ESIADO DO RiO GR,ANDE DO NORTE

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

TIPO DE ÂUDITORLâ,:

Contas de Govemo

EXE.RCICIO:201S

I.

DO REI-ATORIO:

1. Observândo o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com
o artko 59 da Lei ComplementaÍ n" 101/2000
e

- IÀF,

trem como o disposto no ardlgo 147

ircisos da Lei Complementat 464 /2072 pei Orgânica do Ttibunal de Consas do Estado

do fuo Crande do Norte)

esse órgão de controle intemo realizou,

no

exeÍcício

supramencionado, ptocedimentos de coatrole, obietivando principaimente:

a) Comprovar o atendimento de índices, limites

e al-aliar os resultados, após a análise dos

demonsúativos, documefltos e inforlações de natweza conúbil, financeira, otçamenlátia,

patrimonial opemcional e frscal que petmitam avaliat a gestão política do chefe do Podet
Executivo d0 MUNICÍPrc DE SÀo F&4NCLtCo DO O.E.'7E-BÀ', bem cermo da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

b) Âpoiar o controle extemo no exercício de sua missão instirucional.

2. Considesndo o univetso â que se referem os pootos de cofltÍo1e âpontâdos

neste

rclatódo, os ptocedimentos forz,rn xea,lizzdos por amosúâgem, utiJizando-se técnicas de
auditoria govemamental apücáveis

3. r\

a,

cadz caso.

seguir apresefltamos os procedimentos aclotrdos, scguiclos das constatacôes,
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1. Â competência do serviço de Controle Intetno em au-xiliar o exercício do conúole
extemo a teor do que dispôe o inciso fV do

2. Ao

^Ít

74 d^ Constituição Federal de 1988;

exatar a presente análise, o Conúole Intemo fotmula opinião em relação às contas,

atendo-se exçlusivamente à anfise técoica quanto aos asPectos conúbil, financeito,
orçamentátio, patrimonial e 6scal, seus resulados consolidados para o ente, e conformâção
às normas constitucionais, legats e regulamentares, bem como à observância de pisos e

limites de despesas estabelecidos nâs normas constitucionais e infraconstitucionais;

3.

Ás Contas ptestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos

Balanços Gerais e das demais demonsúações técnicas de

n i)Íezà conúbil de todos os

órgãos e entidades vinculadas ao Orçamento Ânual do Município, de forma coosoüdada,

inclúdas as do Podet kgislativo, em cumprimento ao art. 50 da

ki

Complementar n.

101/2000;

4. Que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das
Vatiaçôes Patrimoniais, até onde o exâme pode seÍ realiz*do para emissão de relatótio,
estão escriturados confor&e os preceitos de contabilidade púbüca e, de forna

çtal,

expÍessam os resultados dâ gestão orçamentária, finâÍrceira e pâtÍimoniâl e representâm
adequadamente a posição financeira, orçâmenúriâ, patrimonial e fiscal do Município em
31 de dezembro de 2018;

5.

Que o relatódo é baseado em âtos e fatos relacionados às coÍrtas apresentadas, não se

vinculando a indícios, suspeitas ou suposiçôes;

6. Que é da competência exclusiya da Câmara Municipal, a competência para )u§ar

as

contas de govemo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas

auxüar o Podet Legislativo md.rpul, emitindo parecer prévio e opinâtivo,

q1)e sotnente

poderá ser dem:bado por decisão áe 2/3 dos vereadores, â teor do que dispôe o §2'do
att. 31 da CF / 1988;

7.

Que a aprecração das contas e a emissão do preseate relatório não envolvem-no;

8. Que

a análise técnica e o Parecer

Ptévio do Tribunal de Conas sobre as Contas Ânuais

o seu )u§amento pela Càrnan
Municipal nào eximem de responsabüdade ns administradores, quando

prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou
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ordefladoÍ de despesa,

e

derr.nÀ tesponsáveÀ

por dinheiros, bens e valotes da

administação diteta ou indireta, de qualquer dos Poderes e ótgãos do N{urucípio, bem
como aqueles que detem causa a perda, exúavio ou outa inegularidade de que resulte
prejuGo ao Erário, nem obsta o postetior iulg.mento Pelo Tribunal de Contas;

9. Que as desconfomidades e recomendações índicadas teste relâtório, atjnentes

ao

exercício de 2018 requetem a adoçáo das medidas saneadoras pertincntes.

III.

ESCOPO DOS EXÀMES:

1. Os trabalhos fotam realizados após o eÍlcerrameflto do exetcício, oa sede da
Controladona-Geral do Município, por meio de â&ílises e consolidações de infornaçôes
efeflradas ao longo do exercício sob exame e a pafiiÍ da apresentação das contas ptestadas
pela Entidade Àuditada" oão ocorendo restrições à realização dos exames, com firlcro no

XVII do art.11 da Res.

2.

015 /

2AB-TCF'

Â metodologia adotada na elabolação do presente telatótio teve como vetor principal,

a tesponsabilidade assumida pelo Gestor Responsávei em prestâx as iníormações reais e

fidedignas a respeito áa apltcaçáo dos tecursos que getenciou e admirristtou

o

ente,

presumindo-se, pois, que todas as informações, documentos, relatórios e esclarecimentos,

tem caráter definitivo de vetacidade e legalidade.

RESULTADO DOS TRÁBAIHOS;

IY.

1.

Os exames resultaram nâ âpresentâção das constatações identilcadas neste relatório.

Os itens listados íoram elaborados a parú das ações de conttole realizaáas duÍante o
exercício, bem como, o exâme do ptocesso de contas aprcseotâdo.

2.

Veriácamos nas Contas da Entidade a existência das peças e respecdvos conteúclos

exfuidos pela Res alução n" 012/ 2016 e Ler 4.320 / 64.
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3.

De acordo com a regulamentaçáo aphcâve\ em especial, a Resolução n" 072/201,6

TCE/RN, e em face dos exames realizados, efehramos as pÍeseotes considetaçôes.

V.

CONCLUSÃO:

Em face do que se expõe,

âs

informações dos demonstradvos, documentos e informações

de flatuÍeza conúbil financeira, orçâmentária, pattimonâl e operacional, sugerem suâ
aptovação relativa ao exetcicio de 2018.
É o relatótio.
SÁO FRANCISCO DO OESTE-RN, 30 de março de 2019.

Bruna Poüana de Freitas Limá
Controladora Geral
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