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RELAT6RIO DO ORGA0 CENTRAL I)0 SISTEMA DE CONTROLE INTERN0

PODER EXECUTIV0

EXERciclo 2021

Dada  a  sua  relevancia,  o  Controle  lntemo  na  Administrapao  Pbblica  constitui  determina9ao  de  i'ndole
constitucional.  Disp5e  o artigo  31  da Constituigao  Federal  que a  fiscalizagao  do Municipio  sera exercida pelo  Poder
Legislativo Municipal, mediante controle extemo, e pelos sistemas de controle intemo do Poder Executivo Municipal,
na forma da lei. Por sua vez o artigo 74 da Magma Carta estabelece que o Sistema de Controle lntemo deve ter atuapao
sistemica e integrada com o controle extemo exercido pelo Poder Legislativo9 com apoio do Tribunal de Contas. Veja-
Se:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma integrada, sistema de controle intemo com
a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano pluTianual, a execugao dos programas de govemo e dos
or9amentos da Uniao;
11 -comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e eficiencia, da gestao oreamentaria, financeira e

patrimonial mos 6rgaos e entidades da administragao federal, bern como da aplicapao de recursos pdblicos por
entidades de direito privado;
Ill -exercer o controle das operap6es de crddito, avais e garantias, bern como dos direitos e haveres da Uniao;
IV - apoiar o controle extemo no exerci'cio de sua missao institucional.

A Lei Complementar Federal n°  101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal que
ten por escopo fundamental o equilibrio das contas pdblicas, demonstra claramente ser imprescindivel a exjstencia e,
principalmente, a eficiencia do Controle lntemo para a consecugao de tal desiderato. 0 artigo 59 da LRF disp6e:

Art. 59. 0 Poder Legislativo. diretamente ou com o auxilio dos Tribunals de Contas, e o sistema de controle intemo de
cada Poder e do Ministerio "blico, fiscalizarao o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com enfase no
que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orcamentdrias;
11 -limites e condig6es para realiza9ao de opera96es de credito e inscrigao em Restos a Pagar;
Ill -medidas adotadas para o retomo da despesa total com pessoal ao respectivo limite, mos termos dos arts. 22 e 23;
IV -providencias tomadas. confomie o disposto no art. 31, para reconducao dos montantes das dividas consolidada e
mobiliaria aos respectivos limites;
V -destina9ao de recursos obtidos com a alienapao de ativos, tendo em vista as restric6es constitucionais e as desta Lei
Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

A  nivel  estadual  a Lei  Organjca do Tribunal  de  Contas (Lei  Complementar n° 202,  de  15  de dezembro de
2000) dispde sobre o controle intemo em seus artigos 60 a 64. Importante salientar o conteddo do artigo 61  do referido
diploma legal:

Art. 61. No apoio ao controle extemo, os 6rgaos integrantes do sistema de controle intemo deverao exercer, dentre
outras, as seguintes atividades:
I - organizar e executar, por iniciativa pr6pria ou por determinacao do Tribunal de Contas do Estado, programagao de
auditorias confabil, financeira, orgamentdria, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle,
enviando ao Tribunal os respectivos relat6rios;
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11 - realizar auditorias nas contas dos responsaveis sob seu controle, emitindo relat6rio, certificado de auditoria e

parecer; e
Ill -alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial sempre

que tomar conhecimento de qualquer das ocorr6ncias referidas no caput do art.10 desta Lei.

No  ambito  municipal  a  instituigao,  organizagao,  atribuig6es,  atividades  e  demais  disposi96es  relativas  ao
Sistema de Controle lntemo estao estabelecidas em Lei Municipal. 0 municipio estruturou o Controle lntemo atrav6s
dedecreto,visandodarsuporteaoSistemadeConti.olelntemoMunicipal,bemcomocumpriroquedeterminaodisposto
no  artigo  113  da  Constituigao  Federal  de  1988,  artigo  119  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  a  Lei  Complementar
Estadual n° 246, de 09 dejunho de 2003.

Considerac5es Iniciais

Em  1926, agricultores vindos do RS pela Companhia Sul Brasil, come9avam construir suas residencias onde
hoje6aLinhaCascalho.0engenheiroCarlosCulmeylideravaosgruposformadosporfanfliasquevivematehojeno
municipio como: Otto, Daenecke, Trenepohl, Bortolanza, Lazzari, Maihack, Knapp entl.e outros.

