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Introdução 

 

O Ano de 2021 foi desafiador para a gestão pública em seus diversos 

segmentos. Ainda enfrentando a pandemia do Coronavírus – COVID - 19, com picos de 

casos e mortes acontecendo durante o corrente ano, a redução dos recursos 

destinados ao combate à pandemia, às dificuldades para o pleno exercício das 

atividades da educação, alinhado com o fato de novos gestores iniciarem suas 

atividades em um período tão difícil, tornaram o ano de 2021 um dos mais 

desafiadores e difíceis para o gerenciamento das atividades municipais. 

Como prerrogativas do Controle Interno Municipal, esculpidas na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 31 e 70, na Lei Orgânica do Município de São 

Bento do Una e na Lei Municipal nº 1.837/2009, dentre outras, destacamos que 

compete a Secretaria de Controle Interno, a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como assistir diretamente 

o chefe do Poder Executivo municipal no desempenho de suas funções, quanto aos 

assuntos e providências atinentes à defesa do patrimônio público, controle interno, 

correição, prevenção e combate a corrupção, e também às atividades de ouvidoria e 

incremento da transparência da gestão pública municipal.   

O Controle Interno buscou por meio do Plano Anual de trabalho, 

apresentado no mês de fevereiro de 2021 ao Chefe do Poder Executivo, desempenhar 

suas atividades com fidelidade à proposta de trabalho pré-estabelecida.  

O surgimento de novas demandas, paralelo à inviabilidade no 

cumprimento de algumas propostas inicialmente inseridas no plano, reorientaram, em 

parte, as atividades que foram desenvolvidas pela Controladoria Municipal, sempre 

buscando os melhores caminhos no auxílio do pleno desenvolvimento e no controle 

das atividades do Município. 

Posto isto, o presente relatório tem como objetivo principal, elencar as 

atividades desenvolvidas pela Controladoria do Município de São Bento do Una, no 

exercício do ano 2021. O trabalho foi divido em 04 Módulos, a saber: módulo I, trata 

das atividades de monitoramentos diários; Módulo II, trata das atividades de 

monitoramentos programados por períodos pré-estabelecidos; Módulo III, das 

atividades desenvolvidas a partir de demandas internas e/ou externas e, Módulo IV, 

das atividades extras desenvolvidas com o objetivo de auxiliar na gestão do munícipio.  

Constam ainda no relatório, as considerações finais, que orienta o Plano 

de Atividades do Controle Interno, para o ano de 2022. 
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Módulo I - Atividades de monitoramento diários 

 

Fez parte da rotina da Secretaria de Controle Interno, o monitoramento 

diário de atividades que demandam agilidade e/ou pequenos prazos para o envio de 

informações junto aos órgãos de transparência e controle externo.  

Abaixo, estão elencados os principais monitoramentos de rotina, 

executados diariamente durante o ano de 2021. 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

Acompanhamento do Portal 

da transparência 

Acompanhamento quanto à alimentação de informações 

enviadas ao portal da transparência do município. 

Comunicação com o tribunal 

de contas – via e-mail 

 

Envios de respostas, relatórios e informações solicitadas 

pelo órgão ao Município. 

Ouvidoria Atendimentos das demandas enviadas pelo canal da 

ouvidoria. 

e-SIC Atendimentos das demandas enviadas pelo canal do e-SIC. 

No total foram realizadas 7 demandas via e-SIC, todas foram 

respondidas antes do prazo estabelecido por lei. 

e-TCEPE  Acompanhamento de comunicação do tribunal de contas, 

por meio do e-TCEPE. 

CAUC Acompanhamento diário no Sistema de Informações sobre 

Requisitos Fiscais – CAUC. 
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Módulo II- Atividades de monitoramento programados por períodos 

 

A Secretaria de Controle Interno realiza acompanhamentos periódicos 

de controles em diversas atividades, que são de suma importância para o Município. 

