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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

TERCEIRO QUADRIMESTRE - 2022 

 

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 2022 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 259/2021, 19 de dezembro de 2021. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

 

PRAÇA 28 DE MAIO, CENTRO, CEP: 68825-000 

 
 
 

3.1.1 Da Movimentação orçamentaria e financeira  das unidades no período: 

Valor Orçado para unidades administrativas:                        R$ 33.371.509,97 

 

Despesas correntes empenhadas no período: ...................... R$ 30.925.838,40 

Despesa Liquidada no período:  ............................................ R$ 30.780.564,44 

Despesas pagas no período:................................................. R$ 30.032.214,42 

 

Despesas de Capital: ..........................................................  R$ 5.319.093.98 

 

Obras e Instalações  .............................................................  R$  4.516.144,79 

Equipamentos e Material Permanente:  ................................  R$     802.949,19 

 

 

Saldo a Pagar (processado): .............................................. R$    1.652.738,87 

Saldo a Pagar (não processados)  ..................................... R$       275.773,96 

 

Apresentando um saldo orçamentário final no montante de R$ 0,00  

 

Houve alteração orçamentária no período sendo de suplementações em R$ 

24.115.955,37, com redução de R$ 21.242.532,96: 

 

3.1.2 Da Previdência Patronal: 

 

DISCRIMINAÇÃO APROPRIADO PAGO Diferença 

FUNPREM 494.662,22 494.662,22 0,00 

INSS 1.337.713,00 644.540,53 693.172,47 

Total 1.832.375,22 1.139.202,75 693.172,47 

 

O valor total de apropriação ocorreu em conformidade com a legislação vigente. 

 

3.1.3 Das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias: 

 

DISCRIMINAÇÃO RECEITAS DESPESAS 
Diferença 

(arrendondamento) 

FUNPREM 494.359,10 494.359,09 0,01 

INSS 554.431,61 475.893,34 78.538,27 

Total 1.048.790,71 970.252,43 78.538,28 
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Do valor total retido e do recolhido ficou uma importância de R$ 78.538,27 para o 

recolhimento no período seguinte, salienta-se que, o prazo de recolhimento diante da 

GPS sempre vence no 20º dia após o mês da competência. 

 

4. DESPESAS COM PESSOAL 

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

terceiro quadrimestre (consolidado) de 2022, o Município utilizou do limite de pessoal o 

percentual de 58,01%, 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. 

Na soma total entre todas as unidades o valor de despesa de pessoal se comportou 

dessa forma no quadrimestre: 

RCL no período:              R$ 126.582.678,18 

Valor correspondente a despesa de Pessoal no quadrimestre 60%:    R$   75.949.606,90 

Valor de gastos de pessoal no  quadrimestre:          R$   73.434.065,61 

Limite de gasto no quadrimestre: 58,01% 

 

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 58,01%, dentro do limite legal.  

Ao final do terceiro quadrimestre (consolidado) do exercício de 2022, pela 

documentação analisada, e, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e 

com base nos relatórios simplificados 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 30 de janeiro de 2023. 
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