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APRESENTAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de São domingos do Norte — apresenta
Relatório de Gestão do exercício de 2018.
Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos
pela Gestão, durante o exercício de 2018. Apoia—se na
determinação legal de oferecer transparência a sociedade sobre as
realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve
demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos
utilizados no período em. analise, amparando—se em Legislações
Federais, Estaduais e Municipais, e em. especial ao exigido na
Resolução 34/2015 e alterações, deste Tribunal.
Enquanto estrutura, têm—se a síntese da movimentação dos recursos
orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos
apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado
a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma
análise dos valores previstos e executados durante o exercicio,
como também, apresenta um relato analitico sucinto das ações
desenvolvidas no exercício em questão.
O município hoje, com todo o esforço de sua equipe de gestão, tem
a cobertura. de três Unidades Estratégicas de Saúde na ZEamilia
localizados nas regiões do: Córrego do Dummer, patrimônio Santa
Helena e bairro Centro, pontos estes localizados em regiões
estratégicos para atender a 100% da população do municipio. Cada
Região é constituida por diversos serviços de saude. São diversos
os serviços ofertados pelas ESFs do Hmnicipio, como: consultas
médicas e de enfermagem, ações de educação em saude, visitas
domiciliares, atendimento psicológico, odontológico,
fonoaudiologia e de serviço social, atividade fisica orientada,
vacina, nebulização, curativo, coleta. de exames laboratoriais,
serviços de enfermagem, dispensação de medicamentos, marcação de
consultas e exames especializados, ações de promoção da saude.



ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações
aqueles objetivos e metas apresentadas em peças anteriores de
planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja,
exprimir (an valores a composição do jplanejamento inicial, tendo
como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2018.
A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das
informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde a partir
da definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais
de planejamento, consolidadas pela Secretaria. de Planejamento e
enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e
encaminhada a Câmara Municipal.
A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2018 após
aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 18
de dezembro de 2017, sob o titulo de Lei nº 891/2017.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto a execução orçamentária relativa ao exercício de 2018,
destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual
nº 891/2017, fixou a despesa e a receita para o Fundo Municipal de
Saúde de São Domingos do Norte em R$ 6.580.000,00 (seis milhões
quinhentos e oitenta. mil) posteriormente atualizando a jprevisão
para R$ 7.740.139,57 (sete milhões setecentos e quarenta mil cento
e trinta nove reais e cinquenta. e sete reais, atraves de dois
créditos adicionais, como segue:
— [kn crédito adicional especial autorizado jpela Lei 909/2018 e
cadastrado atraves do Decreto 1590/2018, no valor de R$
527.966,17, cuja a fonte foi Superavit Financeiro Apurado no
Balanço Patrimonial; e
— [kn crédito adicional especial autorizado jpela Lei 918/2018 e
cadastrado atraves do Decreto 1596/2018, no valor de R$



632.173,40, cuja a fonte foi Excesso de Arrecadação, de Receitas
não previstas no Orçamento do Exercício.
As despesas executadas somaranl um. total empenhado de R$
7.314.501,81(sete milhões trezentos e quatorze mil quinhentos e um
reais e oitenta. e um. centavos), obtendo—se uma economia
orçamentária no valor de R$ 425.637,76 (quatrocentos e vinte e
cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e seis
reais), o que representa 94,50% (noventa. e quatro e quarenta. e
nove por cento) do que fora legalmente fixado. Do total das
despesas empenhadas no exercício de 2018, foram inscritos em
Restos a Pagar o total de R$ 57.669,50 (cinquenta e sete mil
seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo R$
47.052,17 (quarenta e sete mil cinquenta e dois reais e dezessete
centavos) em restos a pagar processados e R$ 10.617,33 (dez mil
seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos) em restos a
pagar não processados.
No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma
Disponibilidade Financeira de R$ 1.971.736,48 (um milhão
novecentos e setenta e um mil setecentos e trinta e seis reais e
quarenta e oito centavos) e Superávit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial de R$ 1.159.947,20 (um milhão cento e
cinquenta e nove novecentos e quarenta e sete reais e vinte
centavos).

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Em 2018, o Fundo Municipal de saude de São Domingos do Norte fez
alguns investimentos:

. Renovação em sua frota, evidenciado no patrimônio e na
contabilidade na conta de veículos de tração mecãnica;

. Aquisições de novos aparelhos, equipamentos de utensílios
medicos, laboratoriais, odontológico e Hospitalar para melhorar
o atendimento básico em saúde da população de São Domingos.

0 Melhoramento no atendimento a população com a compra de novos
materiais de processamento de dados.



O Dentre outros investimentos evidenciados nos seguintes quadros:

BENS MÓVEIS

No Patrimônio:

Valores do Inventário FÍSICO

CONTA CONTÁBIL Descrição p/Subitem Contábil Saldo Saldo Atual _. Entradas SaídasAnterior A
123110101000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 9.115,81 — — 9.115,81

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE123110102000 COMUNICACAO 423,35 276,60 — 699,95
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

123110103000 MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E 341.370,95 7.385,58 — 348.756,53
HOSPITALARES

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES123110104000 E DIVERSOES 79,89 — — 79,89
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E123110105000 SOCORRO 372,27 — 372,27

123110121000 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 2.657,58 — — 2.657,58
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,

123110199000 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.379,95 1.335,00 — 31.714,95

123110201000 EQUlPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 62.327,00 28.939,31 — 91.266,31DADOS

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA123110202000 INFORMACAO 26.499,22 — 618,49 25.880,73
123110301000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 24.006,64 — — 24.006,64

123110302000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.130,40 — — 2.130,40
123110303000 MOBILIARIO EM GERAL 115.334,98 3.140,72 142,74 118.332,96
123110405000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 9.635,15 — — 9.635,15
123110501000 VEICULOS EM GERAL 382,55 — — 382,55
123110503000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 767.240,93 1.580.290,00 386.669,36 1.960.861,57

123119999000 OUTROS BENS MOVEIS 83.382,82 — — 83.382,82
T O T A L 1.475.339,49 1.621.367,21 387.430,59 2.709.276,11

Na contabilidade:

Valores registrados na Contabilidade

CONTA CONTÁBIL Descrição p/Subitem Contábil Saldo Saldo Atual _. Entradas SaídasAnterior A
123110101000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 9.115,81 — — 9.115,81

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE123110102000 COMUNICACAO 423,35 276,60 — 699,95
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

123110103000 MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E 341.370,95 7.385,58 — 348.756,53
HOSPITALARES

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES123110104000 E DIVERSOES 79,89 — — 79,89
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E123110105000 SOCORRO 372,27 — 372,27

123110121000 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 2.657,58 — — 2.657,58



OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,
123110199000 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.379,95 1.335,00 - 31.714,95