Abaixo, estão elencados os principais monitoramentos de rotina, executados 

mensalmente e/ou por períodos definidos durante o ano de 2021. 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária 

Acompanhamento bimestral de envio a câmara municipal e ao 

Sistema de Tesouro Nacional - STN 

Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação 

(SIOPE) 

Acompanhamento bimestral de envio do SIOPE 

Matriz de Saldos Contábeis Acompanhamento mensal 

SAGRES Acompanhamento de transmissão do SAGRES ao TCE-PE 

Acompanhamento de índices  

 Saúde 

 Educação  

 Comprometimento com a RCL com pessoal 

Acompanhamento de consumo de 

Energia Elétrica 

Acompanhamento mensal de consumo e contas de energia 

elétrica, dos imóveis que estão sob a responsabilidade da 

Prefeitura. 

Controle de combustíveis Acompanhamento mensal do consumo de combustível, a partir 

do monitoramento por veículo e secretaria. 

Folha de Pagamento Acompanhamento mensal dos gastos em despesas com 

pessoal, inclusão de hora extras e substituição de função na 

folha de pagamento, por secretaria. 

Manutenção veicular Acompanhamento mensal dos gastos com manutenção veicular 

efetuados por cada secretaria, por meio da empresa 

administradora da manutenção de frota do município 

Recebimentos de Vacina  Acompanhamento, e fechamento mensal de planilha com 

informações do quantitativo, especificação, lote, fabricação, 

vencimento e público-alvo. 
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Módulo III - Atividades de monitoramento por Demanda 

 

A Secretaria de Controle Interno passou a realizar acompanhamentos 

por demanda, em análises de diversas atividades que são de grande relevância para o 

pleno funcionamento administrativo do município. Abaixo, estão elencados os 

principais monitoramentos de rotina, executados por demanda durante o ano de 2021. 

 

 

3.1 Acompanhamento de licitações 

 

O Controle Interno passou a acompanhar os processos de licitação de 

aquisição de produtos e serviços pelo município, com o objetivo de verificar as 

solicitações realizadas pelas secretarias. Foram observados o teor dos processos 

licitatórios, especialmente do termo de referência e editá-la seguir, no que diz respeito 

às quantidades, preços e descrição dos objetos solicitados nos certames.  No total, 

foram enviados ao controle interno, 39 processos licitatórios e/ou de dispensa de 

licitação, para fins de análise e emissão de parecer. Os processos licitatórios recebidos 

foram avaliados e devolvidos, com emissão de parecer para continuidade do certame, 

no prazo máximo de cinco dias úteis. A Tabela a seguir apresenta as licitações que 

foram enviadas à Secretaria de Controle Interno, no ano de 2021. 
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Data 
Edital/Convite 

 

Processo Nº 

 

Modalidade 

 

Nº 

 

Objeto 

29/11/2021 FME 0025/2021 Pregão Eletrônico 013 Registro de Preços consignado em Ata, para o período de 12 (doze) meses, visando a futura e eventual aquisição parcelada de 
equipamentos e suprimentos de informática, destinados às diversas Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação de São Bento 
do Una. 

26/11/2021 FME 0024/2021 Pregão Eletrônico 012 Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição parcelada de tablets, destinados ao atendimento das necessidades dos alunos da 
rede pública municipal de São Bento do Una. 

18/11/2021 FMS 0022/2021 Pregão Eletrônico 015 Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de 01 (um) veículo tipo ambulância, 0 Km, (entenda-se que veículo novo (0 km) é aquele 
que não teve ainda o seu 1º registro/licenciamento, vendido pelo fabricante ou concessionaria autorizada pelo fabricante) ano/modelo 
2021/2022 de fabricação nacional, com assistência técnica, destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO 
UNA. 

05/11/2021 FME 0022/2021 Pregão Eletrônico 011 Contratação de Serviço de Caminhão Sugador de Efluentes, para coleta parcelada, transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e 
sumidouros das unidades escolares do município de São Bento do Una - PE. 

27/10/2021 FME 0021/2021 Tomada de Preço 002 Contratação de Serviço de engenharia para Reforma da Escola Paroquial Dom Bosco, localizada na Rua José Cadete de Almeida, s/n, no 
município de São Bento do Una-PE. 

26/10/2021 FME 0020/2021 Pregão Eletrônico 010 A presente licitação tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de veículos do tipo motocicleta, passeio e utilitários 
destinados à Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Una. 

07/10/2021 PREFEITURA 0036/2021 Pregão Eletrônico 021 AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE SOB CHUVA. 

