movimentação: 

 

TÍTULO 
SALDO DO 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

MOVIMENTO 

DO EXERCÍCIO 

SALDO PARA 

O EXERCÍCIO 

SEGUINTE 
INCORPORAÇÃO/ 

INSCRIÇÃO 

BAIXA 

Bens Móveis 1.000.992,09 427.136,98 6.818,66 1.421.310,41

Depreciação -486.642,02 191.050,50 -677.692,52

Bens Imóveis 1.671.473,79  1.671.473,79

Almoxarifado 312.085,60 721.985,32 718.865,67 315.205,25

TOTAL 2.497.909,46 1.149.122,30 916.734,83 2.730.296,93

 

 – O Saldo para o exercício seguinte dos bens Móveis e Imoveis acima demonstrados 

está corretamente registrado no Balanço Patrimonial e corresponde com o valor 

registrado no Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente – TC 23. 

     

– Verifica-se, também, que o valor empenhado no elemento de despesa 44.90.52 – 

Equipamentos e Material Permanente R$ 391.417,05 (Trezentos e noventa e um mil 

quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos), diverge em R$ 35.719,93 (Trinta e 

cinco mil setecentos e dezenove reais e noventa e tres centavos). Esta diferença esta 

demonstrada no quadro abaixo: 

    

Discriminação Valor R$ 

(+) Incorporações no Exercício 427.136,98

( + ) Inscrição em restos a pagar nao processados Emp. 698 e 699/2018 

proc. 479/2018 

11.485,00

( - ) Incorporação Independentes da Execução restos a pagar   Emp. 8.550,00
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1106/2017 proc. 1101/2017 

( - ) Incorporação Independentes da Execução por doação cfme nota 

explicativa do Balanço Patrimonial Item 5 

38.654,93

Totais das despesas empenhadas elemento 449052  391.417,05

 – Verifica-se, também, que nao houve movimento no elemento de despesa 44.90.51 – 

Obras e Instalações  

      

O Saldo que passa o exercício seguinte na conta Bens Imóveis, concilia perfeitamente 

com os registros contábeis, Balanço Patrimonial e Demonstrativo Sintético dos Bens 

Imóveis - TC 23. 

 

16.  DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

 - As alterações ocorridas no Patrimônio da Unidade Gestora Fundo Municipal de 

Saúde, resultantes ou independentes da execução orçamentária, apresentam o seguinte 

resultado: 
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VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Títulos  Valor – R$ 

1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 

Transferência e Delegações Recebidas 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de 

Passivo 

Outras Variações Patrimoniais 

SALDO 

-

7.551.426,83

451.563,96

8.002.990,79

2. (-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

Variações Diminutivas 

 

SALDO 

5.692.961,34

SUPERÁVIT  (1-2) 
2.310.029,45

 

 

O Saldo Patrimonial do Exercício Anterior, no Valor de R$ 

4.306.287,03 (Quatro milhoes trezentos e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e tres 

centavos), acrescido do resultado patrimonial do exercício, superávit no montante de R$ 

2.310.029,45 (Dois milhoes trezentos e dez mil vinte nove reais e quarenta e cinco 

centavos), acima demonstrado, evidencia o novo Saldo Patrimonial no valor de R$ 

6.616.316,48 (Seis milhoes seiscentos e dezesseis mil trezentos e dezesseis reais e 

quarenta e oito centavos), demonstrado no Balanço Patrimonial do exercício. 
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17. .Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Em nossas análises, verificamos que no exercício de 2018, de forma geral, o Fundo 

Municipal de Saúde cumpriu os preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

18. DAS DESPESAS COM A SAÚDE 

 

A despesa realizada com ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2018 

representou o percentual de 25,37% (Vinte e cinco vírgula trinta e sete por centos), do 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que 

tratam os artigos 158 e 159, “b” e § 3º, todos da Constituição Federal e Emenda 

Constitucional nº 29/2000. 