123110201000 EQUlPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 62.327,00 28.939,31 - 91.266,31DADOS

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA123110202000 INFORMACAO 26.499,22 - 618,49 25.880,73
123110301000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 24.006,64 - - 24.006,64
123110302000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.130,40 - - 2.130,40
123110303000 MOBILIARIO EM GERAL 115.334,98 3.140,72 142,74 118.332,96
123110405000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 9.635,15 - - 9.635,15
123110501000 VEICULOS EM GERAL 382,55 - - 382,55
123110503000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 767.240,93 1.580.290,00 386.669,36 1.960.861,57

123119901000 BENS MOVEI A ALIENAR - 406.269,36 406.269,36 -
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS 83.382,82 - - 83.382,82

T 0 T A L 1.475.339,49 2.027.636,57 793.699,95 2.709.276,11

Depreciação bens móveis
No Patrimônio:

Valores do Inventário FÍSICO

CONTA CONTÁBIL Descrição p/Subitem Contábil Saldo Saldo Atual _. Entradas SaídasAntenor A
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,

123810101000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3486067 - 3486067

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE123810102000 INFOMÁTICA 4.658,56 - 4.658,56
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E123810103000 UTENSÍLIOS 12.860,91 - 12.860,91
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS123810104000 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 867,01 - 867,01
COMUNICAÇÃO

123810105000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 113.895,44 - 113.895,44

123810199000 DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE OUTROS BENS 7.514,46 _ 7.514,46MOVEIS

T 0 T A L - 174.657,05 - 174.657,05

Na contabilidade:
Valores da Contabilidade

CONTA CONTÁBIL Descrição p/Subitem Contábil Saldo Saldo Atual _. Entradas SaídasAntenor A
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,

123810101000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3486067 - 3486067

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE123810102000 INFOMÁTICA 4.658,56 - 4.658,56
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E123810103000 UTENSÍLIOS 12.860,91 - 12.860,91
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS123810104000 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 867,01 - 867,01
COMUNICAÇÃO

123810105000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 113.895,44 - 113.895,44



123810199000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS
Mówm 7.514,46 7.514,46

TOTAL 174.657,05 174.657,05

BENS IMÓVEIS - Patrimônio

Valores do Inventário FÍSICO

CONTA CONTABIL Descrição p/Subitem Contabil Saldo SaldoEntradas SaídasAnterior Atual - A
1,2321E+11 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 3.870.735,65 - 3.870.735,65

1,23211E+11 OBRAS EM ANDAMENTO 1.400,62 21.536,43 22937,05 0,00
T 0 T A L 3.872.136,27 21.536,43 22.937,05 3.870.735,65

BENS IMÓVEIS - Contabilidade

Valores registrados na contabilidade

CONTA CONTABIL Descrição p/Subitem Contabil Saldo SaldoEntradas SaídasAnterior Atual - A
1,2321E+11 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 3.870.735,65 - 3.870.735,65

1,23211E+11 OBRAS EM ANDAMENTO 1.400,62 21.536,43 22937,05 0,00
T 0 T A L 3.872.136,27 21.536,43 22.937,05 3.870.735,65

Depreciação bens imóveis
No Patrimônio:

Valores do Inventário FÍSICO

CONTA CONTABIL Descriçao p/Subitem Contabil Saldo SaldoEntradas SaídasAnterior Atual - A
1,2381E+11 DEPBECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO 58.061,04 0,00 58.061,04ESPECIAL

T 0 T A L 0,00 58.061,04 0,00 58.061,04

Na contabilidade:

Valores registrados na Contabilidade

CONTA CONTABIL Descriçao p/Subitem Contabil Saldo SaldoEntradas SaídasAnterior Atual - A
1,2381E+11 DEPBECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO 58.061,04 0,00 58.061,04ESPECIAL

T 0 T A L 0,00 58.061,04 0,00 58.061,04

BENS INTANGÍVEIS



O Município não possui bens intangíveis a inventariar.

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

A vaimentaçao da dívida flutuante ocorreu dentro da normalidade,
com a baixa dos valores inscritos em 2017 e de anos anteriores. Não
houve cancelamento de Restos a Pagar em 2018, como segue abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Ano Descrição AÃÍZÍÉOr Inscrição Baixa Cancelamento ÉÍÉÍÍ
2015 RAP 2015 810 0,00 0,00 0,00 810
2016 RAP 2016 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00
2017 RAP 2017 227.324,27 0,00 226.908,83 0,00 415,44
2018 RAP 2018 0,00 47.052,17 0,00 0,00 47.052,17
TOTAL 228.464,27 47.052,17 227.238,83 0,00 48.277,61

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. N Saldo . N . Saldo
Ano Descriçao Anterior Inscricao Baixa Cancelamento Final
2017 RPNP 2017 450.572,38 0,00 450.572,38 0,00 0,00
2018 RPNP 2018 0,00 10.617,33 0,00 0,00 10.617,33
TOTAL 450.572,38 10.617,33 450.572,38 0,00 10.617,33

DÍVIDA FUNDADA

O Fundo Municipal de Saúde não possui divida fundada inscrita ate o
final de 20l8.

DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF,
quanto a gestão fiscal e execução orçamentária, conforme
demonstrado abaixo:

- Despesas com Saúde: As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para
fins de apuração da aplicação dos recursos minimos, são aquelas



voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saude,
financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos

fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios
estatuidos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e

ao disposto na Lei141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde

apurado no Demonstrativo do SIOPS, foram os seguintes:

Item Descrição Valor
1 Receita de Impostos e lransferenCias , 22.515.069,06ConstituCionais e Legais Vinculadas a saude

2 Total das Despesas Publicos de Saude com Açoes 7.314.501,81e SerViços

3 Despesas nao consideradas como gastos com —3.164.182,63saude no exerCiCio(—)

4 Despesas com recursos proprios conSideradas 4.150.319,18
como gastos com saude(=)

5 % de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100 18,43%

6 Recurso aplicado além do mínimo estabelecido 773.058,82

Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre

CONSIDERAÇõES FINAIS

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte no exercício

de 2018, como visto acima cumpriu com os limites legais
estabelecidos. Parte disto se deve ao alto custo da saúde para os
municípios. Os governos federal e estadual vem negligenciando sua

responsabilidade na prestação dos serviços de saude, uma vez que

ela e tripartite e de responsabilidade de todos os entes públicos.
Sendo assim, os municípios que são os entes mais próximos da
população arcam com a responsabilidade de oferecer estes serviços,

e estes muitas vezes acima de sua capacidade financeira e
operacional. Aos Hmnicipios, principalmente os menores, só resta



buscar de pires na mão a colaboração dos demais entes, chamando—os

a assumir uma responsabilidade constitucional de oferecer a
população uma saúde no minimo digna e humanizada. Neste contexto,

uma. das alternativas que se apresenta. con1 maior “viabilidade de

acerto, seria o reconhecimento, por parte do Estado e da União, da

importância dos Consórcios de Saúde como parte da solução do caos

que envolve a saude hoje.

