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SOLICITAÇÃO DE DESPESA

FOLHA NO
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São João dos Patos - MA, 23 de fevereiro de 2021

À Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipaí de Admiriistração'
Nesta,

Sra. Secretária
fí

í

K(

Venho por meio deste,'-solicitar què"*a VósW:;^Senhpria-J^^ as providên
cias necessárias para'a"'abèrtüra dé Processo Licitat(5rio,; obedecendo aos rigores da lei n°.
8.666/93 e suás alterações posteriores, tendo ;pòr objetò ^a Contratação de Empresa Especi
alizada na Prestação de Serviços de Assessoriá' e Orientação áò Controle Interno do Muni
cípio de São João dos Patos/MA, de acordo cóni "ás inforrháções èmAnexo. ;

' •• íi: li í I
A obrigatoriedade da manutenção de.Sistema de' Cóptrole Interno na Adminis

tração Pública foi estabelecida pela Constituição Federal de 119^67,.e confirmada pela Consti
tuição Federal de 1988, .ern^seus artigos 70 e 74 e ajmplantaçãoldeste sistema nos estados
e municípios brasileiros vérn pcbrrèhdp, de forma gradüal. , '(- j , '' ;

//•-. I ;

A Lei Complementar•n°:.tü1, de^4;de"rhaio dé-2000;;mais conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, préyê/ém';~séu;a'rtigó7'54,"q"ue^dispõ I^elatório de Gestão
Fiscal, a obrigatoriedade da assinaturaT naqüele;relátório,^àosj|résponsáveis pélo Sistema de
Controle Internó. • ii li i

'ii' )
ÉIcerto que amplitude do controle não se restringe à;aspecJos contábeis ou fi

nanceiros, mas alcança toda a atividade administrativa, e, de forma especial, a detectar
eventuais riscos que possam prejudicar o cumprimento das metas físicas dos programas de
governo e a consècuçãó dos objetivos Institucionais dò órgão òu entidade.

A atuação preventiva do controle interno e a educação continuada são os gran
des alicerces para a instrumentalização de ações que favoreçam a melhoria dos processos
decisórios, da condução das atividades, e, principalmente, da consecução dos objetivos fi-
naiísticos da Administração Pública.

Nesse cenário, atualmente observa-se que o Controle Interno da Prefeitura pos
sui estrutura de pessoal bastante reduzido frente a urgente necessidade das atividades ope-
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racionais que as Secretarias e demais órgão municipais demandam dentro dos objetivos e
atribuições do Controle, colocando em risco o alcance das metas governamentais no que
tange aos percentuais constitucionais e legais, de pessoal, gástos com Saúde, Educação,
Orçamentária, Financeira.

A contratação de assessoria especializada vai auxiliar no desenvolvimento das
atividades preventivas e opinativas que o Sistema de Controle Interno deve atender, permi
tindo o atingimento do princípio da eficiência, conforme as atividades indicadas no presente
Termo de Referência, permitindo a tomada de decisões por parte' da administração munici
pal, dentro dos parâmetros.legais, —

Atejiciosamente,
>:V,- r"v.
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ANEXO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE

1. Auxiliar na elaboração de relatórios e recomendações a serem expedidas pelo
órgão de Controle Internode acordocom as normas legais vigentes;

2. Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os'seto
res;

3. Auxilio na elaboração dos esçlarecÍmentos_apontadoj pejo Tn^ de Contas
do Estado; ' -

4. Treinamento e assessoramento contínuo nos assuntos que dizem
controle interno;

respeito ao

5. Visitas de verificação em todos os departarnentos da Prefeitura Municipal de
São João do Patos/MArealizando audjtorla>'è •emitindo pareceres,jconclusivos
sobréo cumprimento da legalidade das.despesas,.em^conjunto ou separadamente
com á Central de Controle Interno das-secretarias;'_ I V

6.Auxilio na elabóraçâó de"projetos' deleis sobre ocontrole ifiteVno e sèu-regimen-
to a serem realizados pél.a ProcuradoriaGeral;'

— •- '. -- • ,i , í i

7. Palestras dó ControleInterno na Administração Pública e demais assuntos.relati-i • i. I j ^ \ ^ ^ ' 1
ves ao Controle Interne Municipal;J j' ] I
8.Assessoramento das atividades de apresentação dos felatóriòs de competência
do Controle Interno e audiências públicas:- - • ' '

v\ r-

v São Joâo,.àc)s-Pàtpsj^- 23 dè fevereiro de 2021,

O-
Atenciosamente,'

sTavo^arvaíhdoilv

Ghefe Setor-de Compras
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