09/09/2021 PREFEITURA 0034/2021 Pregão Eletrônico 019 Registro de Preços a Contratação de empresa especializada em iluminação pública, para fornecimento de luminárias e projetores com 
tecnologia led, postes e braços para Iluminação pública visando atender a necessidade de execução dos Projetos de Iluminação elaborados 
por esta Prefeitura para as Avenidas Manoel Candido, Avenida João Pessoa, trecho da PE 180, Rua Vereador José Manso, Rua Valdemar 
Cordeiro de Moraes, Rua Joaquim Nabuco,  Avenida Osvaldo Maciel, Praça Mariinha, Praça Adalberto Paiva, Praça Conego João Rodrigues, 
Praça da Matriz e ruas em torno da mesma. 

09/09/2021 PREFEITURA 0033/2021 Pregão Eletrônico 018 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES DO CANIL MUNICIPAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL. 

27/08/2021 FME 0016/2021 Dispensa por valor 006 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico de engenharia visando à elaboração do projeto básico do 
transporte escolar rural e do georreferenciamento das rotas escolares do município de São Bento do Una. 
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25/08/2021 PREFEITURA 0031/2021 Pregão Eletrônico 016 Registro de Preços para Fornecimento parcelado de materiais elétricos para utilização na manutenção preventiva e corretiva da iluminação 
pública do Munícipio de São Bento do Una. 

23/08/2021 FMS 0019/2021 Pregão Eletrônico 012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE TABLETS PARA UTILIZAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
(INFORMATIZA APS) PARA FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO UNA/PE, em 
conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo II) do edital 

16/08/2021 PREFEITURA 0029/2021 Pregão Eletrônico 014 Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de 
ambientes internos e externos de todos os prédios públicos do Município de São Bento do Una /PE. 

12/08/2021 FMS 0018/2021 Dispensa por valor 006 Aquisição em caráter emergencial de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Saúde nas medidas 
de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19) e suas consequências. 

09/08/2021 FMS 0017/2021 Pregão Eletrônico 011 Aquisição parcelada de MATERIAL DE LABORATÓRIO (itens desertos no processo anterior) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

02/08/2021 PREFEITURA 0030/2021 Pregão Eletrônico 015 Registro de Preços para o Fornecimento Parcelado de materiais de construção para diversas secretarias deste município. 

30/07/2021 PREFEITURA 0025/2021 Pregão Eletrônico 011 Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículo automotor, atendendo às necessidades da  prefeitura 
municipal de São Bento do Una. 

30/07/2021 FME 0014/2021 Pregão Eletrônico 007 Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos para atendimento das cozinhas das unidades escolares e estoque 
central de alimentação escolar, a fim de atender aos estudantes da rede municipal de ensino de São Bento do Una. 

29/07/2021 FME 0013/2021 Pregão Eletrônico 006 Aquisição de 06 (seis) veículos. Três automóveis do tipo Picape, cabine dupla, zero quilômetro, ano/modelo 2021. Um automóvel do tipo 
Minibus, adaptado para o transporte de cadeirante, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2021. E 02 (duas) motocicletas, zero quilometro, 
ano/modelo 2021, destinados às Secretarias de Educação e de Administração de São Bento do Una. 

28/07/2021 PREFEITURA 0027/2021 Pregão Eletrônico 013 Contratação de empresa para prestação de serviços poda de árvores, capinação e limpeza de vias públicas no município de São Bento do 
Una - PE. 

23/07/2021 FMS 0016/2021 Dispensa por valor 005 Contratação de empresa para locação de estrutura de um pavilhão metálico fixo, destinado a Secretaria de Saúde do município de São 
Bento do Una, para suporte às medidas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). 

22/07/2021 PREFEITURA 0026/2021 Pregão Eletrônico 012 Registro de Preços para Aquisição parcelada de PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS para atender as necessidades das secretarias do 
Município de SÃO Bento do Una/PE. 

20/07/2021 FME 0012/2021 Dispensa por valor 005 Contratação de pessoa Jurídica para Prestação de Serviços com a finalidade de prover transporte escolar no âmbito do Município de São 
Bento do Una. 