Por fim, afirmamos com. convicta certeza que buscamos a melhor

integração das atividades administrativas com as necessidades
básicas dos cidadãos do municipio. Assim, buscamos aplicar os
recursos financeiros municipais aplicando os valores
constitucionais minimos em saúde, com. propósito de atender as
necessidades da população e não houve distinção no atendimento,
todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e
uniforme. Sem mais a tratar espero ter atendido o solicitado e me
coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e
prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito

Antonio Angelo Moschen
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA

Rod. Gether Lopes de Farias — S/N — Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte — ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL — GESTAO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE - ES

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação
Gestor responsável: ANTONIO ANGELO MOSCHEN /Secretãrio Municipal de Saúde, PEDRO
AMARILDO DALMONTE / Prefeito Municipal

1. RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe
o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 — LRF essa Unidade Central de Controle Interno
realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o
controle externo no exercício de sua missão institucional.

1.1 DA CARACTERIZAÇÃO.
O município hoje, com todo o esforço de sua equipe de gestão,tem a cobertura de três
Unidades Estratégicas de Saúde na Família localizados nas regiões do: Córrego do Dummer,
patrimônio Santa Helena e bairro Centro, pontos estes localizados em regiões estratégicos
para atender à 100% da população do município. Cada Região é constituída por diversos
serviços de saúde. São diversos os serviços ofertados pelas ESFs do município, como:
consultas médicas e de enfermagem, ações de educação em saúde, visitas domiciliares,
atendimento psicológico, odontológico, fonoaudiologia e de serviço social, atividade física
orientada, vacina, nebulização, curativo, coleta de exames laboratoriais, serviços de
enfermagem, dispensação de medicamentos, marcação de consultas e exames
especializados, ações de promoção da saúde.

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2018, destacamos que o valor
aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 891/2017, fixou a despesa e a receita para o
Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte em R$ 6.580.000,00 (seis milhões
quinhentos e oitenta mil) posteriormente atualizando a previsão para R$ 7.740.139,57 (sete
milhões setecentos e quarenta mil cento e trinta nove reais e cinquenta e sete reais). As
despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 7.314.501,81 (sete milhões
trezentos e quatorze mil quinhentos e um reais e oitenta e um centavos obtendo-se uma
economia orçamentária no valor de R$ 425.637,76 (quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos
e trinta e sete reais e setenta e seis reais), o que representa 94,50% (noventa e quatro e
quarenta e nove por cento) do que fora legalmente fixado. Do total das despesas empenhadas
no exercício de 2018, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 57.669,50 (cinquenta e
sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo R$ 47.052,17
(quarenta e sete mil cinquenta e dois reais e dezessete centavos) em restos a pagar
processados e R$ 10.617,33 (dez mil seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos) em
restos a pagar não processados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA

Rod. Gether Lopes de Farias — S/N — Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte — ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350312/0001-72

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade
Financeira de R$ 1.971.736,48 (um milhão novecentos e setenta e um mil setecentos e trinta e
seis reais e quarenta e oito centavos) e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
de R$ 1.159.947,20 (um milhão cento e cinquenta e nove novecentos e quarenta e sete reais e
vinte centavos).

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e
execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:
- Despesas com Saúde: As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da
aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos
fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei141/2012.
Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no
Demonstrativo do SIOPS,foram os seguintes:Item Descrição Valor

Receita de Impostos e Transferencras Constrtucronais e 22.515.069,06
Legais Vinculadas a saude

2 Total das Despesas Públicos de Saúde com Ações e Serviços 7.314.501,81

3 Despesas não consrderadas como gastos com saude no -3.164.182,63
exercrcro(-)

4 Despesas com recursos próprios consideradas como gastos 4.150.319,18
com saude(=)

5 % de Recursos próprios com ASPS = (04/01 )x1 00 18,43%

6 Recurso aplicado além do mínimo estabelecido 773.058,82
Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE não tem Regime Próprio de
Previdência. Assim como declara o Ordenador de Despesas no Relatório DEMCSE.

1.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Antes de apresentarmos os pontos de controle que foram selecionados, importante se faz
esclarecer algumas questões preliminares e prejudiciais à análise da presente Prestação de
Contas por esta Unidade Central de Controle Interno.

Como é cediço, a Prestação de Contas Anual, objeto da presente manifestação, reflete a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA

Rod. Gether Lopes de Farias — S/N — Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte — ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350312/0001-72

atuação do Gestor responsável, no típico exercício das funções administrativas.

Na forma do artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo e da Instrução Normativa nº 43/2017, a Prestação de Contas Anual é composta pelas
demonstrações contábeis e demais peças e documentos_que integram a referida PCA,
constituindo-se nas contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE - ES.

A IN 43/2017 elenca os pontos de controle predefinidos pelo Tribunal e que devem ser objeto
de análise pelo Controle Interno. Nesse contexto, e sem dúvidas, os principais pontos referem-
se à análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados nos
balanços e demonstrativos contábeis.

Ocorre que existe dispositivo normativo junto ao Conselho Federal de Contabilidade, 0 qual
prevê que análise de demonstrativos contábeis e atividade típica e exclusiva de profissionais
com formação acadêmica em Ciências Contábeis e com inscrição no CRC a que estiver sujeito.

Nestes termos, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, notificou
todos os Controladores dos municípios do Estado para que, caso não sejam contadores, se
abstenham de fazer tal análise, sob pena de incorrer em crime de exercício ilegal de profissão
(Ofício nº 397/2018 CRC-SEF / 17/08/2018 / Fiscalização do Exercício Profissional).

No caso, este Coordenador Geral de Controle Interno, apesar de possuir formação acadêmica
compatível com o cargo que exerce, qual seja, bacharelado em direito, não possui graduação
em ciências contábeis e, portanto, também não possui inscrição no CRC/ES.

Na PCA do exercício de 2017 o Controlador de SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, diante da
situação ora apresentada, quando da confecção dos relatórios de controle, deixou de analisar os
demonstrativos contábeis enviados ao Tribunal, fato que ocasionou a citação do Prefeito
Municipal, para apresentar justificativas pela ausência de medidas necessárias e suficientes que
viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle
interno sobre a prestação de contas anual.

Assim, por não possuir formação acadêmica em ciências contábeis e, por conseguinte,
inscrição no CRC, evidenciado está a impossibilidade deste Controlador em analisar os
demonstrativos contábeis e demais documentos que demandam conhecimento técnico na área.

