
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUI 

HUM A CNP] ne: 06.553.739/0001-07 

IN UM NOVO OLHAR 

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C I M 

PARECER 007/2021 - Prefeitura Municipal de Inhuma 

   
  

A Controladoria TInterna do Municipio - CGM tem como 
objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execuc&o dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
guanto & eficécia, da gestêo orcamentêria, financeira e patrimonial nos 
6rgaos e nas entidades da Administrac&o Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicac&o dos recursos 

destinados a Prefeitura Municipal de lInhuma, relativo ao mês de 
Fevereiro/2022. 

Focalizamos nossa anélise na movimentacë&o financeira da 

Prefeitura Municipal, com base nos documentos existentes. 

A anêlise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 
documentos inerentes aos mesmos estavam a nosso dispor e em sua forma 

original. 

Considerando ague os documentos comprobatêrios eram por 

demais consistentes, entendemos due foram devidamente aplicados os 

recursos destinados Prefeitura Municipal de Inhuma. 

    Controlada 

PREFELTURA LU 45. 623-5 
Made Fa 

LE 
EE 

  
  

Pa Joëo de Deus, 209 - Centro - CEP: 64.535-000 | INHUMA - PI 
@ (089) 34771212) E-mailprefeiturainhumapi@gmail.com 

Site: www.inhuma.pi.gov.br 

 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUI 

INHUM j CNP] ne: 06.553.739/0001-07 

BOB UM MOVO 

   
  

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C I M 

PARECER 012/2021 - Fundo Municipal de Satide - FMS. 

A Controladoria lInterna do Municipio - CGM tem como 

objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execucdo dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

guanto a& eficêcia, da gestêo orcamentêria, financeira e patrimonial nos 

6rgdos e nas entidades da Administracëo Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicacê&o dos recursos 

destinados ao Fundo Municipal de SaGide-FMS de Inhuma, relativo ao mês de 

Fevereiro/2022. 

Focalizamos nossa anêlise na movimentacê&o financeira do 

Fundo Municipal de Saude-FMS, com base nos documentos existentes. 

A andlise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 

documentos inerentes aos mesmos estavam a nosso dispor e em sua forma 

original. 

Considerando gue os documentos comprobatérios eram por 

demais consisten ge demos due foram devidamente aplicados os 

recursos de ipal de Satide-FMS de Inhuma. 
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C G M 

PARECER 010/2021 - Fundo Municipal de Assis. Social-FMAS. 

A Controladoria 'lInterna do Municipio - CGM tem como 
objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execucêo dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

guanto a& eficêcia, da gestêo orcamentAria, financeira e patrimonial nos 
6rgêos e nas entidades da Administrac&o Publica Municipal. 

— No caso em tela, examinamos a aplicacê&o dos recursos 

destinados ao Fundo Municipal de Assis. Social-FMAS de Inhuma, relativo ao 

mês de FEVEREIRO/2022. 

Focalizamos nossa anêlise na movimentacëo financeira do 

Fundo Municipal de Assis. Social-FMAS, com base nos documentos existentes. 

A anêlise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 
documentos inerentes aos mesmos estavam a nosso dispor e em sua forma 

original. 
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C G M 

PARECER 0008/2021 - FUNDEB. 

A Controladoria 'TInterna do Municipio - CGM tem Ccomo 
objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execucê&o dos 

programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
guanto & eficêcia, da gestê&o orcamentêria, financeira e patrimonial nos 
6rgêos e nas entidades da Administracëo Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicacêo dos recursos 
destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacêo Bêsica - 

FUNDEB de Inhuma, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. 

Focalizamos nossa anêlise na movimentacdo financeira do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo Bêsica - FUNDEB, com base 

nos documentos existentes. 

A andlise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 
documentos inerentes ao mês mesmos estavam a nosso dispor ee em sua forma 
original. 

nsiderando aue os documentos comprobatêrios eram por 
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C G M 

PARECER 011/2021 - Hospital Municipal Inhazinha. 

A Controladoria lInterna do Municipio - CGM tem como 

objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execuc&o dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
guanto & efic&cia, da gestê&o orcamentêria, financeira e patrimonial nos 
6rgê&os e nas entidades da Administracëo Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicacêo dos recursos 

destinados ao Hospital Municipal Inhazinha de Inhuma, relativo ao mês de 
FEVEREIRO/2022. 

Focalizamos nossa anêlise na movimentacê&o financeira do 
Hospital Municipal Inhazinha, com base nos documentos existentes. 

A anêlise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 

documentos inerentes aos mesmos estavam a nosso dispor e em sua forma 
original. 

Considerando due os documentos comprobatêérios eram por 
demais consiste es e gue foram devidamente aplicados os 
recursos desiinad nicipal Inhazinha de Inhuma. 
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