0 primeiro habitante Femando Otto, construiu un grande rancho e depois uma casa de madeira onde abrigava
os compradores de telTa do Rio Grande do Sul. A maioria destes colonos Cram descendentes de alemaes e italianos. Na
6pocaamataaindanaoerahabitada,apenasnasmargensdosriososmadeireirosatuavam,roubandoamadeiradelei.
Na 6poca das enchentes as melhores madeiras, como louro e cedro eram levados para a Argentina.

Aprimeiraserrariafoiconstruidaem1927eapartirdaiasprimeirasmoradias.Comissotamb6mveioaprimeira
escola e o Hotel Otto.   Uma das maiores dificuldedes da 6poca Cram as pragas como mosquitos e formigas. Nos dias
muito frios, como ainda n5o existiam botas de bolTacha, os ndultos usavam tamancos para evitar o contato com o chao
dmido. Em 19 de Julho de 1927 foi constniido o primeiro fogao, feito de argila.

Em  1938, o distrito passou a chamar-se Passarinhos e, em  1947, foi denominado Palmitos. Desmembrada de
Chapec6 em  1953, a instalapao oficial do novo municipio ocorreu em Margo do ano seguinte.

A criapao formal do Municipio se deu atrav6s da Lei Estadual n°.  133, de 30 de dezembro de  1953.

Em 2 de margo de  1954 Palmitos tomou-se municipio e teve o tenente Olavo Spaldin de Souza como prefeito
nomeado pelo govemo do Estado.

AexplicagaomaisaceitivelparaaorigemdonomePalmitosdeve-seaexistenciadepalmeirasnolocal.Existem

palmeiras nativas da Mata Atlintica conhecidas como  o Palmito-Jussara.

Palmitos localiza-se no Oeste do Estado de Santa Catarina. na Microrregiao do Extremo Oeste de Santa Catarina,
o turismo e a agricultura sfro as principais atividades econ6micas. Na formapao populacional, descend6ncia de diversas
etnias, como alema,  italiana, cabocla, polonesa e francesa.  0 clima 6  subtropical dmido, com altitude media de 422

a::°:;£n¥oadt:g;£,:oM|ni:fpp:°,m6jt:::;?::?n#u2:Ta:t°oqfuu:sam¥eeac:tr::rcao°_C:Praa[:°Et:=aet:m¥eoan¥a'£:::e°caTe22
morada.

Segundo    tiltimo    censo   2010,    o   Municipio    conta   com    16.020    habitantes,    destes    6.150    habitantes
(aproximadamente2.148familias)residemnazonarurale9.870habitantesresidemnazonaurbana.

Distante  620  kin da  capital  Florian6polis,  Palmitos  ten  sues  raizes  na cultura alema e  italiana,  sendo  que,
principalmente dos  italianos herdou-se o gosto pelo vinho,  principal produto colonial  produzido e consumido pelos
antepassados. 0 clima e subtropical Omido, com altitude media de 422 metros.
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Reali2an-se durante todo o uno na cidade e interior diversas festas tipicas como a Festa do Colono e Motoristas,
Festa do Frango e do Peru, Festa do Novilho do Rolete, Festa do Cupim entre outras tantas festas e a cada dois anos
acontece a Festa do Vinho Colonial e Expleite. Tambem acontecem diversos seminatos, cursos, feira de artesanato e
eventos esportivos.

ComoconsequenciadaaptidaonaturaldoagricultoredavocapaodoMunicipioparaaculturadasvideiraseda
produ9ao de vinho, 6 realiznda a Festa do Vinho Colonial, evento que trabalha o resgate da vitivinicultura. ben como
busca fomentar o movimento cultural  e econ6mico  que  a envolve,  incentivando ainda a fruticultura Com  enfase na
vitivinicultun,  a industriali2apao da prodngao primala, a valorizapao da prodngao  rural,  gado  leiteiro, artesanato, a
inddstria, comercio e o potencial turistico da regiao. Desta forma, acontecem eventos setoriais do turismo, da inddstria,
comercio,  servi9os  e  agropecuata,  al6m  de  outras  atrag6es  como  shows  locais,  regionais  e  nacionais.  praca  de
alimentapao,merecendodestaqueosestandesdosexpositores,ondenaofa]tamvariedadesdevinhosdamelhorqualidade
produzidos no Municipio.

A confirmapao e o reconheeimento disso esta expresso na Lei Estadual n°  14.997, de dezembro de 2009, que
reeonhece o Municipio de Palmitos como Capital Catarinense do Vinho Colonial.

