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ABORDAGEM DO RELATÓRIO 

 

Este relatório de análise de contas consiste no controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros 

necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública 

Municipal em seus mais diversos níveis, o qual entre eles 

contemplarão a verificação de: 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Examinamos as contas de 2017 da Prefeitura Municipal de Quatipuru e 

dos respectivos Fundos de Saúde (FMS), Educação (FME e FUNDEB) e 

Assistência Social (FMAS), e demais unidades administrativas, 

considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento 

municipal, representadas pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 (LDO), pelos atos 

consequentes da publicação da Lei Orçamentária Anual para o 

exercício de 2017 (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, 

bem como o atendimento aos princípios constitucionais que regem a 

Administração. 

 

O Sistema de Controle Interno de Quatipuru encontra-se instituído 

pela Lei nº 099/2005, mas também, contou com a nomeação de seu 

Controlador por meio do decreto nº 020/2017, de 02 de janeiro, 

congrega variados controles neste Município. Visando alcançar as 

normatizações constitucionais e infraconstitucionais, a seguir 

elencadas – artigos. 70, 74 da Constituição Federal, artigos 70 e 76 

da Lei Federal 4.320/64, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 

Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios. Dessa forma, 

evidencia-se o Relatório de Controle Interno, que é parte integrante 

da Prestação de Contas. 

   

O Sistema de Controle Interno de Quatipuru deve contribuir para que 

esta comuna alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput 

do seu art. 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade 

e eficiência. Este último mandamento, eficiência, vem recebendo uma 

atenção especial, no tocante à verificação dos resultados de gestão, 

quase todos instituídos no Plano Plurianual. 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com


                                     

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

___________________________________________________________________________ 

Rua: Cônego Siqueira Mendes - S/N – Centro - CEP: 68.709-000 – Quatipuru-PA - CNPJ: 01.612.367/0001-29 

www.quatipuru.pa.gov.br – e-mail: cgm.quatipuru@gmail.com - Fone: (91) 98519-4080 

 

 
 

4 

 

A eficiência para este controle interno é “gastar o quanto menos com 

o melhor aproveitamento em serviços”. É a otimização dos recursos 

disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e normas, 

visando ao menor esforço e ao menor custo de execução das tarefas. 

Assim, as Políticas Públicas devem alcançar as METAS (eficácia), mas 

devem utilizar o menor montante possível de recursos públicos, 

sempre escassos e insuficientes para todas as demandas educacionais, 

sociais, de saúde pública, de infraestrutura, dentre outras. 

 

Para tanto, o Controle Interno Municipal, adota a praxe de 

acompanhar a despesa inspecionando sua liquidação através de 

procedimentos interno Administrativo de controles (PACS1), não 

obstante, analisa também a emissão das notas de autorização de 

fornecimentos de bens e/ou serviços, observa o princípio do empenho 

prévio. Posteriormente a todo este processo, a despesa caminha para 

execução financeira. 

 

Dentre as atividades cotidiana, a Unidade de Controle Interno 

acompanha os investimentos em educação, saúde, assistência social e 

outros índices obrigatórios que permeiam a Administração Pública, 

conforme as indicações neste relatório, inclusive com a efetiva 

participação nas reuniões periódicas dos Conselhos Municipais e 

incentiva o controle social. 

   

Nossa responsabilidade, uma delas, é a de expressar opinião sobre a 

regularidade das contas do administrador público, relativo aos seus 

atos de gestão e a execução orçamentária, financeira e patrimonial 

da instituição. 

                                                 
1 PACS – Procedimento Administrativo de Compras e/ou Serviços – Método de Controle Implantado na Prefeitura de Quatipuru em 

2017. 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com


                                     

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

___________________________________________________________________________ 

Rua: Cônego Siqueira Mendes - S/N – Centro - CEP: 68.709-000 – Quatipuru-PA - CNPJ: 01.612.367/0001-29 

www.quatipuru.pa.gov.br – e-mail: cgm.quatipuru@gmail.com - Fone: (91) 98519-4080 

 

 
 

5 

2. QUALIFICAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS 
 

Este Relatório comtempla as contas das Unidades Orçamentárias: 

Prefeitura Municipal de Quatipuru, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 

Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e 

FUNDEB. 

