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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

 
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 
SEGUNDO QUADRIMESTRE - 2021 

 

INTRODUÇÃO 

Em conformidade art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101, 

combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal n° 4.320/64, embasados nas orientações do 

Tribunal de Contas dos Municípios Estado do Pará a Coordenadoria de Controle Interno, 

apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no período de janeiro a agosto de 2021, 

foi emitido o presente parecer apontando as seguintes constatações: 

Tendo como gestora para o exercício 2021, a Sra. Claudia Maria Moraes de Andrade – Secretaria 
Municipal.  
 
O Controle Interno Municipal tem meta principal neste relatório avaliar a legalidade e a 
legitimidade da Gestão Pública na aplicação do que determina o Orçamento Municipal, dando 
transparência nas ações e atividades no que tange à receita e despesas bem como o patrimônio e 
execução dos programas de governo, a fim de constatar eficácia e eficiência.  
 
DESENVOLVIMENTO 
 
O Fundo Municipal de Saúde, tem como orçamento para o atual exercício como dotação inicial o 
valor de R$ 15.445.113,75 com alteração no período de R$ 6.163.695,10 de suplementação e R$ 
3.757.195,10 de redução, dentro da unidade sem alterar o valor inicial, e como uma execução 
orçamentária conforme se destaca: 

 

UNIDADE GESTORA 
VALOR 

EMPENHADO 

VALOR 

LIQUIDADO 

VALOR           

PAGO 

Fundo de Saúde 12.119.111,09 11.790.788,44 11.000.606,64 

TOTAL 12.119.111,09 11.790.788,44 11.000.606,64 
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Com relação á movimentação extra orçamentária: 

Receita extra orçamentária:         R$ 1.306.923,78 

Despesas extra orçamentária:     R$ 1.632.820,65 

Saldo para o período seguinte: R$ (- 325.896,87) 

 
Com relação à execução financeira ficou constatado o seguinte: 
 

INSS Serviços Prestados ........R$   26.914,02 

Consignado Banpara ..............R$ (- 15.750,52) 

Consignado Bradesco..............R$ (- 29.472,65) 

Previdência (Funprem).............R$ (- 36.132,23) 

IRRF – Salário ..........................R$ (- 15.531,85) 

Sindsaude ................................R$ (-   1.573,90)  

Total..........................................R$ (- 71.547,13)  

Valores pagos a maior em função de saldo do exercício anterior. 

Quanto ao limite de 15% estabelecido na emenda constitucional o fundo atingiu o percentual de 

15,04% dentro do período. 

Verifica-se no demonstrativo acima que o Fundo Municipal manteve o equilíbrio financeiro ao 

longo do período. 

De acordo o demonstrado, o departamento financeiro do FMS deverá fazer analise dos 

pagamentos relativos a consignados no período e tomar as devidas providencia quanto ao não 

recolhimento dos valores pendentes.  

Houve contratação no período de 07 profissionais para ocupação do cargo/função de Dentista, 
Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Auxiliar de Serviços Gerais, necessário ao bom andamento 
dos serviços. 
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4. Conclusão  

 

Pelo exposto, levando-se em consideração o que consta nos relatórios contábeis do 

segundo quadrimestre de 2021, acerca da gestão contábil, financeira, orçamentária, deste 

órgão, esta Coordenadoria de Controle Interno, instituição permanente e essencial às 

funções de fiscalização conforme determina a legislação vigente, considerando ainda que a 

gestão do Fundo Municipal de Saúde, esta amparado em lei própria c/c com as Leis 

Federais 8.080/90 e 8.142/90, quanto à aplicação dos recursos e o cumprimento de Metas, 

opina pela REGULARIDADE. 

 

Este e o Parecer,  

 

Muaná (PA) 23 de setembro de 2021. 
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