0MunicipiotambemeagraciadocomoBalneiriodellhaRedonda,fontehidromineraletemal,distante16km
da cidade, apresenta uma grande area de lazer. Disp6e de restaurantes de 6tima qualidade, diversos hotels e pousadas,
piscinas, campings e casas para veraneio.  Oferece aos visitantes aguas termo-minerais,  lama medicinal e fantdsticas
belezasnatunis.LocalizadoasmargensdoRioUruguai,oBalnedrio6lugarpropicioparaapriticadeesportesaquaticos,
aereoseterrestres.ThermasllhaRedondapossuiumamagnificadreaverdeeumapreservadamatanativa,ondeexistem
trilhas ecol6gicas com vistas vislumbrantes de todo parque e do Rio Uruguni.

Palmitos esta buscando ampliar cada vez mais sua infraestrutura turistica e o forlalecimento da economia local,
sendoqueaoMunicipiosedeslocammilharesdeTuristasqueaproveitamhordriodiumoe/ounotumoparafazercompras
no Com6rcio Local, frequentar restaurantes, pontos turisticos religiosos e Centro de Informap6es Turistica localizado
junto a praga central.

0  Municipio  tanb€m  possui  instalado  o  Polo  da  Universidade  Aberta  do  Brasil  -  UAB  e  mais  duns
Universidades Particulares, Escrit6rio do CREA/SC, e diariamente recebe diversas pessoas vindas de outros municipios.
Destacamos que a Prapa Central 6 local de encontro e  lazer de pessoas e familias, e proximo ao  local temos varies
agencias   bancatas,   predios   comerciais   com   loja   de   diversos   segmentos,   casa   lotdrica,   farmdcias   e   demais
estabelecimentos, e neste local sao realizados desfiles, shows, comemorapdes de datas festivas e civicas, sendo esta obra
de  suma importincia para atrair mais turistas.  A execugao compreende basicamente as refomas no placo existente,
colocapao de cobertura, instala¢6es eletricas, calcadas, bancos entre alguns outros items.

Aspeetos Administrativos

0 Poder Executivo atual 6 representado pelo Prefeito Dair Jocely Enge e pelo Vice-Prefeito Cristiano Andr6
Hoppe, eleitos para o qundrienio 2021 -2024. 0 endereco da sede administrativa 6 a Run Independ6ncia n° 100, centro,
CEP:  89-887-000  -Palmitos/SC.  Inscrigao  no  CNPJ  sob  n°  85.361.863/000147,  telefone  (49)  3647  9600,  e-mail:

+mbincte@palmitou.sc.cov.bresite]±±aaafptLLmitus.ac.govdr.

0 poder Legislativo atunl 6 composto por nove vercadores, sendo presidido em 2022 pelo vereador Sr. Moacir
Delazeri. 0 enderego da sede administrativa 6 a Run Leuro Muller, 425, centro, CEP: 89.887-000, Palmitos/SC, telefone
(49) 3647-1732, a-in: crmnpalmitos@acamosc.erg.br e site ]±prAr.canampulmitor.sc.gov.b[.
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I - Informac6es e Ani]ise Sobre Mat6ria Econ6mica, Financeira, Administrativa e Social

Para  os  servi9os  pdblicos  prestados  aos  municipes,  o  poder  exeoutivo  municipal   possui  uma  estrutura
administrativa composta de  07  secretarios  municipais:  Administrapao,  fazenda e  Planejamento,  Educapao Cultura e
Esportes, Transportes, Oblus e Servigos Urbanos, Salde, Social, Trabalho, Inddstria, Com6rcio, Servicos e Turismo e
Agricultura e Abastecimento.

Ao  termino  do  exercfcio  de  2021,  contou  com  urn  quadro  de  369  servidores,  dentre  servidores  efetivos,
temporalios, empregados phblicos e comissionados, lotados mos mais diversos 6rgfros da administragao.

a) Analise da situacao Econ6mica e financeira do Municipio

Princlpeie lndlcadoros flnancolros a oconomlcoe

Llq uldoz Flnancoira At6 Porlodo

(+) Ativo  Flnanceiro
28.752.204,29

(-) Passlvo  Financeiro
7.401.565,80

DoflcLt/Supefavlt 21.3§0.638,49

Llq uldoz Corronto At6 p®riodo

(+) Atlvo Circulante
30.253.232,86

(-)  Passivo Circulante
3.224.166,81

bef]cit/supofavit 27,020.Oee,06

DoSp®sa Comento X F`oceLta Corronto No poriodo Ate porfodo

(-) Despesas Correntes 46.474.976,85 46.474.976,85

(+) Receitas Correntes 57 937 055,04 57.937.055,04

(+ ) Transfefenclas Recebidas 0,00 0,00

superdvit 11.482.078,19 11.462.078,19

% 80,22

EvoluOao do Patrim6nlo Llquldo Ate poriodo

(+)  PL  Final
92.180.878,85

(-)  PL  'nicial
80.998.180.37

D®flcivsuperdvit 11.182.Gee,48

b) Anflise sobl'e a Situa€ao Administrativa

Politica de RE:

0 controle de Ponto dos servidores foi feito de foma eletr6nica, usando biometria das digitais em alguns setores.
Em outras unidades administrativas os servidores realizaram o registro atraves de livro ponto ou cartao ponto.

Em relagao a trejnamentos, o pr6prio estatuto do servidor preve beneficios aos servidores qiie se aperfeicoarem
durante  o  exercicio  de  suas  atividades.  A  administragao  oferece  oportunidades  para  que  o  servidor  possa  estar
participando de cursos e treinamentos,  nao demonstrando impeditivos neste quesito.  Didrias e ajudas de custos foram
dispendidas  neste  sentido,  como  tamb6m,  a  contratapao  de  palestrantes  e  instrutores  para  melhorar  e  aperfeieoar  as
atividades desempenhadas.

Nao existe avaliagao formal e pragmatica de desempenho das atividades desenvolvidas pelos servidores pdblicos
de forma geral.  Apenas servidores em esthgio probat6rio foram avaliados. por forca legal. No exercicio de 2021.  nao
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ocorreu  nenhuma apao  neste  sentido, tampouco  alguma  projecao de  implantar mecanismos de  analise  e avaliapao  de
desempenho.

Em se tratando de legisla9ao voltada a reformas e/ou alterac6es envolvendo o plano de cargos e carreiras, no
exercicio de 2021  nao houve alterapao ou reforma.

Com relapao a remuneracao, foi concedida pelo Decreto Municipal n° 006/2021  a revisao geral anual de 4,52%
aos  servidores como  forma de  reposicao das perdas inflacionarias  com  base  no  lNPC.  Foram  respeitados e pagos  os
valores relativos ao Piso Nacional do Magisterio, assim como, os direitos relativos as ferias e  13° de todos os servidores.

Condic5es de Trabalho:

Considerando-se a atividade rotineira e cotidiana dos servidores, cada qual lotado em seus respectivos locais de
trabalho,  conclui-se que  as condi¢6es fisicas  lhes colocados a disposigao,  garantem 6timo ambiente para execugao de
suas atividades.

Especiflcando-se os locals fisicos, a qiiase totalidade das salas 6 contemplada com sistema de ar condicionado,
tanto no setor administrativo, como tambem nas unidades extemasg como salas de aulas e demais anexos. 0 maquinario
eainfraestruturatecnol6gicatambemcondizemeatendemcomanecessidadeedemanda,sendorotineirosinvestimentos
feitos nessas areas para garantir o bern-estar do servidor e a celeridade dos trabalhos.

Com relapao ao parqiie tecnol6gico, condizente a redes, internet e telefonia, entende-se que o mesmo se encontra
adequado, com constantes atualiza96es para acompanhar a evolugao e necessidades deparadas.

Todas as admiss6es sao precedidas por exames admissionais. Os exames peri6dicos nao ocorre na maioria dos
servidores do quadro estatutdrio.

Em  relagao  a  seguranca  do  trabalho,  os  demonstrativos  PPRA,  LTCAT,  PPP,  PCMSJO,  foram  elaborados,
estando ativos e periodicamente atualizados. Durante o exercicio de 2021, n5o ocorreu incidencia relacionada a acidente
de trabalho.

Processos lnternos :

A  maioria  dos  processos  intemos  ocorre  informalmente,  uma  vez  que  se  trata  de  unidade  administrativa de
pequeno porte e centralizada, cujo acesso a cada servidor de foma fisica fica muito facilitada.

Obviamente  que  contatos  vein  se  apoderando  dos  meios  tecnol6gicos  e  sao  amplamente  difundidos.  Neste

quesito, o telefone continua sendo urn grande instrumento,  sendo, no entanto,  incentivados cada vez mais a ado9ao de
ferramentas de comunicacao gratuitas como Skype e Whattsapp.

Nao existe formalizapao de nenhum processo no tocante a jomal  intemo, intranet, ou sistema de comunicapao
intema.  No  exercieio  de  2021,  tambem  nao  ocorreram  treinamentos  intemos  especificos,  ficando  estes,  restritos  ao
oferecimento de palestras motivacionais.