 

A Emenda Constitucional nº 29/00, determinou que o percentual mínimo de 15% a ser 

gasto pelos municípios com as ações e serviços públicos de saúde. 

 

Assim, de acordo com o que determina a Emenda Constitucional 29/00 e a Instrução 

Normativa n.º 022/TCER/2007, demonstramos abaixo o cálculo das aplicações 

realizadas: 

 A Prefeitura Municipal de Cabixi, através da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou no 

exercício financeiro de 2016, o percentual de 25,37% (vinte quatro vírgula vinte e cinco 

por cento) da receita de impostos e transferências constitucionais, conforme quadro 

abaixo:                                                                                                                                                            

 

Receitas impostos e transferências..............................................R$  15.532.486,03 

Despesas serviços de saúde......................................................... R$ 3.941.362,92 

Percentual aplicado..............................................................................25.37% 
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Como se vê, a Prefeitura Municipal aplicou em ações e serviços públicos  de saúde o 

percentual de 25,37%, cumprindo, assim, o dispositivo constitucional. 

Tendo em vista que o percentual mínimo exigido conforme art. 77, inciso III e § 1º 

do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias para o exercício de 2018  é 

de 15%, conclui-se pelo atendimento legal na aplicação de recursos em ações e 

serviços públicos de saúde.  

 

A seguir, apresentamos as áreas envolvidas e os exames julgados necessários para a 

elaboração do presente relatório de controle interno e o respectivo certificado que o 

acompanha. 

 

19. Dos Resultados dos Trabalhos apurados pela Unidade de Controle Interno  

 

 Almoxarifado e Patrimônio. 

 

– Do Almoxarifado: 

 

Verificamos que a instalação do almoxarifado da Secretaria de saúde precisa ser 

melhorada, onde esclarecemos que há  Processo Licitatório para Reforma e Ampliação 

da Unidade Mista de Saúde, onde o setor será melhorado em relação ao espaço. 

Também verificamos que os encontram-se organizados em prateleiras, as quais se 

encontravam limpas na data inspecionada por este Setor de Controle Interno, e verifica-

se a necessidade de implantação de Rotinas por meio de Manuais, Normativas, para 

atendimento a decisão 002/2016/TCE/RO. 

 

O sistema de controle do almoxarifado encontra-se informatizado e os bens estão 

classificados de forma analítica e identificados individualmente.   

 

Existe, também, o controle por meio relatório de controle de entradas e saídas.  Visando 

comprovar a fidelidade dos controles, durante o exercício tomamos como amostragem 
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alguns materiais cujos saldos representaram a contagem física, bem como, o controle 

pelo sistema informatizado. 

 

A entrada dos materiais é registrada pelo documento fiscal e a saída mediante controle 

de Requisições e outros, devidamente assinada, as quais estão arquivadas em pastas. 

 

 Do Controle de Combustível  

 

Para o controle de Combustível está sendo realizado por meio de Cartão de 

abastecimento por meio de Empresa Contratada para prestação de serviços de 

gerenciamento de Cartão Magnético, sendo fiscalizado por Fiscal devidamente 

designado, onde até o momento os Relatórios do Fiscal de Contrato vem sendo pelo 

atendimento de forma regular e atendendo de forma eficiente. 

 

- Do Patrimônio: 

 

O inventário dos bens móveis e imóveis do exercício de 2018 foi concluído, cujos bens 

estão separados por unidade administrativa. Os bens do Fundo Municipal de Saúde até a 

presente data foram todos localizados,. Os Bens estão devidamente identificados, após 

conferência por comissão nomeada. 

 

Por ocasião do inventário, houve separação dos bens em: a) bom estado de conservação; 

b) inservíveis e antieconômicos.  Assim, foi aberto processo administrativo próprio para 

o desfazimento dos inservíveis e antieconômicos. 

