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Resoluções

ESTÀ)O OA BAHIA
PREFEmJRA ttut{tctpal DE sÃo FRANCtsco Do coNoE

coNTRoLÁDoRra cERAL oo MuNrcÍPro

RESOLUçÃO COGEM No 001/2017

ln8ütui o Íormuláalo do conforôncia pa.a análise no
ertágio da práliquidação, no âmbito da
AdministraÉo Públlca Muricipal Dirríta e lndirêta de
São Francisco do Conds - BÀ

A coNTRoLADoRA GERAL Do lrruxrcípto DE sÃo FRANctsco Do coNDE,
Estado da 8ahla, no uso das atribuiÉes que lhe confere o arl. 22, óa Lei Municipal
no. 45712016, e a Resolução n"1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia, e

Considerando â necessldade de uniformizar e fortalecer os pÍocedimentos de
controle intêmo em respeito aos princípios constitucionais da legalldade,
impêssoalidâde, moralidade, publicidade e eficiôncla,

Considerando as atribulÉês demandadas ao cargo de Assessor de Controle
lntemo,

RESOLVE:

Art. 1" - lnstituir no âmbito dâ Administra@ PúblÍca Municipal DiÍeta e lndireta o
seguintê formulário:

| - Formulário de Conferência - (anexo l);

PaÍágraÍo único - Para os Íins desta ResoluÉo, considera-se por FoÍmulário de
Confêrência um instrumÊnto de controlê, composto por um conjunto de candúas,
nomes, itens ou tarefas que devem ser lembradas ê/ou sêguidas.

Art. 2'- O formuláÍio tratado nêsla Resolução ó ds uso obrigatóÍio e deverá ser
prêenchido dê acordo com as orisntações e treinamentos realizados pela
Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único - O Íormulárb deverá acompanhâr os processos de pagam€nto,
contudo sem compor o mosrno.

Art. 3" - A modificaçáo de qualquer elemento ou infoÍmagão constante no rormulário
é de comp€tência exclusiva da Controladoria Geral do Município, safuo nos casos de
adaptação para atender enüdade da adminislraÉo indireta.

Aít. 40 - Esta Resolução enlraÉ em vipr em 7 de agosto de 2017, revogando as
disposições em contrário.

São Francisco do Conde - BA., 31 de 2017
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ESÍÀDO OA BAHIA

pREFErruRÂ uNtctpÂL DE sÂo FRANctsco Do coNDE
coNTRoLADoRt À cERAL Do MuNrclPro

Númerg do Processo:
Fornecedor:

Objeto

Contrato no:

MOOAI,IDAD€:

I )otcf,Er I Icet { l.eini./Fondb
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sti/lFoRfiuúruo DE coNFERÊNca - AssÊssoR DÉ coNÍRoLE TNTERNo NAO N/A

1. O procôsso enconlra-sê lomâli2âdo (capâ, número de procosgo. s€cÍetada,
Íolhes numêrada§. objêto, valoí o NF)?

2. Consta a Nota d6 Empenho datada € assinada?

3- Consta oÍdêm d6 ÍoÍnêciÍi€nto/sorviço? Consta indicâção da deslinaÉo dos

matêriais?
4- Con§ta naNot6 Fi§cãÍRecibo o at€§to(p€lo fiscal do contralô ê polo

Sec.etário(a) de quê o Sêú@Mate.ial foi prestado/€núsguê?

5. A descÍição dos Sgrvi$n ateíal inÍoÍmado na nota fiscâÍrecibo eslar êm

conÍormidado com o obi€to do conlrato s com o Emp€nho? Existe o periodo do

ssryiço na descríção da nolâ fisa€Urêcibo?

ô. Coitém I declaraçào óêi recebimento dê maleriais pêla comissáo, paía
âquisiçào acima d€ Rt80-000.00?
7. Consta no verso da NF, o núm€ío de tombamento quando sê trêtar de mateÍlal

peímânente. coín o ÍdãtóÍio indicando as unid€d€s onds ío.aE hstálada3?
8. Consta cópia do contrato, termo âditilo (quando foro ca6o)?

L Contém publicsgo do extralo de cont ato?

1 0, CoÍrtém a publicaÉo do extrato de dispeflsâ?
11. Contém a poblicação do êxtrato dê inexigibilidâde?