Govermn¢a em Tecno]ogia da lnformacao:

Em relagao ao parque tecnol6gico, focando-se na estrutura fisica disponl'vel, pode-se constatar:

•  Computadol.es:  no  setor administrativo,  ocorreu  uma  completa restruturapao  mos  dltimos  anos,  atualizando

todos os equipamentos por modelos com 6timas configurap6es. A substituicao desses equipamentos permitiu tambem
ampliar e/ou adaptar os  laboratorios de  informatica nas unidades escolares,  ben como,  ampliar o acesso  a populapao

para pesquisa junto a biblioteca pbblica.
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- Rede/lntemet:  a prefeitura i abastecida com  link dedicado de internet, por meio de fibra 6tica. mum total de

30Mbps. Essa capacidade e subdivida e controlada intemamente pelo setor de TI, entre as unidades e departamentos da
prefeitura.  Intemamente,  cada ponto i  abastecido  atrav6s de  cabo.  As  unidades extemas,  sao abrangidas por meio de
radio, via antenas de 5.4Ghz.

Sinal   wireless   encontra-se   disponivel   em   toda   unidade   administrativa,   ben   como   demais   setores   e
departamentos. 0 controle de acesso a internet ocorre atrav6s de login individualizado para cada servidor.

-  Sistemas  de  lnforma?ao:  a grande  maioria  de  sistemas  utilizados  na prefeitura  sao  de terceiros,  licitados e
locados para a execu¢ao das atividades. Integram ainda os sistemas disponibilizados pelos 6rgaos govemamentais para
atendimento de areas espec(flcas.

- Servidores: dentro da estrutura tecnol6gica, disp6e-se de equipamentos destinados como servidores de redes e

de dados. No  municipio de Palmitos, o servidor de dominio de pagina e e-mail 6 pr6prio e  intemo,  sendo gerenciado

pela equipe de TI.

c) Analise da Atuacao da Gestao em Rela¢ao aos As|.ectos Sociais

Cada vez mais o cidadao e o poder pdblico municipal estao conectados a rede mundial de computadores atrav6s
da  internet, desta forma permite  ao  municipe o  acompanhamento  dos  atos  do  poder executivo  a distancia atraves  do
portal da transparencia.

Na  area  da  agricultura,  o  municipio  manteve  os  investimentos  nos  mais  diversos  programas  de  incentivo,
expansao  e melhoramento das  atividades  no  setor com  o objetivo  de  fomentar a produ¢ao agricola,  gerar emprego e
renda  e  minimizar  o  6xodo,  mantendo  o jovem  no  campo,  acha visto  que  mais  de  setenta  por  cento  do  movimento
econ6mico do municipio 6 proveniente do setor da agricultura. com destaca na criacao e terminagao de suinos, frangos
e  a pecudria  de  leite,  sendo  esta  dltima a atividades  de cunho  social  mais  importante  do  municipio tendo  em  vista a

quantidade de famflias que envolve e por ser a que representa melhor a agricultura familiar.

No  setor  da  satde,  o  Municipio  de  Palmitos  gastou  da  sua  rece;ta  em  2021   a  porcentagem  de  16,94  %  dos
reciirsos pr6prios em sabde.

A secretaria possui 5 estabelecimento de sadde: o Centro Municipal de Satide, Unidade Sanifaria Bairro Bagatini,
do  Distrito de  Sede  Oldenburg,  Distrito  de  Diamantina  e  Santa  Ldcia onde  atuan:  uma equipe  de  sadde  bucal,  uma
equipe do NASF e as cinco equipes de ESP -Estrat6gia de Sahde da Familia, com cinco profissionais medicos clinicos
gerais.

Mantem-se  ainda  urn  contrato,  com  o  Hospital  Regional  de  Palmitos,  para  os  atendimentos  de  urgencia  e
emergencia no contra tumo do Centro de Satide. A16m disso a Secretaria da Sadde possui uma boa frota de veieulos para
o transporte de pacientes para atendimentos especializados mos centros de referencia.

Os  principais  atendimentos  na  area  da  sahde  no  ano  de  2021,  realizados  pela  pelos  profissionais  foram
aproximadamente  confome  dados  fomecidos  pela  secretaria:  20.000  consultas  em  clinica  m6dica,  alem  das  visitas
domiciliares e pequenos procedimentos ambulatoriais.  I .250 consultas de ginecologia e obstetricia.  I .500 consultas em

pediatria, 7.000 atendimentos realizados pelas enfermeiras dos ESFs.