2. DOS PONTOS DE CONTROLE SELECIONADOS PARA ANALISE

1.3. Gestao Patrimonial
Código Objeto/Ponto de Processos Base legal Procedimento Universo do Amostracontrole Administrativos Ponto de Selecionadaanalisados Controle

Despesa Processo nº 165/2017); L .4 320/1964 Análise dos Termos 4.074.353,82 2.911,091.1.2 realização nº 104/2018 (empenho e' ' ª de Verificação de (Valor pago) 798,46
sem prévio 880); nº 4229/2018 ª"“ 60“ disponibilidades Listagem de 4.633,18
empenho (empenho 847/208); nº Financeiras do 1º ao empenhos 4.920,0032/2018 (empenho 6º bimestre 2018 — 1.056,85202/2018); nª Coluna não lançado 7.672,002593/2017 (empenho na Contabilidade — 110,00

108/2018);nº 281/2018
(empenho 97/2018).

nenhum processo
pago sem prévio

em penho,
verificamos amostra

de processos
analisados —

Verificação da
Listagem de

empenhos FMS —

Total....22.102,39
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01/01/18 ate
31/12/2018 -

1.4. Limites constitucionais e legais
1.4.4 Saúde aplicação CRFB/88,art77,|ncis Consulta ao RREO R$ 22.515.069,06 4.149.431,76

mínima --------------- o III,do ADCT c/c RECEITAS
LC 141/2012,arts.6— REALIZADAS— (RECEITAS (18,43%)
e7º RREO- Anexo 12 - REALIZADAS)

RELATORIO
RESUMIDO DA

EXECUÇÃO
ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO

DA RECEITA DE
IMPOSTOS LIQUIDA

E DAS DESPESAS
COM ACOES E

SERVIÇOS
PÚBLICOS DE

SAUDE — percentual
18,43% - gasto com
saúde 2018 acima

do percentual
mínimo

estabelecido (15%) -
Análise do Relatório

de Empenhos e
Listagem de

Pagamentos/
Bancos e consulta

ao RELGES

1.5. Demais atos de gestão
Código Objeto/Ponto Processos Base legal Procedimento Universo do Amostrade controle Administrativos Ponto de Selecionadaanalisados Controle

1.4.5 Saúde pertinência Processo nº 165/2017; LC 141/2012, arts. Verificação do Total ...... 45.859,72
475/2018; Gº e 4º Demonstrativo de 4.149.431,76

350/2018;32/2018; Despesa Período —
165/2017; 1117/2018 e exercício 2018 - e1478/2018 Relatório de

Empenhos (recursosEmpenhos : próprios)ref. a 2018, 2.911,0952/2018 Listagem de 11.050,720136/2018 Pagamentos; 1020,00110/2018 amostragem de 1.140,00144/2018 processos liquidados, 8.681,29632/2018 verificamos que 4.792,72336/2018 atende às 1.048,11706/2018 disposições 5.385,21707/2018 contidas 3ª e 4º da 2.775,00823/2018 LC 141/2012. Não 1.440,76907/2018 temos Regime 5.614,821142/2018 Próprio de
Previdência.

2.6. Demais atos de gestão
Código Objeto/Ponto Processos Base legal Procedimento Universo do Amostrade controle Administrativos Ponto de Selecionadaanalisados Controle
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Dispensa e Processo nº 035/2018 Lei 8.666/93, arts. Após análise e R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
inexigibilidade de 24, 25 e 26 verificação doslicitação processos,foi

constatado que todos
os mesmos estão de
acordo com a Lei nº
8.666/93 e arts. 24,
25 e 26, com
algumas ressalvas
quanto ao critério de
montagem e
conclusão.

2.1 CONSTATAÇÓES E PROPOSIÇÓES

Dos pontos de controle que foram selecionados para análise por esta Unidade Central de
Controle Interno nenhuma constatação e/ou proposição a ser feita.

3. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sr. ANTÓNIO
ANGELO MOSCHEN, gestor do Fundo Municipal de Saúde de SAO DOMINGOS DO NORTE -
ES, relativa ao exercício de 2018.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no
item 2 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra REGULAR COM
RESSALVAS.

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no
exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do
Norte.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC297/2016, a análise consignada neste
RelatórioTécnico teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.

Em decorrência, apresenta-se nenhum achado que resultam na opinião pela citação do
responsável, com base no artigo 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.

As ressalvas se dão diante da impossibilidade da análise dos demonstrativos contábeis,
conforme esclarecido no item 1.2 desta manifestação.

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 28 DE MARÇO DE 2019.

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

SANIO COLNAGO
SANTIAGO:07236114758

Assinado digitalmente
por SANIO COLNAGO
SANTIAGO:07236114758
Data: 2019.03.28
16:55:58 -0300
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE - ES

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte
Gestor responsável: ANTONIO ANGELO MOSCHEN /Secretãrio Municipal de Saúde, PEDRO
AMARILDO DALMONTE / Prefeito Municipal
Exercício: 2018

1JNTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE - ES possui plano anual de auditoria conforme Resolução nº 227/2011 do TCEES, mais
não possui auditores devidamente qualificados, que por esse motivo não foram realizadas
auditorias, mais sim ações de acompanhamento e verificação de processos numa análise
perfunctória.

Ressaltamos que as atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2018,
foram prejudicadas em razão do baixo quantitativo de servidores no setor e também, novas
demandas que surgiram no curso do exercício como a confecção de instruções normativas,
análises técnicas solicitadas pelos Gestores, acompanhamento do e-Sic, monitoramento do Portal
da Transparência e atendimento a demandas de órgãos de Controle Externo e nas ações da
Ouvidoria Municipal, onde o Controlador Geral também responde.

DO QUADRO DE PESSOAL

No exercício de 2018 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram
disponibilizados somente 03 (três) servidores municipais, conforme abaixo:

Cargo Quantitativo ExercícioCONTROLADOR GERAL MUNICIPAL 01 2018PROPOSTO SECCIONAL 11 2018

Nota-se, portanto, que além do baixo quantitativo de servidores, as constantes alterações na
equipe de trabalho e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das
atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável
por exercer o controle interno no Executivo Municipal, Legislativo, Fundo de Saúde e SAAE.

2. DAS AÇÓES REALIZADAS EM 2018

As ações de auditoria executadas pela Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE - ES, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria
Interna de 2018, em relação ao Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, foi a
seguinte:
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DAS INSTRUÇÓES NORMATIVAS E NOTAS TÉCNICAS

Durante o exercício de 2018, esta UCCI ATUALIZOU as Instruções Normativas e Notas Técnicas,
que envolvem o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte:

OUTROS ATENDIMENTOS DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
EXTERNO

Durante o exercício de 2018, esta UCCI foi acionada a se manifestar e monitorar diversos
procedimentos advindos de fiscalizações do TCEES e do MPES, envolvendo o Fundo Municipal
de Saúde de São Domingos do Norte.

3. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E ATIVIDADES PERMANENTES

3.1 atividade realizada“
1. DA INTRODUÇAO

Atendendo a necessidade da Administração Pública Municipal e observando problemas a

serem analisado e solucionados no almoxarifado da Secretaria de Saúde de São Domingos do

Norte, uma visita técnica do Secretário Municipal de Transparência e Controle e equipe ao

almoxarifado para análise e em conjunto buscarmos melhorias e maior controle minimizando

os problemas existentes, buscando economicidade e agilidade no atendimento, e cumprimento

à missão da Secretaria Municipal de Controle e Transparência — SECONT que e orientar e

fiscalizar os procedimentos técnicos e a correta aplicação das normas administrativas, além de

fomentar a excelência e a transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como a

prevenção e o combate à corrupção foi aberto procedimento de PROCEDIMENTO DE

VERIFICAÇÃOno Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde com vistas a verificar a

forma, coordenação e controles operacionais, controles de estoque, recebimento, distribuição

e lançamentos no sistema RG System.

Data marcada para a visita dia 18 de dezembro de 2018, organizamos um roteiro com

questões de maior relevância as quais analisamos, filtramos e adequamos em grupo por toda

a equipe de controle interno, dirigimos ao almoxarifado solicitamos presença da farmacêutica

Renata Morau Bone e 0 Atendente Osmar Piantavinha, do almoxarifado após ciência do

Secretário Municipal de Saúde Sr. Antonio Angelo Moschen.

As questões foram dirigidas por mim, Gilsandra lara Marino, Unidade Seccional de Saúde de

Pública com a participação de toda equipe de controle interno: Tatiane Andrade, Adriana

Aliprandi Rossini, Alexandra Torezani, Kenny Bohry, Leidimar Romagna, Lúcia Cláudia

Pestana Giovanelli, Alexsandro Lima Batista Santos, sob a coordenação do Secretário

Municipal de Controle e Transparência Sr. Sanio Colnago Santiago. Todos participaram e
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fizeram suas anotações seguindo o roteiro em anexo, e tiveram suas dúvidas respondidas

pelos servidores do local.

2. DA SITUAÇÃO ENCONTRADA

Durante a realização da visita técnica no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde —

SEMSA, realizada no dia 18 de dezembro de 2018, detectou-se alguns e problemas e

procedimentos que devem ser aprimorados no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

que a seguir faço minhas recomendações para análise do Secretário Municipal de Controle e

Transparência e encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde.

Uma vez, que existe Instrução Normativa sobre orientação e procedimento para o funcionamento,

controle e a dispensação de medicamentos e a distribuição de materiais médico-clínico SCDM nº

001/2014, Ato de Aprovação Decreto 1.328/2014, e é de conhecimento de todos os servidores

envolvidos no processo de recebimento, estocagem e dispensação, que foi disponibilizada pela

Unidade Seccional de Saúde Pública para que discutissem e caso necessário enviassem sugestões

para adequações, conforme em anexo Ofício nº 001/2018, de 31/07/2018, respondido pelo

Secretário Municipal Antônio Angelo relatando que a enfermeira Renata Morau Bone farmacêutica

do Centro Administrativo Hilário Piantavinha, que reuniu com todos os servidores envolvidos no

processo de aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos e distribuição

de materiais médicos-clínicos e instruiu a todos sobre as normas descritas na Instrução Normativa

SECONT SCDM nº 001/2014 e Ofício SEMSA nº 038/2018, e enviou relatório da Farmacêutica

Renata Morau em resposta a Notificação Recomendatória nº 001/2018 da Unidade Seccional de

Saúde Pública, informando os procedimentos e indicando os nomes dos servidores responsáveis

farmacêuticos e almoxarifado, que segue em anexo a este relatório. Constamos ainda que:

- Existe sistema informatizado da RG System para controle e gestão de estoque, porém parcialmente

utilizado e apresenta inconsistências entre um relatório e outro, por várias vezes pela farmacêutica

Renata Morau Bone e pelo Secretário Municipal Antonio Angelo Moschen (ofício 071/2018 em

12/12/2018 em anexo) a empresa foi informada do problemas durante o ano de 2018 e o problema

com saldo negativo nos relatórios continua,conforme e-maiIs da farmacêutica Renata Morau Bone

que ainda solicita solução;

- As chaves do local ficam com servidor Osmar Piantavinha, porém pessoas transitam no local

devido falta de separação de recepção, recebimento e expedição, tudo é feito no mesmo
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espaço;

- Não existe norma previamente estabelecidas sobre proteção e segurança do Almoxarifado

nem seguro adequado para a cobertura dos bens no almoxarifado;

- Todos dos materiais de consumo e medicamentos para distribuição direta e imediata passam

obrigatoriamente pelo almoxarifado, exceto o material permanente que a entrada e saída e

realizada pelo setor de patrimônio, sendo responsável o Sr. Alexsandro Lima Batista;

- O almoxarifado tem independência dos setores de compras e contas a pagar e não existe

padronização dos materiais utilizados pela entidade, são os usualmente utilizados com base

nos exercícios anteriores;

- As requisições de materiais são feitas para os medicamentos no sistema RG system os

demais materiais de consumo há falta de controle de utilização;

- Os documentos referentes à movimentação do almoxarifado não estão sendo arquivados de

maneira satisfatória, a fim de possibilitar o seu fácil exame e manuseio, e os relatórios do

Sistema informatizado apresentam saldo negativos de medicamentos e divergência entre um e

outro;

- A escrituração está desatualizada e os materiais não possuem etiquetas quanto a
identificação, disposição e distribuição;

- É cadastrado no sistema informatizado porém não é satisfatório devido o saldo não conferir

com estoque por está negativo em alguns medicamentos.

- A classificação do material do almoxarifado não é idêntica à adotada para fins de
contabilização, pois a almoxarifado da Secretaria de Saúde o sistema e RG system e na

contabilidade e E&L e são lançados nos dois sistemas por servidores diferentes sem
integração de sistemas, essa questão requer maior detalhamento por técnicos da
contabilidade para maior esclarecimentos, o que já solicitei pois tenho dúvidas ainda a respeito

para afirmar;

- Os materiais inservíveis ou em desuso não são recolhidos pelo almoxarifado para

recuperação, setor de patrimônio que é responsável por esta ação;

- É realizada compra agrupada de medicamentos pelo CIM Noroeste e SERP (governo do

Estado).

Ainda com base nas questões do roteiro de PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO relatamos assim

distribuídos em 05 tópicos que constatamos relevantes destacar:

01 — Recebimento;
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02 — Capacitação;

03 — Expedição;

04 — Organização do Almoxarifado;

05 — Distribuição.