 

Quando da inspeção desta auditoria, verificamos que todos os bens localizados  no 

Fundo Municipal de saúde, os quais foram objeto da amostragem, estavam com 

plaqueta de tombamento e estavam resguardados com termo de responsabilidade 

assinado pelo Coordenador da pasta ou servidor responsável pelo bem, com placas de 

identificação do estado de conservação. 
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Observa que falta o Município investir em treinamento para aperfeiçoamento dos 

trabalhos desenvolvidos pelos setores envolvidos. 

 

20 – Licitações e Contratos Administrativos, Dispensas e Inexigibilidade de 

Licitação: 

 

Licitações, Dispensas e Inexigibilidades: 

 

No decorrer do exercício de 2018 foram realizadas Licitações nas modalidades de 

Pregão Eletrônico  e foram realizadas, ainda, despesas por dispensa e inexigibilidade de 

licitação, nos moldes e limites estabelecidos na legislação vigente e por meio do artigo 

24, II da Lei 8.666/93. 

 

Através da amostragem efetuada, constatamos que nos procedimentos licitatórios e nos 

atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem assim nos respectivos pagamentos, 

foram cumpridos os preceitos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, as normas de 

Orçamento e de Direito Financeiro, Decisões e Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Estado e da União. 

 

 Contratos Administrativos: 

 

No decorrer do exercício de 2018 foram realizados Contratos, e aditivos destes, 

devidamente justificados, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

os quais foram publicados na Imprensa Oficial e seus objetos foram e/ou vem sendo 

cumpridos dentro da normalidade. 

 

Comissão de Licitação e Cadastro: 

 

A investidura da Comissão de Licitação obedeceu ao disposto no § 4º do artigo 51 da 

Lei nº 8.666/93. 
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A Prefeitura mantém registro cadastral de forma contínua, com validade de no máximo 

um ano.  À empresa cadastrada é fornecido certificado, cuja renovação ocorre quando 

há alteração nos dados da empresa ou quando ocorre vencimento. 

 

Verificamos que os cadastros dos fornecedores estão atualizados e são organizados em 

pasta de fácil acesso. 

 

 Contabilidade. 

 

A contabilidade, de forma geral, encontra-se atualizada e as operações contábeis são 

feitas em documentos hábeis, condensando-se o movimento diário, conferido e assinado 

pelo Contador da Prefeitura que está devidamente registrado no Conselho de 

Contabilidade. 

 

Em nossas análises, verificamos que os registros contábeis do exercício de 2018 

refletem adequadamente a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Encaminhamento dos Documentos do Exercício de 2016 e as respectivas 

publicações. 

 

Durante o exercício de 2018 foram encaminhados ao Tribunal de Contas, todos os 

demonstrativos e documentos exigidos pela legislação vigente, em especial os 

estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 8.666/93 e Instrução Normativa 

nº 013/2004-TCERO. 

 

ATENDIMENTO IN019/TCE-RO-2006. 

 

os balancetes do Fundo Municipal de Saúde foram encaminhados ao Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia, conforme abaixo: 
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Janeiro/2018 – código de controle 636616362551210000 data 11/05/2018 

Fevereiro/2018 – código de controle 636616371666990000 data11/05/2018 

Março/2018 – código de controle 636616376343520000 data 11/05/2018 

Abril/2018 - código de controle 636632930699940000 data 30/05/2018 

 

Maio/2018 – código de controle 636659063922140000  data 29/06/2018 

Junho/2018 – código de controle 636685416564220000 data 30/07/2018 

Julho/2018 – código de controle 636731412669440000  data 21/09/2018 

Agosto/2018 – código de controle 636761413919110000 data 26/10/2018 

  

Setembro/2018 – código de controle 636764980204010000  data 30/10/2018 

Outubro/2018 – código de controle 636790185959100000 data 28/11/2018 

Novembro/2018 – código de controle 636815085140560000  data 27/12/2018 

Dezembro/2018 – código de controle 636864237307620000 data 22/02/2019 

 

Como se observa o envio dos balancetes mensais via SIGAP foram encaminhados 

tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, exceto os meses de 

janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e dezembro de 2018.  