Na satide bucal foram realizados aproximadamente 6.500 atendimentos. E atrav6s do convenio com o Ministerio
da Sahde pelo programa LRPD foram entregues a popula9ao 408 pr6teses denfarias.

A equipe do NASF realizou  diversas atividades, entres as quais podemos citar os  seguintes grupos:  grupo de

pacientes diab6ticos e hipertensos em cada ESF, grupo vigilantes do peso, acompanhado pela nutricionista, grupo saride
mental, coordenada pela psic6loga.
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A16m das diversas atividades realizadas em datas especiflcas da satide e as visitas domiciliares dos  ESFs aos
acamados,  registramos tambem os  seguintes atendimentos individuais:   2.000 com a fisioterapia e  800 com assistente
social.

A16m  dos  servi9os  pr6prios  a  Secretaria  Municipal  da  Sathde  registrou  os  seguintes  servicos  terceirizados,
oferecidos   aos   municipes   de   Palmitos:   50.000   exames   de   laborat6rio,   3.000   Raio   X,   2.500   atendimentos   de
fisioterapeuta,  I.000 exames especializados, 500 cirurgias eletivas pelo cons6rcio CIS AMERIOS.

A  Secretaria da Sadde conta com uma adequada frota de veiculos, 4 vans, 4 ambulancia e 4 carros de passeio,

para  o  transporte  de  pacientes  para  atendimentos  especializados  mos  centros  de  refer6ncia.  Com  uma  equipe  de  seis
motoristas,  no  ano  de  2021,  foram  gastos  5.923,528  litros  de  diesel,  20.026,797  diesel  s50  e  14.160,499  de  gasolina,
totalizando 40. I 10,824 litros de combustivel.

0  municipio cumpre  rigorosamente  os  200 dias  letivos anuais,  atendendo diariamente  aproximadamente  500
alunos da rede municipal, 800 da rede estndual e 30 da APAE com o servico de transporte escolar, mum total de  1.330
alunos transportados. 0 transporte escolar e mantido pelo municipio, com apoio do estado e do ministerio da educapao,
atraves de 30 trajetos, sendo  I  pr6prio da municipalidade e 29 terceirizados.

Os veiculos passam semestralmente por vistorias do lnmetro e aferigao do tac6grafo, garantindo a qualidade do
servi¢o prestado.

A alimenta¢ao escolar atende o mesmo contingente de alunos da rede municipal, com  cardapio elaborado por
uma Nutricionista, fomecendo o valor diario de nutrientes, vitaminas e proteinas especificadas pelo PNAE, sendo que,
omunicipiocontemplamaisde30%dosrecursosprovenientesdoFNDEparaalimenta9aoescolar,emprodutosoriundos
da agricultura familiar, ou seja, o percentual aplicado no ano de 2021  foi de 60,62%, acima do minimo exigido 25,98%.

Os profissionais que atuam na rede municipal de ensino, mum total de 80 professores efetivos, 60 Admitidos em
carater temporario, 30 Serventes efetivas, 01 motoristas de transporte escolar, 01 psic6loga, 01 nutricionista, 08 Direg6es
de escola, 05  secretaria escolar e 50 estagidrias.

0  municl'pio atende a Lei  do  Piso Nacional do Magisterio,  contemplando todos os docentes com  I/3  de  hora
atividade e vencimento  superior ao piso.  Alem  disso,  cuida da valorizapao  do  profissional  do  magisterio,  oferecendo
anualmente, o minimo de 40 hol`as de cursos cle formagao continuada.

0 Departamento de Esportes do municipio esta estruturado de forma a atender os municipes com escolinhas de
futsal,  futebol  de  campo  e  voleibol,  que  em  2021,  representaram  mais  de  600  alunos.  Tamb6m  promove  diversos
campeonatos e competig6es esportivas durante o ano, sendo realizados os campeonatos municipais de futebol de campo,
nas  categorias  principal  e  aspirantes,  tomeios  de  bocha  mos tomeios  da  FESPORTE,  futsal  nas  categorias  feminino,
masculino e escolinhas. Tamb6m oferece escolinha de patinagao artistica, envolvendo, em 2021, aproximadamente 200
alunos. 0 Departamento contou com 01  Coordenador, 01  auxiliar de secretaria e 05 professores. Tambem conta com a
Comissao Municipal de Esportes -CME.