 

 

PREFEITURA MINICIPAL DE QUATIPURU 
 Prefeito Municipal de Quatipuru 
 

NOME: LUIZ PEREIRA DE SOUSA 

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 

CPF: 443.028.002-91 

ENDEREÇO: Rua Cônego Siqueira, S/N, Palácio Dr. Almir Gabriel 

E-MAIL: gabinete.quatipuru@gmail.com 

 

 

 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Secretário Municipal de Saúde 

 
NOME: GESSÉ DE SOUSA GOMES 

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 

CPF: 748.667.612-53 

ENDEREÇO: Rua Cônego Siqueira, S/N, Palácio Dr. Almir Gabriel 

E-MAIL: saude.quatipuru@gmail.com 
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 

Secretário Municipal de Educação 
   
NOME: PAULO ROBERTO DE SILVA SOUSA  

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 

CPF: 790.331.112-15 

ENDEREÇO: Rua Cônego Siqueira, S/N, Palácio Dr. Almir Gabriel 

E-MAIL: educacao.quatipuru@gmail.com 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Secretária Municipal de Assistência Social 

   

NOME: MARIA BENIGNA PENICHE DA PAIXÃO SOUSA 

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 

CPF: 255.391.322-20 

ENDEREÇO: Rua Cônego Siqueira, S/N, Palácio Dr. Almir Gabriel 

E-MAIL: acao.social.quatipuru@gmail.com 
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3. MÉTODO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU 
SERVIÇOS (PACS) 

 

O Procedimento Administrativo de Compras e Serviços, doravante, PACS 

é um método de análise de processamento de despesa, que consiste na 

verificação de todos os estágios das despesas. Mas também, compõem 

método de Controle de estágio e etapas. 

 

O Município de Quatipuru adota esse procedimento atualmente, para 

identificar as origens de compras e serviços. Os processos consistem 

basicamente em níveis de etapas, a elencar: (i) primeiro a 

Secretaria solicitante envia documentos padronizados de pedidos para 

o Setor de Compras, em seguida;(ii) O Setor de Compra Protocolo o 

pedido e envia para a Unidade de Controle Interno; (iii) A Unidade 

de Controle Interno analisa  o pedido dentro da estrita observância 

dos Princípios Constitucionais basilares e Indefere ou Defere o 

processo com despacho para; (iv) O Setor de Contabilidade e 

Prestação de Contas, o qual faz empenho prévio e protocola os 

documentos do processo, e; (v) O processo e documentos probatórios 

segue para o Gabinete do Prefeito para assinatura e ciência. Depois 

desse processo o ciclo do PACS se renova e volta para o Setor de 

compras até a entrega ou execução do serviço, sendo passado 

posteriormente para a Tesouraria para programação de pagamento, após 

completo este ciclo a documentação é repassada para baixa e 

arquivamento pelo o Setor Contabilidade e prestação de Contas. 

 

Vale ressaltar que, toda a metodologia do PACS é autorizada pelos 

setores supracitados, mas também analisado por um rol de conjuntos 

de autoridades responsáveis para os devidos despachos. 
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4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 Receitas 
 

A Unidade de Controle Interno acompanhou sempre que possível a 

devida arrecadação das receitas próprias do Município no exercício 

de 2017, como também a aplicação de receita vinculada recebidas de 

outros entes da federação, através de análise das informações 

contidas no sistema. 

 

Devido a este acompanhamento realizado pela Unidade de Controle 

Interno, e a correta arrecadação e contabilização das receitas 

municipais, não foi preciso realizar auditoria formal, pois este 

acompanhamento concomitante, da receita pela Unidade Controle 

Interno, ajuda a prevenir e corrigir possíveis erros que possam 

trazer prejuízo para Administração Pública. 

 

Por não ter encontrado nenhuma irregularidade na receita, não foi 

preciso enviar recomendação ao gestor. 

 

4.2 Despesas 
 

A Unidade de Controle Interno acompanhou e analisou 

concomitantemente as despesas do Município no exercício de 2017, 

para a sua correta aplicação. Este acompanhamento concomitante 

realizado por essa Unidade é de suma importância na correção de 

erros e falhas no momento em que possam ocorrer, dessa forma foi 

possível corrigir a maior parte das falhas operacionais no momento 

em que ocorreram, utilizando-se do Princípio da Autotutela. 