 

21. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009           

 

Este Controle interno a partir do comunicado através do ofício n. 1096/2015/D1ªC-SPJ, 

vem adotando práticas na rotina de trabalho para verificação ao Portal da Transparência 

para cumprimento em tempo real à Lei nº 131/2009, e considerando que no acórdão 

processo 1269/2017/TCE-RO, parecer dos Conselheiros que nos  Concede o Certificado 

de Qualidade em Transparência Pública ao Poder Executivo do Município de Cabixi, na 

forma do art. 3º da Resolução n° 233/2017/TCE-RO, haja vista o Portal de 

Transparência do Município ter alcançado índice superior a 75% e ter disponibilizado 

em ambiente virtual e de fácil acesso as informações obrigatória s dispostas nos artigos 

10, 11, 12, 13, 15, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, e 16, da IN n° 52/17 (exigência disposta 

no §1º do art. 2º da Resolução n° 233/2017/TCE-RO); 
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22. Falhas e/ou Irregularidades Constatadas. 

 

Nas amostragens realizadas por esta Unidade de Controle Interno não foram constatadas 

falhas que pudessem comprometer a gestão do Fundo Municipal de Saúde.  

 

23.Nome e Qualificação Funcional da Autoridade Responsável. 

  

As autoridades responsáveis pela gestão no exercício de 2018 está no Anexo TC-28,  

que  acompanha a prestação de contas. 

 

24. PARECER SOBRE OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

 

Tomando por base o acompanhamento  dos  atos  de  gestão  conclui-se  que  houve  

falhas  de procedimentos nas diversas secretarias, sendo que algumas já foram 

corrigidas. Salienta-se que a grande parte delas tem como causa a falta de atribuição de 

responsabilidade aos funcionários através do estabelecimento  de  rotinas  de  trabalho, 

elaboração de Manuais, os quais os setores já vem fazendo adequações que se encontra 

em fase de conclusão e aprovação por meio de Decreto do Executivo Municipal,  

atendendo desta forma as atuais Decisões  Normativas do TCE/RO. 

 

 CONCLUSÃO 

 

  

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos 

aspectos que envolvem a Administração do Município de Cabixi no que se refere à 

eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução e aprovação da gestão 

administrativa do exercício de 2018. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, têm sido 

perseguidas com a busca de resultados, atingindo os objetivos e metas, tornando 

dinâmicas as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação  de 

um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao 
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administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o 

atendimento das necessidades sociais. A implementação  de procedimentos de controles, 

fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de 

forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da 

sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas 

medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras. O órgão de Controle 

Interno da Prefeitura do Município de Cabixi tem a preocupação de atuar de forma 

responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, 

patrimonial, administrativa e operacional. O atendimento as recomendações do Controle 

Interno no exercício de 2018 geraram resultados positivos e com base nestes 

procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e 

seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em 

construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e 

administração do Município de Cabixi. Este Relatório, bem como a Prestação de Contas 

buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCE-RO a todos os 

mandamentos legais. É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a 

apreciação deste Tribunal de Contas, sendo o Controle Interno Favorável a apreciação e 

aprovação das contas. 

