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DECRETO GAB. Nº. 022/2020, DE 06 DE JULHO DE 2020. 

“Constitui e nomeia Comissão Especial de Estudo, Avaliação e 
Diagnóstico no âmbito da Administração Municipal, com a 
finalidade de identificar e implantar medidas de eficiência 
administrativa para o aprimoramento da administração pública, 
impactando na maior qualidade e eficiência do serviço público, no 
acréscimo de receita e diminuição das despesas face aos reflexos 
econômicos e orçamentários decorrentes da pandemia do COVID-
19.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o Art. 67, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves, 
Estado da Bahia, 

CONSIDERANDO o agravamento do cenário econômico e financeiro nacional em decorrência da pandemia 
do COVID-19, sobretudo, seu impacto sobre as receitas municipais que importou em drástica redução da 
arrecadação municipal; 

CONSIDERANDO, por outro lado, o compromisso desta Administração Municipal em manter e aprimorar os 
serviços essenciais de saúde, educação, limpeza pública, iluminação, fiscalização, manutenção da infraestrutura 
urbana e execução de obras, entre outras, que objetivam a qualidade de vida e segurança dos munícipes; 

CONSIDERANDO, o compromisso permanente desta Administração Municipal em pautar todos os seus atos 
com sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e da eficiência; 

CONSIDERANDO, que o momento atual de enfrentamento da pandemia do COVID-19, exige medidas 
racionais e eficazes, destinadas a aumentar o investimento público em áreas essenciais como saúde pública, 
social, segurança, infraestrutura e educação, ao passo, que devem ser adotadas medidas para aumentar a 
eficiência, contingenciar gatos não essenciais e aumentar as fontes de receitas próprias;   

CONSIDERANDO, que compete a Controladoria Interna do Município executar a auditoria interna e de 
controle de gestão dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, exercendo as 
atividades de correição administrativa dos servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como 
executar as atividades de organização, normatização, sistematização e padronização dos processos operacionais 
dos órgãos e unidades administrativas e, também, responder pela execução das atividades de ouvidoria, de 
transparência governamental e prevenção e combate à corrupção,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Constitui a Comissão Especial de Estudo, Avaliação e Diagnóstico no âmbito do Município de 
Riachão das Neves, Estado da Bahia, a qual tem a sua composição, atribuições e competências estabelecidas e 
definidas neste Decreto. 

Art. 2º - A Comissão Especial de Auditoria Interna nomeada por esta Portaria será composta e integrada pelos 
seguintes membros: 

I. Sérvulo Chrystiano Araujo dos Santos - Controlador Interno do Município; 

II. Ronilson José Martins de Almeida – Representante da Secretaria de Administração e Finanças; 

Decretos
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III. Andreia Araújo Santos de Castro – Representante do RH; 

IV. Silvânia Castro Souza - Representante da Procuradoria Geral do Município; 

V. Max Wellier Crisóstomo de Oliveira - Representante do Setor de Compras; 

VI. Willian Silva Pereira - Representante do Setor de Contabilidade; 

VII. Gisele Angélica de Souza Louzada – Trabalho técnico. 

 

Parágrafo único. A presidência dos trabalhos ficará a cargo do Controlador Interno do Município.   

Art. 3º - Constitui objeto da Comissão Especial de Estudo, Avaliação e Diagnóstico de que trata este Decreto, 
identificar e implantar medidas de eficiência administrativa para o aprimoramento da administração pública, 
impactando na maior qualidade e eficiência do serviço público, no acréscimo de receita e diminuição das 
despesas face aos reflexos econômicos e orçamentários decorrentes da pandemia do COVID-19. 

Art. 4º - Compete a Comissão Especial de Estudo, Avaliação e Diagnóstico:  

