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oRIENTAçÃo rÉcNlcA N'. oo2/2021

A presentô orlentaçâo versâ acôrca das msdidâs do reforço ao apeÍfelçoâmento da

gsstáo públlca, tendo @mo obl6tivo otlmizaí e ex6cução ô o efetlvo conttole dos

rêsultados planeiados, Ne§so Çontexto' assume especial r€leváncia o íortaleçimento

dos serviçog adminiatrãtlvos. apoiadgs nog glstemâs dê: go§t'ilo d€ pessoas'

planojamenlo, controlê intemo 6'lesonvolvimento organizâclonâl'

A COGEM rêoomenda aos SêNirlorês Públicos' que t9mêm conhêcimento e

a@mpanhem no Diário Oficial do Munlc{plo o ng Pqrtâl da Prefgitura - Controladoriâ' a§

orientaçôes publicadas com Ítequénci5 pela controladoÍla Geral do Município'

Sôgu.m o. Llnk3:

htt;//omsâofrancísc.odocondêba'img'ePsaoÍicial 
orc/ultimos-dia'iosi/

http://6aoftanci6codocondê'bs 
qov br/cooêrÍú

'l - PR/ÂZO BALANCETES

AÍm d€ nortear os procêdlmenlos de conciliaçãg contábll' a lodas as unldades quo

*rnp*. a consolidaçáo do balancet6 mensal' a COGÉM tomândo por base a

impoÍtâncla da exêcução periódica do balanc€ts' oonÍormê íêsoluçág do TCTWBA

fi11n»2í-,deÍlns o prazo de envio s COGEM atá o dla 20 dc csda mâ3 Para qus

gejamêÍotuadosgmlêmpohábiltodasasanálisesdaap€çascontábgis.aÔálisee

assinatura do PreÍsito, ê enúo denrto do pÍazg d€terminado 60 Tribunal dê Contas dos

MunlcÍPios ÍCtvvBA

2 - RESPOSÍAS AO CHÉCKLIST

A COGEM laz o uso do ChêckList' proporcionando mals eí}ciêncla e t'ornandq sou

Í€sultado mais oflcâz, porqua permite um e'€me dos fatos ds acoído com o

encuaoramento legal. Pera lsso §e fâz nec€§sárlo que o rêsponsávêl pglo proc'os§o

Íeaponda aoi ltens spontâdot pela COGEl/i no ChêckLlst' indopendentÊ ou náo do§ W,
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apoôt6m6ntos sorgm sanados. Oeve-sê rêasaltaa. conlúclo, que a Éspgsta aos quêsitos,

náo esgotará 03 objêüvos.

3 . NOTIFTCAÇóES ADMTNTSTRATTVAS É COMUNTCAçÂO TNTERNA (CD

A NotiíicaÉo admlnistrativa e a comunicaçáo intoma (Cl) tem pqr obj€tivo daÍ ciênciâ

de uma ocoíÍância ou aêonlêclmênto gerado na administrâção públlca, de Ínodo a
aasêgurar a efstivação do princÍpio do contaditó.io ê da amplg detesa, pa.a lsso se faz

necessário o cumprlmêôto do prauo dê raspoata determlnado no doclJmonto, seja

umg notificaÇão admlnlstratlva ou comunicagão intôrna.

4 . NUMERAçÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS E LICITATÓRloS

A numoraçáo dos p.ocessos é a gigtemática dê idenliÍicaÉo numérica de cada

processo, os mosmos devem ser realiz€das na data de abênura pola Sgcrgtaria
Ordonadora, confoame taixa niJmérica dê atuaÉo.

5 - PRAzos DE PREsrÂçÕEs oE coNTAs

5,1 . CONCESSÃO DE TRAI{SPORTES E DIÁRIAS

Conforme Lei Municipal N' 37712014, o sêrvidor ou colabo.âdor €ventual quê se

beneícle da concessão de diárias ê/ou passagens para deslocameoto, deveé
pÍ6star cÁôtas, no prâzo 

'Íráxlmo 
ds clnco (05) dlas útêie apôs o râtomo da viagom,

com ralatório do viaggm € documêntos comprobató.ios dâ participação.

A preslâção dB @ntaa dêvem estâÍ datada e assinada pêlo sôrvidor ou ag6ntê polÍtico.

após visada pelo superio. hiêiárquico, s€rá ancaminhada para avaliaÉo da

Cont.oladoria Geraldo Municipio, e se aprgvada s6rá rêmetida à SêÇ.êtaria da Fazenda

o Orçamonto para pDessamento dos registros contábeis psrtjnentes.

5.2 - ADIAN TAMENTO

5.2.í - As paeslaçõos de contas dos adlantamentos, anlêa de serem eôcaminhãdag para

avaliaçâo d9 ControlâdoÍia G6ral do MunlcÍpio, dêv€rão ser visadâs polâs autoridâdês
msncionadaa no arl. 30, inciso ll, allnêês -a'I "b" da Lêi Municipal No 376/20í4.
5.2.2 - O prazo paÉ aplicaÉo dês vêrbss de Adiantameflto qg.rêrá d€ntro d€ 30 (t.lnta)
dlâ. ê as despoaâs somsnte poderáo sêí rsalizadas após â data do respecttug c.édito
na conta especial do SeÍvidor Rêspon6ável.
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5.2.3 - Os rêsponúveis por Adiantamsnto prsstarão contas de sue aplicaÉo d€ntro de

no máximo 30 (trlnta) dlas contado do últho dle utll do peÍÍodo de utlllzação, sob
pênâ dê multa de 107o (dez por cento) ao mês calculada 6obro o total do Adianlamenlo.