01 — Recebimento — Observamos que no almoxarifado não existem áreas separadas para

recebimento e expedição de materiais. O recebimento e feito conferência da Autorização de

Fornecimento e Nota Fiscal do Fornecedor e devidamente atestada pelo servidor Osmar Piantavinha

e lançada no sistema informatizado RG System dos prazos de validade. Os medicamentos e

materiais ambulatoriais, são entregues pelo fornecedor conferidos pelo Servidor Osmar

Piantavinha, juntamente com a farmacêutica Srta Renata Morau Bone. Assim como as

entradas de materiais por transferências são submetidas ao mesmo processo de conferência e

são acobertadas por “Nota de Transferência” via sistema RG, isso nas farmácias dos Postos

de Saúde.

02 — Capacitação — Observamos que os servidores Iançam os medicamentos e materiais no

sistema, porém não exploram totalmente o sistema informatizado como deveriam, não utilizam

todas as ferramentas por falta de treinamento adequado que viabiliza um maior controle e

gerenciamento efetivo.

03 — Expedição — Observei que no almoxarifado da SEMSA não existem áreas separadas

para recebimento e expedição de materiais. Segundo o servidor, cargo de atendente Osmar

Piantavinha, após a separação dos materiais para envio às unidades saúde.

Verificamos que quando a quantidade enviada as farmácias e menor que a solicitada, não há

justificativa escrita da redução, apenas é explicado por telefone ao solicitante, segundo relato

do Sr. Osmar Piantavinha A Farmácia do Eugênio Malacarne que envia medicamentos para o

ambulatório da UBS Eugênio Malacarne pois estão no mesmo imóvel, segundo as

farmacêuticas Renata Morau Bone e Marina Pereira DaIcin Thaumaturgo, e registra no

Sistema a saída para o ambulatório.

As saídas de medicamentos são feita nota de transferências mediante requisições no sistema

RG system, os demais matérias de consumo, limpeza, expediente o controle e requisição são

precários e falhos.

As requisições de terminado período não conferem com as baixas efetuadas e estoque

existente, existe saldo negativo em medicamentos.
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04 - Organização do Almoxarifado — Constatamos produtos sem prateleiras suficientes, próximo

às paredes, com mofo, forro caindo, sobre pallets confeccionados pelo próprio servidor, lugar sem

espaço suficiente para a organização necessária dos produtos estocados.

Porém identificamos o armazenamento no Almoxarifado de medicamentos com data de validade

vencida e itens armazenados em grande quantidade, alguns há tempo considerável, fato já

informado pelo controle interno e vigilância sanitária à gestão municipal solicitando providências

no sentido contratação de empresa especializada para o descarte.

Em entrevistas realizadas, constatamos falta de clareza referente às atribuições e

responsabilidades pertinentes de cada servidor no processo.

O controle de estoque existente não confere com o existente fisicamente nas prateleiras.

Não há planejamento para inventário físico no almoxarifado.

Falta definição quanto a supervisão sobre as atividades desenvolvidas pelo almoxarifado.

A substituição de outro servidor por motivo de férias ou licença não são inventariados os

materiais e a chave e passada ao servidor que substitui.

Usuários devolvem medicamentos e os mesmos segundo Osmar Piantavinha não são

registrados no sistema.

05 — Distribuição - Atualmente é realizada nas farmácias públicas do ESF Arlindo Coser,

situada no Córrego Dumer e UBS Eugênio Malacarne, Centro de São Domingos do Norte,

apenas onde existem farmacêuticos. Durante os trabalhos, foi verificado no Posto Eugênio

Malacarne com a visita também farmácia da unidade de saúde escolhida por ser a única do

Centro da cidade. Observada uma falha na distribuição dos materiais e medicamentos nesta

unidade de saúde, podendo ser corrigida pela gestão e servidores, que devem controlar os

medicamentos e materiais destinados diariamente ao ambulatório e a conferência diária dos itens e a

destinação que visem a minimização de desperdícios e maximização dos controles e destinação.

Existe fracionamento de especialidades farmacêuticas, como antibióticos e analgésicos.

Existem medicamentos estocados na Secretaria Municipal de Saúde da ABC Farma e

Farmácia Cidadã na sala da farmacêutica controle da própria farmacêutica.

Os horários de funcionamento do estabelecimento de farmácia e o farmacêutico que presta

assistência aos usuários do serviço.

As inconsistências apontadas neste Relatório em sua maioria são decorrentes de estrutura

física e inadequada e problemas com sistema de informatização e a utilização inadequada,

inexistência de equipamentos de combate e prevenção a incêndio, com iluminação deficiente,
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piso irregular, controles de temperatura precário mofo no teto e paredes, contribuindo também

na desorganização na acomodação dos materiais, procedimentos inadequados para

recebimento, organização, armazenamento, separação e distribuição dos materiais e
medicamentos.

Durante a realização desta PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO não foram encontrados

indícios de que os servidores municipais incorreram em dolo, cometeram grave irregularidade

ou causaram danos ao erário, no entanto, não seria razoável permanecer cometendo os erros

de procedimentos e falhas básicas.

Diante do exposto, seguem abaixo algumas recomendações com vistas ao aperfeiçoamento

das operações do almoxarifado, abrangendo a organização do local, armazenagem,

separação, conferência e distribuição:

3. DA PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO

Como visto foram várias as situações que requer maior controle e adequação no Almoxarifado

da Secretaria Municipal de Saúde, assim como, foram várias as recomendações elaboradas

pela equipe de PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃOorientada pela Unidade Seccional de

Saúde Pública e Secretário Municipal de Controle e Transparência.

Passaremos abaixo a análise das recomendações e das observações feitas pela equipe de

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃOno almoxarifado. Tais observações foram baseadas na

observação do espaço físico e de entrevista com a Farmacêutica Srta. Renata Morau Bone e

com o servidor efetivo, responsável pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde Sr.

Osmar Piantavinha, servidor cargo de Atendente.

Diante desses apontamentos foram descritas pela equipe de PROCEDIMENTO DE

VERIFICAÇÃOmedidas saneadoras e recomendações que deveriam ser tomadas e seguidas

para extinção dos problemas e melhorias dos procedimentos adotados no almoxarifado. Abaixo

segue descrição das recomendações e a conclusão da equipe de PROCEDIMENTO DE

VERIFICAÇÃO.

Recomendação 01 — Recebimento.

