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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

1º QUADRIMESTRE - 2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Controle Interno foi instituído pela Lei Municipal nº 119/2005, tem como 

Coordenadora a Sra. Regiane Nery Tavares, e, atendendo determinações contidas no 

artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei Federal 4.320/64; artigo 59 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, vem emitir o parecer de Controle interno como 

parte integrante da prestação de contas. 

2. DOS FATOS  

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação 

vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que 

terão como objetivos:  

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e 

operacionais;  

- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar 

descobri-los o mais rapidamente possível;  

- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a 

correção ao registrarem-se as operações;  

- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se 

exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle interno de cada 

setor; 

- Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos 

os aspectos operacionais da entidade. 

3. DO DESENVOLVIMENTO 

3.1 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 

Para o exercício financeiro de 2021 a Prefeitura Municipal de Muaná estimou a 

receita e fixou o montante da despesa no valor de R$ 102.862.888,00 (cento e dois 

milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais), 

devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 240/2020 de 22 de dezembro de 2020. 
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3.1.1 Da Movimentação orçamentaria e financeira  das unidades no período: 

Valor Orçado para unidades administrativas:                        R$ 31.045.416,19 

 

Despenha empenhada no período: ....................................... R$ 5.424.314,67 

Despesa Liquidada no período:  ............................................ R$ 5.116.592,68 

Despesas pagas no período:................................................. R$ 5.086.641,94 

 

Saldo a Pagar no próximo quadrimestre: ......................... R$    337.672,73 

 

Apresentando um saldo orçamentário final no montante de R$ 31.045.416,19.  

 

Houve alteração orçamentária no período sendo de suplementações por anulação 

no valor de R$ 214.039,04.: 

 

3.1.2 Das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias: 

 

DISCRIMINAÇÃO RECEITAS DESPESAS Diferença 

Consignado Banpará 89.077,87 66.726,27 22.351,60 

Consignado Bradesco 53.765,21 40.483,29 13.281,92 

FUNPREM 128.337,28 58.460,18 69.877,10 

INSS 116.538,28 108.762,57 7.775,71 

IRRF 300,00 0,00 300,00 

ISSQN 290,00 0,00 290,00 

Pensão Alimentícia 9.680,66 9.680,66 0,00 

Rosilene Soares Ferreira 12.000,00 12.000,00 0,00 

Total 409.989,30 296.112,97 113.876,33 

 

Do valor total retido e do recolhido ficou uma importância de R$ 113.876,35 para o 

recolhimento no período seguinte. 

 

4. DESPESAS COM PESSOAL 

De acordo o índice apresentado no RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF referente 

ao Primeiro Quadrimestre de 2021, o Município utilizou do limite de pessoal o 

percentual de 60,81%, com relação ao percentual excedido, cabe aqui informar quanto 

a orientação para que seja feito as adequações nos quadrimestres seguintes como 

determina o artigo 23, “caput” da LC 101/2000. 
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 CONCLUSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO 

O Controle Interno do Município acompanha a Gestão Fiscal que trata da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, as ações quanto à 

verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao 

atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, 

impessoalidade e eficiência dos atos de gestão. 

A responsabilidade pelo Sistema de Controle cabe à administração, nos termos da 

Constituição da República, Arts. 31 e 74;  

Constatou-se uma despesa total de pessoal de 60,81%, atingindo o limite máximo, 

muito em função da pandemia generalizada, em que pese na área da saúde.  

Ao final do Primeiro Quadrimestre do exercício de 2021, pela documentação 

analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos 

relatórios simplificados que verificados no sistema de informação contábil da Prefeitura 

Municipal de Muaná, tão somente a despesa de pessoal justificada, portanto, sem 

qualquer contradição a ser observada. 

  

É o Parecer, 

 

Muaná/PA, em 31 de maio de 2021. 
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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 abril 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$ 4.376.700,00 de suplementação e R$ 
1.953.200,00 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 7.288.723,19 7.016.079,65 6.109.540,41 

TOTAL 7.288.723,19 7.016.079,65 6.109.540,41 

 

Verifica-se que houve saldo orçamentário no montante de R$ 10.579.890,56. 

Com relação á movimentação extra orçamentária: 

Receita extra orçamentária: R$ 529.854,92 

Despesas extra orçamentária: R$ 615.145,16 

Saldo para o período seguinte: R$ (- 85.290,24) 
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Com relação à execução financeira ficou constatado o seguinte: 
 

INSS Serviços Prestados ........R$ 13.170,91 

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$ (- 85.290,24)  

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

Quanto ao limite de 15% estabelecido na emenda constitucional o fundo não atingiu ficando com o 

percentual de 12,41% dentro do período já orientado para adequações nos quadrimestres 

seguintes. 

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.  

4. Conclusão  

 

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

primeiro 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) 28 de maio de 2021. 

REGIANE NERY 
TAVARES:68451032249

Assinado de forma digital por 
REGIANE NERY 
TAVARES:68451032249
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PRIMEIRO 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 abril de 2021, foi 

emitido o presente parecer apontando as seguintes constatações: 

Tendo como gestora para o exercício 2021, a Sra. Allyne Fernanda Gomes Pimenta – 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 Assistência Social, tem como orçamento para o atual exercício como 
dotação inicial o valor de R$ 1.682.997,00 com alteração no período de R$ 57.600,00 de 
suplementação e R$ 2.000,00 de redução, dentro da mesma unidade sem alterar o valor inicial, e 
como uma execução orçamentária conforme se destaca: 

 

UNIDADE GESTORA 
VALOR 

EMPENHADO 

VALOR 

LIQUIDADO 

VALOR           

PAGO 

Fundo de Assistência Social 544.171,02 459.607,67 448.798,07 

TOTAL 554.171,02 459.607,67 448.798,07 

 

Verifica-se que houve saldo orçamentário no montante de R$ 1.194.425,98. 
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Com relação à movimentação extra orçamentaria: 

 Receita extra orçamentaria:.................. R$ 73.409,28 

 Despesa extra orçamentária:................ R$ 56.102,10 

Saldo para o período seguinte:........... R$ 17.307,18 

 

Sendo assim distribuído: 

 Consignado Banpara ................  R$   961,80 

 Consignado Bradesco ............... R$ 3.384,39 

 INSS .......................................... R$ 7.461,53 

 Previdência (Funprem) ............. R$  3.958,47 

 IRRF .......................................... R$  1.540,99 

 
Com relação à execução financeira ficou constatado o seguinte: 
 

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

longo do período. 

Orienta-se ainda que sejam tomadas as devidas providencias quanto a as despesas indevidas 

bem como da responsabilidade financeira apresentadas nos demonstrativos.  

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

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

recolhimento dos valores pendentes.  

O Fundo Municipal de Assistência Social trabalha com os seguintes programas sociais, mantidos 

no exercício de 2021. 

 PSB- Proteção Social Básica; 

 PSE – Proteção Social Especial; 

 BPC – Beneficio de Prestação Continuada; 

 AEPETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 GBF; 

 GSUAS; 

 PSB; 
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 SUAS Primeira Infancia; 

 MAC; 

 ACE SUAS Trab; 

 COVID EPI; 

 

 

4. Conclusão  

 

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

primeiro 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 Assistência Social, esta amparado em lei própria c/c com a 

Lei Federal 8.742/93-LOAS, quanto à aplicação dos recursos e o cumprimento de Metas, 

opina pela REGULARIDADE. 

 

Este e o Parecer,  

 

Muaná (PA) 28 de maio de 2021. 

REGIANE NERY 
TAVARES:68451032
249

Assinado de forma digital 
por REGIANE NERY 
TAVARES:68451032249