5.2.4 - Náo sendo cumpÍida a obrigaçáo dê pr6stação d€ contas. dentro do p.azo legal,

â Controladoriâ Gêral Íemêto.á notiÍicação âo.espon6ávGl, concêd€ndo-lhe o prazo

imp.orÍogáv€l dê 03 (trás) dlas úteis para Íazâ-lo.

5.3 - PROGRA'IiIÂ DE INCENTIVO AO ESPORÍE AXIADOR

ConÍoÍmê Dêqêto Municipal N"2282y20'18, O PROGRAMA OE INCENTIVO AO

ESPORTÉ AMADOR DE SÃO FRANCISCO DO CONDÉ, poderá dostlnar a arleta ê

paraüotâs ou AsÊociaçõe6 E6portlvas ê P6radesportivaa: AuxÍlio Íinancêiro ô mateaial:

Rep€ssê de r€cursos às Assoclaçõês Esportivas e Paradesportivas; Bolsa Atleta e

Bolsa Técnico. O atlêta, êntidadê, assoclãção ou r6prÊ6entant6 institucional ben6Ílclãdo

com âuxÍlio pâcuniáÍio, obriga-sê ã píestÊí contas do quanto recebido a Secr€taía
Ordêôadora no prazo dê í5 (quinz.) dlss após reallzado o €vento, cumprindo-se o
prazo pâía pr€stgção de contas a Sec.gtada Ord6nsdo.a, a mêsma t€rá o p.azo de 03

dias út€ls, para pr€star contas à ControladodÊ Gsr6l do Municíplo (COGEM). O

bengllciárlo devêrá apresentar relatório clrcunstanciado da íealizaÉg da competiÉo ô

comprovâçáo da suâ írêquênciê ê paaticipaÉo êm €vento para o qual tenha sido

convidado.

5-4 - CONTRÂTOS DE GESTÃO / TERMO DE PARCERIA

5-ií.1 - FOMENTO

A p.estação d6 contas dev€rá aer feita gbsgrvando-s6 as regras prevlatas Õas Leis

Federals n' 13,019t2O14, n' 13.20412015, alám dos prgzos 6 nomas do êlaboração

constantss do inst umonto de parceÍia ê do plano de trabalho.

ConÍo.mê AÍt. 69. A organlzação da sociedãde cMl prêstãrá coôtas da boa e rogutar

aplicação dos recuasos recebldos no prazo de !tá novgnta dlaa a partir do término da

vigênqlâ da paacê.ia ou no linal de cada gxercicio, se â duraÉo da paíceria excedgr um

ano. O piázo para a prcstaçáo rlnal de contas será estabslêcldo dô acordo com a

completdad€ do obJeto da parcêrla-

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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5.,I.2 . ORGANIZAçÃO SOCIAL - OS / ORGANZAçÃO DA SOCIEDÁDE CIVIL E

INTERESSE PÚBLICO - OSCIP

As entidadss do direito privado sem Íins lucrativos, qualific€das, na Íorma da lêgislação

aplicável, como Organkação Social - OS, é OtganizaçÁo da Soclêdado Civil de

lnloressê Públlco - OSCIP. quê côlobrarem, .ospêctivamênts, Contrato dÊ Gêstão ê

Têrmo d6 Parcoíla c,om órgãos ds AdmlnlstÍaÉo Públ,câ Municipal, para o fomento e â

exgcuÉo de atMdad6s d€ interesse público, ,lcam 6ujêitas a aprÊsontar, ao órgâo ou
gntidade Eignâtário do Contrêto ou Tormo menoionados, prostação de contas dos

rscur3os públlcoa a ôlas repassado6.

Conforme Rêsoluçáo a" 142112020 ÍCMIBA, Art.26 - As OS ou OSCIP dêvêrão êmitir

relatôrio dE8cÍêvondo mlnuclosamente os s6rvlços êfetjvados, auâs consonànclas e
compaübilidadês com as mêtâs paeviamgnte ostabêlecidãs e a obsêrvâncla às normas

legai6 concemêntês, dele constando a gaain6turâ do (s) gêstor (6s).

AÍt. 27 - A OS ou OSCIP prâstará contas à Adminislrâçáo Públlc€ da aplicação dos

ÍecuÍsos íecebidoE no prazo do .tá 30 (trlntal dia- a partir do término dâ ügência da
paaceala ou no final de @da êxêrcÍcio. se a duaaÉo da pãrcêria sxcodêí um ano.

Arr. 2l . As OS ou OSCIP quê rêc€bêrêm recuGos municipâis, d€l€s prestâÍáo contas

à Admlnlgtrsção Públioa repaasadora, no prazo máxlmo de 30 fÍdntr) dlaa contados
dâ aplicaÉo de csda parcelâ Íecebidâ.

, a .1h--w g-wql
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Sáo Francisco do Conde - BA, 12 de abtil de 2021.
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