A  atuacao do  govemo municipal  perante a sociedade pode  ser avaliada de diversas formas:  atrav6s das redes
sociais, das consultas no Portal da Transparenci.a ou mesmo atrav6s de urn processo eleitora]. 0 controle social pode ser
feito  individualmente, por qualquer cidadao, ou por urn grupo de pessoas.  Os conselhos gestores de politicas pdblicas
sao canais efetivos de participagao, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas urn
direito, mas uma realidade. A importincia dos conselhos esta no seu papel de fortalecimento da participapao democratica
da populapao na formula9ao e implementagao de polfticas pdblicas.

Os conselhos sao espagos ptiblicos de composi9ao plural e paritdria entre Estado e sociedade civil, de natureza
delibei.ativa e consultiva, cuja fun9ao 6 formular e controlar a execueao das politicas phblicas setoriais. Podem ser vistos
como o principal canal de participacao popular encontrada na instancia de govemo municipal.
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0  Controle  lntemo  entende  que  o  exercicio  de  2021  revelou-se  como  urn  desafio  imenso  aos  gestores,  pois

precisaram conciliar a escassez de recursos derivada da crise financeira que assola o pals, a crise politica e moral que se
instalou no govemo federal, aos anseios, necessidades e expectativas de seus cidadaos. Contudo, apesar das dificuldades,
os resultados finais, do ponto de vista financeiro e de cumprimento de metas, pode ser considerado bastante positivo.

11  -  Descri¢ao  Analitica  dos  Programas  do  Ongamento  Fiscal,  da  Seguridade  Social  e  de  Investimentos,  com
lndicacao das Metas Fisicas e Financeiras Previstas e Executadas de Acordo com o Estabelecido in LOA.

Urn dos maiores desafios atuais da Administragao Pdblica nas tTes esferas de govemo e aumentar o nivel de
investimento principalmente  em obras de  infra-estrutura basica, mediante a redugao dos gastos com a manutengao da
chamada maquina ptiblica (despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais e  despesas  de  custeio).  Isso  tudo,  sem  que  haja
aumento da carga tributdria, ja extremamente pesada.

Via de  regra,  o percentual empregado em  investimentos em relapao a arrecada9ao das receitas tribufarias 6
extremamente  baixo,  tendo  como  consequencia urn pesado  clima  de  descontentamento  da  populagao  que  paga  seus
tributos e nao vis]umbra a necessdria contrapartjda dos govemos em projetos e apses adminjstrativas para atendimento
das necessidades essenciais desta mesma populapao. Isso 6 resultado de uma cultura politica que prioriza as atividades-
meio em detrimento das atividades-fim. 0 desafio dos administradores pbblicos ejustamente mudar esta pratica fazendo
com que haja uma melhoria da qualidade do gasto pdblico.

Em  rela9ao  aos  investimentos  programados  polo  Municipio  no  bimestre  analisado,  tern-se  uma  analise
detalhada nci demonstrativo abaixo.

Meta Fisica

As  metas  fisicas  nao  foram  evidenciadas,  em  razao  de  priorizar  outras  infomac6es  e  decorrencia  de  ser
facultativa para o exercicio de 2021.

Meta Financeira

Unldad® Coo(ora: 01  -MUNICIPIO DE PALMITOS -PREFEITURA

Projoto                                             I                Provl8ao                I       Supl®montaeaoB       I             Anulac6ce
I

ExOcu¢ao               I Saldo atual

1002 -CONSTRU?AC)  E AMPLIA?AO  DE QUADRAS ESPC)RTIVAS ESCOLARES

10.000,00                                           a.00 0,00 0,00 10.000,00

1003 -AQUIsl9AO DE VEICULO E  MATERIAIS  PERMANENTE

116`509,69                               642.351,82 0.00 527.799,00 231.062,51

1004 -CONSTRuCAO E AMPLIA9AO  DE  UNIDADES EDuCAcloNAIS -ENSINO  FUN

10 000,00                              200.000.00 0.00 0,00 210.000,00

1005 -CONSTRUCAO  E AMPLIACAO  DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL

10.000,00                                              0,00 0,00 0,00 10.000,00

1006 -CONSTRU9AO E AMPLIA9AO DE CENTROS ESPORTtvos

40.000,00                                        0,00 0,00 0,00 40.000,00

1009 -AQUISICAO DE VEICULO  E MATEF{lAL  PERMANENTE  PARA ADMINISTRACA

1 o.000.00                                 95. 079,49 0,00 98.932,49 6 .147,00

1013 -lNCENTIVOS A EXPANSAO COMERCIAL E  INDUSTRIAL

120.000,00                            1.317.900,00 0,00 0,00 1  437.goo.00

1017 -AQUISICAO  DE VEICuLOS,  MAQUINAS  E  IMPLEMENTOS AGRICOLAS
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Unidad® Gestora:  02 - FUNDO IVIUNICPAL DE SAUDE  DE PALIVIITOS