02/07/2021 PREFEITURA 0022/2021 Pregão Eletrônico 010 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos hospitalares dos grupos A, B e E de 
acordo com a Resolução Conama 358/05. 
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02/07/2021 FME 0011/2021 Pregão Eletrônico 005 Registro de Preços para aquisição e fornecimento parcelado de BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL), COM 13K E BOTIJÕES 
VAZIOS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL). 

28/06/2021 FMS 0013/2021 Pregão Eletrônico 009 Aquisição de medicamentos de média e alta complexidade, Farmácia Básica com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde. 

28/06/2021 FME 0010/2021 Pregão Eletrônico 004 Registro de Preços para Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de garrafões vazios para uso de água mineral com 
capacidade para 20 litros, água mineral engarrafada de 20 litros e 500ml. 

23/06/2021 PREFEITURA 0020/2021 Pregão Eletrônico 009 Registro de Preços para Aquisição parcelada de MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE para atender as necessidades do Município de São Bento 
do Una/PE. 

18/06/2021 FMS 0012/2021 Pregão Eletrônico 008 Aquisição de recarga de água mineral em garrafões de 20 litros, água mineral em garrafas de 500 ml e garrafões de 20 litros vazios. 

04/06/2021 FMS 0011/2021 Pregão Eletrônico 007 Registro de Preços para futura Aquisição parcelada de MATERIAL DE LABORATÓRIO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

21/05/2021 PREFEITURA 0018/2021 Pregão Eletrônico 008 Registro de Preços para Fornecimento parcelado de materiais elétricos para utilização na manutenção preventiva e corretiva da iluminação 
pública do Munícipio de São Bento do Una. 

28/04/2021 FME 0008/2021 Tomada de Preço 001 Contratação de Serviço de engenharia para o serviço remanescente de Reforma e Ampliação da Escola Ester Siqueira de Souza, localizada no 
Loteamento Delmário Braga, no município de São Bento do Una-PE. 

27/04/2021 FMS 0009/2021 Pregão Eletrônico 005 Aquisição de material médico hospitalar e material odontológico com o objetivo de atender as necessidades do Centro de Especialidades 
Odontológicas e das Unidades Básicas de Saúde do Município de São Bento do Una. 

15/04/2021 PREFEITURA 0016/2021 Pregão Eletrônico 007 Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município de São Bento do Una/PE, com operação de sistema 
informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar 
condicionado, reboque, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, retifica, pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. 

13/04/2021 FME 0006/2021 Credenciamento 001 Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de ano letivo 2021, para atender os alunos matriculados nas escolas da Rede 
Municipal de Educação. 

06/04/2021 PREFEITURA 0014/2021 Dispensa por valor 004 Contratação de empresa para prestação de serviços de capinação e limpeza de vias públicas no município de São Bento do Una - PE. 

22/03/2021 FMS 0008/2021 Dispensa por valor 004 Aquisição de medicamentos de Média e Alta Complexidade e Material Penso Descartável para o Hospital Municipal Maria Tereza 
Mendonça. 

23/02/2021 FME 0002/2021 Dispensa por outros 
motivos 

002 Aquisição de gêneros alimentícios destinados a contemplação de Kits escolares da alimentação escolar, afim de atender aos estudantes da 
Rede Municipal de ensino, em decorrência da pandemia do COVID-19. 
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22/01/2021 FMS 0002/2021 Pregão Eletrônico 002 Registro de Preços para futura Aquisição de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), com 13 kg para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de São Bento do Una, em conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. 
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3.2 Acompanhamentos diversos por demanda 

 

A tabela abaixo, contém informações a respeito de diversos 

acompanhamentos realizados durante o ano de 2021, efetuados a partir de demandas 

das demais secretarias municipais e dos órgãos de controle externo. 

 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO  

Suporte ao Tribunal 
de contas em 
Auditorias 

Durante o ano de 2021, como uma das 
atribuições do controle interno, foram 
realizados suportes ao Tribunal de contas 
de Pernambuco, em auditorias realizadas 
pelo órgão, no município. 

 AUD3/PI São Bento do Una - Nº 
02/2021 (Auditoria de combustíveis 
nas secretarias de Saúde e Educação). 

 

Auditorias Internas 

Em conformidade com o plano anual de 
atividades – 2021, foram realizadas 
auditorias direcionadas aos pontos que, 
em primeiro momento, demonstraram 
maior fragilidade no tocante à estrutura 
física e/ou organizacional. 
Os achados de auditoria foram 
encaminhados às secretarias 
responsáveis, para a tomada de medidas 
necessárias, indicadas nos relatórios. 