I - propor diretrizes e normas relativas à promoção da gestão pública racional, eficiente e transparente; 
II - orientar os órgãos integrantes da Administração Municipal quanto às modificações necessárias ao 
aprimoramento dos mecanismos de gestão pública; 
III - monitorar a aplicação das normas e seus resultados, com vistas à modernização e ao aprimoramento do 
sistema de gestão pública; 
IV - desenvolver conjunto de medidas que propiciem aos órgãos ou às entidades da administração pública 
municipal direta, autárquica e fundacional a melhoria de suas condições de funcionamento, compreendidas as 
condições de caráter organizacional, e que lhes proporcionem melhor desempenho no exercício de suas 
competências institucionais; 
V - promover ações que propiciem o aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e da ação 
administrativa; 
VI - promover a organização da ação governamental por programas; 
VII - eliminação de superposições e fragmentações de ações; 
VIII - racionalização de níveis hierárquicos e aumento da amplitude de comando; 
IX - orientação para as prioridades de governo;  
X - alinhamento das medidas propostas com as competências da organização e os resultados pretendidos; 
XI – elaborar plano de remanejamento ou da redistribuição de cargos e funções públicas visando a maior 
eficiência administrativa; 
XII - Avaliar e determinar em conjunto com as Secretarias de Governo, as pautas e ações prioritárias; 
XIII - exercer atividades de correção dos procedimentos administrativos a luz dos princípios norteadores da 
administração pública; 
XIV - exercer as atividades de correição administrativa dos servidores dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo;  
XVI - executar as atividades de organização, normatização, sistematização e padronização dos processos 
operacionais de todas as pastas de governo municipal; 
XVII - responder pela execução das atividades de ouvidoria, de transparência governamental e prevenção e 
combate à corrupção; 
XVIII – promover auditoria interna preventiva em todos os órgãos integrantes da administração pública, 
revisando atos, procedimentos e processos que impliquem em gasto público e receita pública; 
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XIX - verificar se os atos e procedimentos adotados pelas Pastas de Governo, e por seus agentes relativos à 
cobrança e ao recebimento das receitas diretamente arrecadadas pelo Município encontram-se nos moldes da 
legislação vigente;  
XX - verificar e apontar a existência de eventuais indícios de atos de improbidade administrativa, corrupção 
ativa e passiva, prevaricação, peculato ou qualquer outra conduta objeto de repreensão administrativa, 
executada por servidor municipal do qual tomem conhecimento no decorrer dos trabalho; 
XXI – desenvolver propostas para ampliar a eficiência dos programas de governo, racionalização do gasto 
público, e aumento das receitas públicas; 
XXII - verificar a exatidão dos estornos de receita; 
XXIII - verificar a ocorrência de registro em duplicidade de receitas, especialmente as decorrentes de anulação 
de despesas; 
XXIX - confirmar a correção do registro contábil da receita mediante a verificação da documentação de 
suporte dos lançamentos de receita; 
XXV - verificar a observância ao princípio da segregação de funções, de forma a impedir o acesso exclusivo de 
um servidor a todas ou às mais importantes fases do lançamento, da arrecadação e do recolhimento dos 
tributos; 
XXVI - verificar se o recolhimento de todas as receitas obedeceu ao princípio de unidade de tesouraria previsto 
no art. 56 da Lei 4.320/64; 
XXVII - verificar se os tributos recebidos estão previstos em ordenamentos jurídicos próprios, obedecendo aos 
limites estabelecidos nos arts 145, 150, 152 e 156 da Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e 
Código de Tributário e de Rendas do Município (Lei nº 524/2011); 
 
Art. 5º - Os membros da Comissão, durante a execução dos seus trabalhos, terão amplo e irrestrito acesso a 
todos os documentos públicos, incluindo-se todos os processos administrativos necessários para a elaboração 
de relatório final. 
Art. 6º - A Comissão Especial executará seus trabalhos na sede da Controladoria Interna do Município, durante 
o período de 60 (sessenta dias). 

Parágrafo único. O prazo dos trabalhos da Comissão Especial poderá ser prorrogado uma única vez, desde 
que o pedido seja devidamente fundamentado. 

Art. 7º - Fica a Comissão Especial constituída, autorizada a solicitar documentos, requerer informações e 
realizar visitas em todos os órgãos integrantes da Administração Municipal. 

§1º. Qualquer documento requisitado pela Comissão deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas). 

§2º. É vedada a utilização da informação recebida pela Comissão para outras finalidades a não ser a prevista 
neste Decreto. 

Art. 8º - A Comissão Especial deverá apresentar Relatório Final que deverá apontar todas as propostas de 
eficiência administrativa, que visem o aprimoramento do serviço público, racionalização de gastos e ampliação 
de receitas, bem como o apontamento de eventuais irregularidades e ilegalidades, que porventura sejam 
identificadas no decorrer dos trabalhos. 

Parágrafo Único. Constatada a irregularidade ou ilegalidade em qualquer dos atos de contratação praticados, a 
responsabilidade dos agentes públicos será apurada através de Sindicância e/ou Processo Administrativo 
Disciplinar, que deverá observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
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Art. 9º - O Relatório Final deverá ser entregue no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo previsto 
no art. 5º, devendo ser encaminhado ao Prefeito Municipal que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
manifestação e homologação de todos os atos e decisões da Comissão Especial designada. 

Art. 10 - Para a execução dos trabalhos, fica a Comissão especial formar e convocar Subcomissões para 
auxiliar na pesquisa, no levantamento de informações e dados, na construção e desenvolvimentos das propostas 
e diretrizes do Relatório Final. 

Art. 11 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 Riachão das Neves-BA, 06 de julho de 2020. 

 

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO 
Prefeito Municipal 
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