 

 Considerando as análises realizadas, evidenciamos que de forma geral, o Fundo 

Municipal de Saúde cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o 

processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, 

financeira e patrimonial,  

 

 Considerando o exposto, e considerados os dados extraídos dos demonstrativos 

contábeis do Município e de acordo com os demonstrativos das despesas, o Município 

realizou gastos computáveis como de aplicação dos recursos vinculados às ações e 

serviços públicos de saúde, no valor de R$ 3.941.362,92, montante que, confrontado 

com a receita da arrecadação de impostos municipais e das transferências 

constitucionais, atingiu o percentual de 25,37 % no exercício de 2018. Diante do 

exposto, o Órgão de Controle Interno emite parecer pela regularidade da gestão dos 
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recursos vinculados as Ações e Serviços Públicos em Saúde e atos praticados, emitimos 

o Certificado de Auditoria que acompanha este Relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO:  

 

Recomendamos adequação aos prazos em relação ao envio de documentos ao Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia, bem como elaboração de Rotinas internas do Fundo 

Municipal de Saúde, Entrega de Medicamentos e outros, por meio de Manuais, 

Normativas, etc... 

 

É o  Relatório. 

 

Cabixi – RO, 28 de março de 2019. 

 

________________________ 

Lizandra Cristina Ramos 

CONTROLADORA INTERNA 

DECRETO 021/2011 
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CERTIFICADO AUDITORIA 

 

Prefeitura Municipal de Cabixi 

Janeiro a Dezembro de 2018. 

 

    

 

                                                         A Controladoria Geral do Município de 

Cabixi/Rondônia é de opinião pela CERTIFICAÇÃO DE REGULARIDADE das 

contas do Fundo Municipal de Saúde atinentes ao exercício financeiro de 2018, de 

responsabilidade do Senhor SILVÊNIO ANTONIO DE ALMEIDA, já que a 

Administração observou os princípios constitucionais, legais e regulamentares na 

execução dos orçamentos do Fundo de Saúde e o cumprimento da gestão fiscal, em 

especial dos mínimos na aplicação da Saúde; o equilíbrio orçamentário e financeiro, e 

endividamento; que as Demonstrações contábeis compostas pelos balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pelas Demonstrações das Variações 

Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, refletem sobre todos os aspectos relevantes a 

situação patrimonial em 31/12/2018 e os resultados orçamentário, financeiro e 

patrimonial relativos ao exercício encerrado nessa data, de acordo com as disposições 

da Lei 4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 e das normas contabilidade do setor 

público. 

                                          

   Cabixi – RO., 28 de março de 2019. 

 

 

________________________ 

Lizandra Cristina Ramos 

CONTROLADORA INTERNA 

DECRETO 021/2011 
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PARECER DE AUDITORIA 

 

 

Prefeitura Municipal de Cabixi 

Janeiro a Dezembro de 2018. 

 

 

   Analisamos o processo de Prestação de Contas, exercício 

de 2018, do Fundo Municipal de Saúde e certificamos que a mesma contém todas as 

peças exigidas pela Instrução Normativa nº 013/2004, do Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia. 

   Os atos de gestão do exercício foram analisados por 

amostragem, na extensão julgada necessária, não sendo constatados atos ilegais ou 

ilegítimos que possam comprometer as contas do ordenador de despesa. 

 

   Desse modo, tendo por base os exames e informações 

levantadas no relatório de auditoria, somos de parecer pela regularidade das contas. 

   

 

   Cabixi – RO., 28 de março de 2019. 

 

 

________________________ 

Lizandra Cristina Ramos 

CONTROLADORA INTERNA 

DECRETO 021/2011 
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PRONUNCIAMENTO DO GESTOR  

 

 

   Em atendimento a Instrução Normativa  n.º 013/2004 e 

Lei Complementar nº 154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, atesto ter 

tomado conhecimento da Prestação de Contas e do Relatório da Unidade de Controle 

Interno, exercício de 2018, que vai acompanhado do Certificado e Parecer, além dos 

documentos pertinentes. 

 

   Assim, considerando o relatório e demais documentos 

apresentados pela Unidade de Controle Interno. 

 

   Encaminhe-se a Prestação de Contas ao Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, juntamente com o Relatório do Controle Interno, 

Certificado e Parecer. 

 

   Publique-se na forma da lei. 

 

    

   Cabixi/RO; 28 de março de 2019. 

 

 

 

________________________ 

Silvênio Antonio de Almeida 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