Recomenda-se à Secretaria Municipalde Saúde — SEMUS que proceda

uma revisão completa nos procedimentos para recebimento de
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materiais e medicamentos no almoxarifado para que quando da

chegada dos materiais os seus respectivos processos já estejam em

poder dos servidores no almoxarifado, e que todos os fornecedores

obrigatoriamente enviem junto a Nota Fiscal de venda cópia da

Autorização de Fornecimento — AF, para que no ato do recebimento

sejam conferidas todas as informações sobre a compra e registrada a

entrega no sistema RG System, atualmente contratado para este fim,

e que sejam arquivadas todas as Notas Fiscais e mensalmente seja

impresso Relatório de Entradas e Anexados as Notas Fiscais
Mensais.

Os farmacêuticos responsáveis pelas farmácias municipais sede e

interior do municrpio, devem mensalmente conferir o recebimento de

medicamentos se foi entregue a quantidade solicitada e os itens não

entregues ou entregues em quantidade inferior devem conter

justificativa da redução por escrito.

O Farmacêutico em seu horário de trabalho deve conferir diariamente

os medicamentos enviados ao ambulatório, a destinação e controle do

estoque inicial e final diário, solicitando ao ambulatório lista diária de

recebimento e utilização e nome do paciente e registrado no sistema

RG System.

Recomendação 02 — Capacitação

A secretaria Municipal de Saúde deve solicitar a contratada RG System

capacitação dos servidores envolvidos no processo de recebimento,

armazenamento e distribuição as ferramentas disponíveis no sistema

informatizado. Providenciar um manual de utilização do sistema passo a

passo para arquivo e disponibilidade de PROCEDIMENTO DE

VERIFICAÇÃO. O pessoal envolvido na estocagem de medicamentos,

tanto no seu manuseio, como no seu controle deve possuir
conhecimentos técnicos e específicos para o trabalho. Neste sentido, se

propõe que a chefia do almoxarifado deve ser exercida por farmacêutico,

uma vez que a lei exige tal qualificação para a responsabilidade de

guarda de medicamentos.
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Recomendação 03 — Expedição

Fazer adequações ao imóvel do almoxarifado ou um novo espaço que

viabilize espaços distintos para entrada e saída de produtos, conferência

dos itens e quantidades com nota de saída assinada pelo servidor que

fez a conferência e o servidor que recebeu os intens. Sendo que o item

que for entregue em quantidade menor que solicitado deverá
obrigatoriamente ser justificada por escrito a redução, com ciência do

solicitante. (sugestão anexo 01)

Recomendação 04 — Organização do Almoxarifado

Recomendamos que seja designada entre os servidores municipais uma

Comissão de Farmácia e Terapêutica com as atribuições: Estabelecer

Normas, procedimentos; Definir metodologia de trabalho; Levantar

informação epidemiológica e bibliográfica; Elaborar a Relação
Medicamentos Essenciais; Atualizar a cada 2 anos; Encaminhar para
aos Postos de Saúde e Unidade Básica de Saúde.

Recomendamos o inventário físico de todos dos itens estocados. É

necessário backup dos arquivos existentes em local seguro de acesso a

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO. Após inventário lançar o estoque

existente no sistema informatizado, evidenciar a real situação do
produtos existentes, mantendo atualizado sujeitos a PROCEDIMENTO

DE VERIFICAÇÃOa qualquer momento. As divergências encontradas

devem ser relatas a cada item inventariado, devem ser feito corpo

técnico especializado cadastrando e etiquetando os produtos com sua

localização na prateleira, com prazo de validade e outras informações

adicionais que julgarem necessário.

Providenciar novo almoxarifado em local seguro, adequado com
equipamento para estocagem, como prateleira, palets, refrigeração etc

seguindo as normas vigentes, orientada por farmacêutico do Município.

Arquivar e salvar arquivos digitais de relatórios mensais de entradas e

saídas, juntamente com as Notas Fiscais.

Todo material do almoxarifado deve ser separado por lotes, dando saída
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aos lotes que tem vencimento mais próximo. Os medicamentos que

possuírem prescrição controlada e os antibióticos devem possuir salas

separadas e climatizadas conforme padrões normativos vigentes.

A estocagem deve seguir os princípios básicos de gestão de

almoxarifado, sendo a formula utilizada de Primeiro que Entra e o

Primeiro que Sai — PEPS, pois dessa forma estará resguardado o

controle por vencimentos.

Providenciar equipamento de prevenção e combate a incêndio para ser

instalado no almoxarifado.

E devoluções de medicamentos devem ter um controle de entrada e

saída e justificativa, sendo orientado pelo setor contábil.

A organização e planejamento do espaço antes do recebimento para

somente depois haver o correto armazenamento dos medicamentos;

— A estocagem também deve observar as orientações fornecidas pelo

fabricante;

- Para manter um dimensionamento correto dos estoques que atendam

as necessidades, com regularidade no abastecimento, recomenda-se a

utilização dos seguintes instrumentos:

' Consumo médio mensal (CMM): é a soma do consumo de

medicamentos utilizados em determinado período de tempo dividido pelo

número de meses da sua utilização. Quanto maior o período de coleta de

dados, maior a segurança nos resultados. Saídas por empréstimo devem

ser desconsideradas;

' Estoque mínimo (EMI): é a quantidade mínima a ser mantida em

estoque para atender o CMM, em determinado período de tempo,

enquanto se processa o pedido de compra, considerando-se o tempo de

reposição de cada produto;

' Estoque máximo (EMX): é a quantidade máxima que deverá ser

mantida em estoque, que corresponde ao estoque de reserva, mas a

quantidade de reposição;

' Tempo de reposição ( TR): é o tempo decorrido entre a solicitação da

compra e a entrega do produto, considerando a disponibilidade para a

dispensação do medicamento. Os novos pedidos são feitos quando se

atinge o Ponto de Requisição.
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A unidade de cálculo do TR (Tempo de Reposição) é o mês.

Se determinado medicamento demora 15 dias entre o pedido da compra

e a entrega pelo fornecedor, 0 TR será igual a 1/2 (meio mês), se

demorar uma semana TR será % ; se demorar um mês, TR será igual a 1;

se levar 2 meses, TR será 2.

' Ponto de reposição (PR): é a quantidade existente no estoque, que

determina a emissão de um novo pedido;

' Quantidade de reposição (QR): é a quantidade de reposição de

medicamentos que depende da periodicidade da aquisição.

A fim de garantir a efetiva utilização dos itens adquiridos pela
Municipalidade e consequentemente o adequado uso do recurso público

recomendamos ainda, com a definição clara de etapas, prazos,
responsáveis e atribuições escrita de maneira clara e objetiva, levando

em consideração os fluxogramas em anexo.

Recomendação 05 — Distribuição

Durante os trabalhos foi verificado no Posto Eugênio Malacarne com a
visita na unidade de saúde escolhida aleatoriamente foi confirmada uma

falha na distribuição dos materiais e medicamentos nesta unidades de

saúde, assim, os servidores da UBS Saúde Eugênio Malacarne, devem

controlar juntamente com o farmacêutico do turno de trabalho, os medicamentos e

materiais destinados diariamente ao ambulatório e a conferência diãn'a dos itens e

a destinação que visem a minimização de desperdícios e maximização dos

controles da destinação.

