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PARECER 013/2022 - Prefeitura Municipal de Inhuma 

  

  

A Controladoria Interna do Município - CGM tem como 

objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execução dos 

programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e nas entidades da Administração Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicação dos recursos 

destinados a Prefeitura “Municipal de Inhuma, relativo ao mês de 
Março/2022. 

    Focalizamos | a análise na movimentação financeira da 
Prefeitura Municipal, com base nos documentos existentes. 

A análise das recei itas é despesas foi facilitada, pois os 
documentos inerentes aos mesmos estavam a nosso dispor e em sua forma 

original. 

Considerando que os documentos comprobatórios eram por 
demais consistentes, entendemos que foram devidamente aplicados os 

recursos destinados eitura Municipal de Inhuma.       
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO —- C IM 

PARECER 018/2022 - Fundo Municipal de Saúde - FMS. 

A Controladoria Interna do Município -— CGM tem como 
objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execução dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e nas entidades da Administração Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicação dos recursos 

=, destinados ao Fundo Municipal de Fptde- -FMS de Inhuma, relativo ao mês de 

Março/2022. á 

Focalizamos nossa Dis na movimentação financeira do 

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

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

original. 
ê 

- 1" 

Considerando que os “documentos comprobatórios eram por 

demais consiste mos que foram devidamente aplicados os 
recursos de ipal de Saúde-FMS de Inhuma. 
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C G M 

PARECER 016/2022 - Fundo Municipal de Assis. Social-FMAS. 

A Controladoria Interna do Município - CGM tem como 
objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execução dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e nas entidades da Administração Publica Municipal. 

No caso em tela, examinamos a aplicação dos recursos 

destinados ao Fundo Municipal de Assis. Social-FMAS de Inhuma, relativo ao 
mês de MARÇO/ 2022, à 

Focalizamos nossa análise na movimentação financeira do 
Fundo Municipal de Assis. Social-FMAS, com base nos documentos existentes. 

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

    

   
s documentos comprobatórios eram por 

demais foram devidamente aplicados os 
4 + / 

recur ssis. Social-FMAS 
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C GM 

PARECER 017/2022 - Hospital Municipal Inhazinha. 

A Controladoria Interna do Município = CGM tem como 

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

quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e nas entidades da Administração Publica Municipal. 

o 

No caso em tela, examinamos a aplicação dos recursos 

— destinados ao Hospital Municipal Inhazinha de Inhuma, relativo ao mês de 
MARÇO/2022. i o na 

o 1 

Focalizamos nossa análise na movimentação financeira do 

Hospital Municipal Inhazinha, com base nos documentos existentes. 

” E 

A análise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 

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

        

    

  

original. 
j A 

Considerando que os documentos comprobatórios eram por 

demais consiste emos que foram devidamente aplicados os 

recursos de icipal Inhazinha de Inhuma. 
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CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO - C GM 

PARECER 014/2022 - FUNDEB. 

A Controladoria Interna do Município - CGM tem como 

objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execução dos 
programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e nas entidades da Administração Publica Municipal. 

x 
No caso em tela, examinamos a aplicação dos recursos 

— destinados ao Fundo Nacional de. Desenvolvimento da Educação Básica - 
FUNDEB de Inhuma, relativo ao mês. RR sço/2028. 

Focalizamo: nossa análise na movimentação financeira do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, com base 
nos documentos existentes. sia 

  

A análise das receitas e despesas foi facilitada, pois os 

documentos inerentes ao mês mesmos estavam a nosso dispor e em sua forma 
original. x (à 

n E . 
E que os documentos comprobatórios eram por 

demais  consi que foram devidamente aplicados os 
recursos al de Desenvolvimento da Educação 

Básic 
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