'13. Contán a publicâÉo do Têrmo Adilivo?
14. Em se t'âtrando de âditivo. o contrâto prevê çláusulâ dê proírogaçáo?

15. A datâ do adiüvo encontra6e posteÍioí à dala do Contrato?

1 6. Contém I publicaÉo da noíneaçáo do fiscal do cont.ato?

17. Coosta planilha de saHo de çontrato?

18. Trêz cópia dâ proposts dd Érego e a plânilhâ de custo?

19. Coníam as c€rlidõos nagalivase suas auteflücidades, e 8s me$nas
ê{|conü_êm€ê válidas?
( )Fedêral
( ) Eslâdual

( ) Municipal

O FGTS

( ) CNDT

rII
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20. No câso de obla, foi ânexada à mediÉo dos seÍviçcs dêüdamBnle asslnada
p6lo responsáv€l lqal o o Engenheiro do MunlcÍpio?

21, CoÍrsta ART doíêsponsávol l€gal 6 do Eng€nhoirg do Município? Constá o
CREA da 6mpresa? Constrâ o relató.io fotográfco do pêrlodo dE ít6diçáo do
sêrvlço ox€culedo?
22.Constâ a GFIP ê FGÍS com â Ísla9âo do pagámento rcferonle ao mês antêrioí

a pÍoslaÇâo de s€ívi@?
23. A relação da GFIP 6 FGTS refoÍsm-se à obra do Íruniclpio de São Francisco
do Condê?
24. Consta ordem de sêrviço, ordem d6 pa.alisôção e aetomada (quando íor o
câso) o cópia do §€guÍo garantia vig6ntê?

25. No caSo do oonvênio, foi anexsdo o contrato dô coÍwênio/Íomento? O repêsse
da pâícâla está eÍÍ! coníoÍmidade @íí o qonogíama de d€sembolso e dano dê
lrabalho?
26. CoGsta â cópia dâ Lei que inslrtuiu o convênicrÍomênlo?
27- Em ss t aiâr de Publlddsds, co.rslã o eutorizo da vêi:ulâçào € do lrabalho
deüdamentê ãtestada?
28,Contém declaraÉo devijamênlê assinâda p€16 Secíêtáriâ, compíovanlê de
rcalizaqáo do !'abalho Bx€cutado (publicação do €dirais. totos, mÍdias. etc) e
cotaçóôs dos prêços pràlhados?

29. No caso de Curso, ap.ss€ota: llsta d€ prsseÍlça (qúando Íor o caso). foldeIs.
conütê, ou similar rBÍêí€nl€ ao ev€nto? Conslâ cópia dos documêntos psssoais
(RGsCPOêcenificado?
30. No Çaso d9 Locação de líÍÉveis, coÍrsla sdicitação da S€€Íêtaria para o
pagmeflto,cópia do hudo de avaliBção, copia dos doqrÍlentos pessoaE (RG €
CPF) do píopíielário, ceítidão de r€gularidade do CPF e c6rtr'dão negaüva
municipal do imóvel?
31. Em sê tretar d6 Distíibliçâo G.atuita, contém a relaÉo assinada p€los
bênefciários com 

-d€ntjficáçáo 
dô CPF?

32. No CrcdenciaÍÍrênto, con§la 9úa de faturámenlo? Solicitaçáo de sxarne
d€üdam€nt€ preenchido com lodâs as iníormaçôês solicitâdâs? @ia do RG,
CPF, comprovânte de Ésidância ê câíão do SUS? AutoÍizâção para
pÍocedirneflto coÍn âssanãtura do r€sponsávêl da SESAU 6 do pacisnl€ (contendo
nomo completo do pacisnte, número do tdeÍofle, idgrtificaçáo do pÍocêdimeoto a

s€í ÍsalÉado e ondEreçof
33. llo câso dê int€mação o proc€dim€ntos dúrgioos, coílsts o r€latóílo de
íatlramonto e relâtório médico paaa o eocáminhamênto?

lr:M oBstRvÀçõÉs:

ANAUSADO

Dãtà:

{Nome}
AsÍ€5soÍ dê Controle lnteíno

(Unk .d. 
^ddnisrírtivê)
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