 Auditoria na garagem Municipal 
 

 Auditoria no Matadouro público 
Municipal 
 

 Auditoria na Merenda Escolar e Kit 
Cesta Básica 

 

Relatório de 
Acompanhamento 

Durante o mês de setembro, em reunião 
ordinária das secretarias que compõem o 
governo, foram apresentados parte dos 
controles consolidados até aquela data, 
com ênfase, em especial, na necessidade 
de redução nos gastos com despesas 
com pessoal.  
Orientou-se prioritariamente a redução 
nos gastos com hora extra e substituição 
de função. 

 Folha de Pagamento 

 Controle de combustíveis 

 Acompanhamento de consumo de 

Energia Elétrica 

 Manutenção veicular 
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Módulo IV - Atividades extras desenvolvidas pela secretaria de 

controle interno no ano de 2021. 

 

Uma das premissas do Controle Interno é zelar pelo cumprimento das 

atribuições elencadas em lei, dentro do que rege as normas. No entanto, como parte 

da gestão e, no intuito de apoiar o desenvolvimento das atividades das demais 

secretarias, o Controle Interno esteve à disposição de todas as Secretarias, no auxílio 

imediato, do que foi solicitado, quer dentro de suas atribuições legais ou em outras 

atribuições que não eram da sua alçada.  

Abaixo, estão elencados alguns trabalhos desenvolvidos pelo Controle 

Interno, no auxílio às demais secretarias. 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
Apoio na formação e 
alocação da vigilância do 
Município 

Foi realizado apoio direto na formação de equipes e 
alocação de pessoal na vigilância do município. 

Apoio direto no 
cumprimento dos decretos 
relacionados à Covid -19 

O Controle Interno participou diretamente da elaboração do 
Decreto Municipal Nº 38/2021 e apoio ao cumprimento do 
decreto Estadual Nº 50.527/2021, ambos, estabeleceram 
regras restritivas relativas às medidas de enfrentamento ao 
coronavírus. 

Central de denúncias Disk-
Aglomeração 

Em ação conjunta entre as secretarias do município, no 
combate a covid-19, o Controle Interno ficou responsável 
pelo recebimento de denúncias, via WhatsApp, que 
tratavam do descumprimento dos decretos municipal e 
estadual. 

Elaboração de relatório para 
o ministério público (disk-
covid). 

Em atenção as solicitações de informações pelo Ministério 
Público Estadual, foram confeccionados relatórios 
contemplando as denúncias recebidas, locais e 
estabelecimentos mais denunciados, e tipificação das 
denúncias recebidas em relação aos Decretos relacionados à 
COVID-19. 

Estudo sobre a estrutura 
administrativa atual do 
Poder Executivo e das Leis 
de cargos e carreiras 
existentes 

O Controle Interno realizou levantamento das leis que 
tratam da criação de cargos no Executivo Municipal, com o 
objetivo de monitorar a evolução dos cargos e verificar a 
situação legal dos cargos existentes, por ser esse um gargalo 
do Poder Executivo e da sua estrutura de cargos, os quais 
foram criados em diversas leis, durante vários anos. 

Comissão de concurso 

Foi instaurado em meados de abril de 2021, a comissão para 
tratar do concurso público Municipal. A comissão possui 
integrantes das Secretarias de Administração, Educação, 
Planejamento e Controle Interno, e ainda, do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais - SISPUM. 

Elaboração de projeto de lei 
para criação da UNATTRAN 
e Guarda Civil Municipal 

Em apoio à Secretaria de Administração, o Controle Interno 
realizou estudo e participou da elaboração de minuta de 
Projeto de Lei para criação da Autarquia Municipal de 
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Trânsito, Transporte e Segurança e da Guarda Civil 
Municipal. 

Levantamento de óbitos 
covid-19 

Em atenção à solicitação da Secretaria de Administração, o 
Controle Interno realizou o levantamento e catalogou todos 
os óbitos registrados no município, no período de janeiro de 
2020 a junho de 2021, com o objetivo de verificar a “causa 
mortis” e a veracidade na contabilidade dos óbitos por 
COVID-19. 