DA CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, concluímos que existe a necessidade de aplicação das medidas

apresentadas pela equipe de PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO, com vistas a resolução

dos problemas encontrados, existe a necessidade de mudança urgente da localização do

almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, vez que, o prédio apresenta condições

limitadas de segurança, controle térmico e organização básica.

Também aguardamos providências da empresa RG System sobre inconsistência em
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Relatórios de estoque solicitadas pelo Secretário Municipal de Saúde, que apresenta saldos

negativos, bem como a adequação e modernização do sistema de controle e gerenciamento

do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e controle efetivo dos encarregados de

áreas e coordenações das Unidades de Saúde, reunião mensais da equipe técnica, fiscais de

contrato e coordenadores das áreas para avaliação e adequações dos métodos adotados e

contínua capacitação.

Os pontos de Controle Interno a serem foco de controle através de análise, monitoramento e
emissão de relatório fazem parte das determinações contidas na IN 28/2013 e suas alterações,
IN 34/2015, IN 40/2016 e Resolução 227/2011, ambas do TCEES. Consta ainda, apresentada
junto ao controle interno, a rotina prevista com atividades permanentes, as quais devem ser
executadas por todos os servidores da UCCI.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNOAtividade Objeto Período Tipo de Ação
1. Relatórios de Execução Orçamentária — RREO Bimestral Monitorar atendimento de prazos.
2. Relatórios de Gestão Fiscal — RGF Quadrimestral Análise e Monitoramento de prazos.
3. Prestação de Contas Anuais Anual Elaboração de relatórios conclusivos
4 Implementação das Normas de controle interno Eventual Monitoramento quanto ao cumprimento

das normas, por parte das unidades de
controle e confecção de Instruções
Normativas.

5. Tomada de Contas Especial Eventual Controle de prazos;
Elaboração de parecer conclusivo (IN
32/2014 TCE-ES).

6. Acesso a Informação (e—SIC) Eventual Monitoramento de atendimento ao acesso
à informação.

7. Análises Técnicas Permanente Análises de processos administrativos
encaminhados por gestores, requerendo
então a verificação do cumprimento dos
aspectos-formais e controles internosnecessarios.

8. Atendimento a órgãos de controle externo Permanente Atendimento mediante notificação;
(MPES, TCEES, MPU, CG U, Cãmara Atividade desenvolvida ao longo do

Municipal) exercício, sob demanda dos órgãos de
Controle Externo, no atendimento,
acompanhamento, cumprimento e
divulgação das determinações proferidas
pelos mesmos.

9. Portal da Transparência Permanente Aperfeiçoamento.
Observação: Os trabalhos acima foram desempenhados pela equipe da UCCI a partir do mês de agosto de 2018, haja vista que a
nomeação do atual Coordenador Geral de Controle Interno se deu no dia 06/08/2018.

4. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do quadro de pessoal, os
documentos que compõe a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de São
Domingos do Norte, relativo ao exercício de 2018.

O objetivo foi de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, resultando no Relatório e Parecer
Conclusivo do Orgão Central de Controle Interno, que obrigatoriamente, compõe a Prestação de
Contas Anual.
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5. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria e exercer o acompanhamento sobre os limites
constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal
101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos
relatórios contábeis para efeito de apuração da RCL da Despesa Líquida de Pessoal e
apuração do Limite Legal.

6. ANÁLISES TÉCNICAS

No exercício de 2018 foram elaboradas inúmeras análises técnicas de processos
administrativos encaminhados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, cujo objetivo foi de
verificar a regularidade dos quantos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Conforme já salientamos, embora tivessem auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria
Interna para 2018, não dispondo de PESSOAL para realização de auditorias.

Assim, embora à análise técnica não tenha o alcance de auditoria, procedemos com as devidas
orientações no intuito de prevenir os atos administrativos e alcançar as melhores práticas
administrativas.

7. PORTAL DA TRANSPARENCIA

No primeiro dia subsequente à nomeação do atual Coordenador Geral de Controle Interno a
equipe da Controladoria constatou que na última avaliação ativa dos Portais da Transparência,
realizada pelo TCEES, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE - ES
ocupou a 48º posição no Ranking da Transparência, de 78 municípios que foram avaliados.

Após analisar o relatório de fiscalização nº 00060/2017-8, constatamos que o TCEES, ao longo
de 27 (vinte e sete) laudas, apontou todos os itens ausentes em nosso Portal da Transparência.

Visando mudar esse quadro, de forma a melhorar a nota da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE - ES e, sobretudo, atingir um nível de transparência plena, iniciamos um
trabalho cirúrgico, ponto a ponto, para introduzir todos os itens ausentes. Contudo, trata-se de
um trabalho que infelizmente foge ao alcance da Controladoria, ao passo em que, em vários
itens, dependemos da atuação de outros servidores públicos, mas isso não significa que estamos
inertes.

Houve a instauração de um procedimento fiscalizatório interno e, ao longo deste, estamos
fiscalizando e monitorando a implementação de todos os itens ausentes que foram apontados
pelo TCEES.

O Portal da Transparência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
está passando por um processo de aprimoramento, com melhoria de sua usabilidade, adequação
de dados abertos, lançamento de informações e documentos pendentes (que contemplam
informações do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte), com isso tornando mais
interativo e acessível, de forma a facilitar o acesso à informação e a navegação para seus
diferentes públicos.

8. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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INSTAURADOS NA UG

Durante o exercício de 2018, em relação ao Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do
Norte, não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais.

9. CONSIDERAÇÓES FINAIS

OAnte todo o exposto, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa n— 43/2017,
apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o
presente Relatório de Atividades do Orgão Central de Controle Interno.

Portanto, além do baixo quantitativo de servidores, as constantes alterações na equipe de
trabalho e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades
da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer
o controle interno em 03 (três) fundos municipais, bem como em autarquia municipais e
Legislativo Municipal.

SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 28 de março de 2019.

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal Portaria
7.126/2017
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 
 

EXERCÍCIO 2018 
 

 
Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa n° 43 de 5 

de dezembro 2017 do TCEES, eu Secretário Municipal de Saúde do 

Município de São Domingos do Norte / ES, eu ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN, 
brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n° 

364.727.437-20, CI n° 279059 – ES, residente e domiciliado no 

Córrego do Cristal, Zona Rural deste município e comarca de São 

Domingos do Norte/ES, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES 
CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a que se refere o parágrafo único do 
artigo 4°, da Resolução TC 227/2011. 

 

 

 

 

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 