Prole,a provl8ao Supl®m.ntac6e8 Anulagdes Exocugao Saldo atual

1020 -AQUISICAO  DE VEICULOS,  EQUIPAMENTOS  E MATERIAL  PERMANENTE

32.000,00                             317.548,17                                            0,00                                79 686,28                             269.861,89

1025 -CONSTRUQAO/AMPLIACAO  E REFORMA DE  UNIDADES DE SAUDE

30.000,00                                 20.412,93                                             0,00                                             0.00                                 50.412,93

Total da ui.ldad® 62.COO,00 337.961,10 a,00 79,686,2e 320.274,82
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1026 -CONJUNTO  HABITACIONAL

1o ooo,00                                           a,00                                           0,00                                           0,00                                10.000,00

1029 - AMPLIACAO/REFORMA DC) CRAS

5o. ooo ,oo                                           0,00                                           0 , 00                                           0 ,00                               50.000.00

1052 -AQUISIQAO  DE VEICULO E MATERIAIS  PERMANENTES PARA ASSISTENcl

50'000,00                                           0.00                                           0 ,00                                           0.00                               50 000.00

Total da Unidado 110.000,00 0,00 0,00 I).Ilo 110.000,00

unldado Co8tora: 07 -CAMARA MUNICIPAL DE PALMITOS

Pro'®to Provlgdo Suplomonta§fro8 Anulac6es Execucao Saldo atual

1016 -CONSTRUCAO E  OU AMPLIACAO  DA SEDE  DA CAMARA

loo.000,00                               100.000,00                                              0,00                                  17180,67                               182.810,33

1038 -AQulsICA0  DE VEICULO,  EQUIPAMENTOS E  MATERIAL PERMANENTE

135.000, 00                             320.000, 00                             300.000,00                                   6. 930 ,00                              148.070, 00

Total da Unldado 235.000,00 420.000.00 300.000,00 24.110,67 330.889,33

2.42®.e40,12 20.097.170,53 9.293.669,83 12.833.1cO,82

Durante a execucao ongamentaria do exercicio, muitas sao as necessidades qiie siirgem e se tomam prementes,
obrigando  o  Municipio  a  rever  o  planejamento  inicial,  demandando  alocacao  de  recursos  em  ag6es  especificas  em
detrimento das inicialmente pactuadas, nao obstante, a grave crise financeira que se instalou, aliada a crescente demanda
da populapao por servigos pbblicos essenciais, obrigou-mos a alterar significativamente as metas de investimentos para

podermos suprir despesas de custeio dai decorrentes.

IV - Analise de Execucao dos Orfamentos Fiscal, da Seguridade Social e de lnvestimento das Empresas em que
o Municipio, Direta ou Indiretamente, Detenha a Maioria do Capital Social com Direito a Voto

0 Municipio nao possui empresas ptiblicas ou sociedades de economia mista

V - Anilise Comparativa Entre a Programacao e a Execu€ao Financeira de Desembo]so

Estabelece o artigo 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal que ate trinta dias ap6s a publicacao dos oreamentos,
mos termos em que dispuser a lei de diretrizes oreamentarias e observado o disposto na alinea c do inciso I do art. 4o, o
Poder Executivo estabelecera a programagao financeira e o cronograma de execugao mensal de desembolso

Este compreende a efetiva apropria9ao das dotap6es consignadas na lei orcamentaria aos programas, projetos
e   ag6es   previstas   pela   administragao   e   fundos   especiais,   de   conformidade   com   a   previsao   de   arrecadapao   e
disponibilidade de caixa, uma vez que esta (a arrecadapao) nao a aritm6tica, mas sim varidvel. A16m disso deve-se levar
em conta as chamadas despesas fixas e as prioridades em termos de projetos de investimento.

Da  analise  do  previsto  no  cronograma  de  execugao   mensal  de  desembolso  e  os   recursos   financeiros
efetivamente gastos ten-se o seguinte demonstrativo:

P®r'odo Provl8tao R®allzadas

|o Blmestre 8.542 000,04 5.827.964,20 68 23  0/o

2o Bimestre 8.542.000,04 7.394.706,13 86.57  %
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