Elaboração de Manual de 
Processo de Licitação 

No Auxílio ao pleno desenvolvimento dos processos de 
licitação, o Controle Interno está elaborando manual 
contendo os tramites necessários e as premissas básicas dos 
processos licitatórios, já devidamente atualizado à nova lei 
de licitações (Lei nº 14.133/2021). O manual tem por 
objetivo aprimorar os processos de licitação no município, 
tornando-os mais ágeis e reduzindo as possibilidades de 
erros. 

Documentos enviados ao 
Portal da Transparência 

Com o objetivo de aprimorar os índices de transparência do 
município, o Controle Interno auxiliou diretamente ao site 
do município, no envio de documentos que ainda não 
haviam sido lançados no referido portal. Foram enviados 
cerca de 540 documentos ao site para publicação. 

Criação de Normas para 
utilização de veículos 
oficiais 

Com ênfase na organização e controle de veículos oficiais, o 
Controle Interno elaborou normativa que trata da utilização 
dos veículos a disposição da Prefeitura.  

Alimentação do LINCON 
O Controle Interno passou a auxiliar diretamente o envio de 
processos no sistema LINCON, com o objetivo de atualizar os 
processos de licitação e contratos que estavam pendentes.  

Criação de programa para 
controle de combustíveis 

Está em fase de implantação um programa específico e 
exclusivo para o controle de combustíveis no município, 
desenvolvido com a orientação e supervisão do Controle 
Interno.  O objetivo do programa é agilizar o processo de 
solicitação de abastecimento, lançamento de notas e 
elaboração de relatórios de consumo. Aprimorando assim a 
transparência nas despesas com combustíveis do município. 

Programa de controle de 
almoxarifado 

Com o objetivo de aprimorar o controle do almoxarifado de 
peças, na garagem municipal, o controle interno, em 
parceria com a secretaria de educação está auxiliando na 
criação de um módulo de controle para o almoxarifado. 
Assim, o programa irá proporcionar mais agilidade na 
catalogação de peças disponíveis e necessárias a 
manutenção corretiva e preventiva dos veículos, além de ser 
um objeto de controle necessário à transparência nos gastos 
do município. 

Elaboração e divulgação no 
site do Portal da 
Transparência, a carta de 
serviços ao cidadão 

Foi elaborada pelo Controle Interno e implementada a Carta 
de Serviços ao Cidadão, que se encontra no site oficial da 
Prefeitura Municipal, contendo, por secretaria, os serviços 
prestados e demais informações indispensáveis ao 
conhecimento do cidadão São-bentense. 
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Considerações finais 

 

 

O ano de 2021 foi um ano atípico, quer seja pelo início de uma nova 

gestão municipal, como também, pela pandemia COVID-19 que assombrou o planeta e 

trouxe por consequência ao município de São Bento do Una e aos demais do país, uma 

série de restrições, malefícios e desafios nunca enfrentados. 

Considerando todo o ocorrido em 2021, concluímos o ano com os 

objetivos traçados em sua maioria alcançados; outros, por necessidade, foram 

modificados; uns poucos deixaram de ser cumpridos e outros novos que surgiram, 

foram executados. 

Sendo assim, o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – 

PAACI, para o ano de 2022, tem por premissa a continuidade dos trabalhos do 

Controle Interno, realizados em 2021 e a sua complementação, naquilo que não foi 

alcançado. Para tanto, o PAACI – 2022 já foi devidamente elaborado e contém toda a 

programação a ser desempenhada pela Secretaria de Controle Interno, no ano 

vindouro. 

Por fim, temos a consciência e o sentimento do dever cumprido, de que 

tudo que estava ao alcance foi realizado, e o que não pode ser executado, não foi por 

falta de empenho, mas, por fatores alheios as possibilidades do Controle Interno. 

A todos o nosso agradecimento, em especial, ao Prefeito Municipal 

Pedro Alexandre Medeiros de Souza (Alexandre Batité), ao vice-prefeito Paulo Renato 

Barros Araújo, aos senhores e senhoras Secretários (as) municipais, aos servidores 

públicos do município e a todos que colaboraram direta ou indiretamente com as 

atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno. 

 

São Bento do Una, dezembro de 2021. 