 

A despesa não foi objeto de auditório nos trâmites formais, porém 

foi acompanhada diariamente pela Unidade de Controle Interno. Por 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com
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não ter encontrado irregularidade ou inconsistência que possam 

causar prejuízo a Administração pública, não foi preciso comunicar 

ao gestor tal fato. 

 

Não foram verificadas despesas que não tivessem autorização ilegal 

ou ilegítima, bem como também não foi encontrada despesas que não 

tenha suporte constitucional. 

 

Não há pagamentos de despesas antes de regular liquidação, bem como 

também não há pagamento de despesas de títulos e documentos idôneos 

para sua comprovação 
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5.DA CONTABILIDADE E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

O Setor de Prestação de Contas de Contabilidade tem realizado os 

procedimentos contábeis conforme determina a legislação e, com 

eficiência e antecedência, têm finalizado os relatórios referentes 

aos bimestres, quadrimestres, semestres e quadro anual do corrente 

exercício financeiro. 

 

A contabilidade encontra-se em conformidade com a legislação 

vigente, refletindo adequadamente a situação da contabilidade 

orçamentária, financeira e patrimonial, conforme balancetes 

previstos na Lei 4.320/64, conforme Lei 101/2000 (LRF), Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como, demais 

dispositivos aplicáveis ao rol contábil. Sendo que, a contabilidade 

patrimonial está em fase de adequação para efeitos contábeis para 

poder refletir uma realidade atual. Todas as operações contábeis são 

realizadas com documentação própria, assinadas pelo contador, gestor 

e tesoureiro. 

 

A Administração Pública Brasileira tem sido desafiada a adequar seus 

processos e controles, além de estabelecer e implantar melhores 

práticas contábeis e de gestão com a finalidade da convergência das 

práticas contábeis vigentes aos padrões internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público e consequente adoção das 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 

NBCASP.  

 

Nesse contexto, o Ministério da Fazenda, por meio da Portaria MF nº 

184/2008, definiu que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o 

órgão regulador do processo de convergência no Brasil. Dentre outras 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com
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atribuições, a STN estabelece normas e procedimentos contábeis 

mediante a elaboração, discussão, aprovação e publicação do Manual 

de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP.  

................ 

Art. 1° Determinar à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 

órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, o 

desenvolvimento das seguintes ações no sentido de promover a 

convergência às Normas Internacionais de Contabilidade 

publicadas pela International Federation of Accountants - 

IFAC e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao 

Setor Público editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e 

conceituais estabelecidos na legislação vigente: 

 

I - identificar as necessidades de convergência às normas 

internacionais de contabilidade publicadas pela IFAC e às 

normas Brasileiras editadas pelo CFC; 

 

II - editar normativos, manuais, instruções de procedimentos 

contábeis e Plano de Contas Nacional, objetivando a 

elaboração e publicação de demonstrações contábeis 

consolidadas, em consonância com os pronunciamentos da IFAC 

e com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, 

aplicadas ao setor público; 

 

III - adotar os procedimentos necessários para atingir os 

objetivos de convergência estabelecido no âmbito do Comitê 

Gestor da Convergência no Brasil, instituído pela Resolução 

CFC n° 1.103, de 28 de setembro de 2007. 
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Art. 2° A Secretaria do Tesouro Nacional promoverá o 

acompanhamento continuo das normas contábeis aplicadas ao 

setor público editadas pela IFAC e pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, de modo a garantir que os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade sejam respeitados no âmbito do 

setor público, Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 

............... 

 

No sentido de padronizar os procedimentos contábeis entre os entes 

da Federação (União, Estados, DF e Municípios), a STN desenvolveu o 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, visando o alto nível 

de qualidade e transparência das informações e a consolidação das 

contas públicas. 

 

Esse processo tornou-se obrigatório a partir de 2015 em todos os 

Municípios. Embora algumas providências já estejam sendo tomadas, 

estamos longe de atingir o nível esperado pelos órgãos de contas e 

reguladores. No Município de Quatipuru as providencias foram tomadas 

pelo Chefe do Executivo no sentido de adequar a estrutura 

organizacional da Prefeitura, criando unidades administrativas para 

atender a nova realidade dos serviços públicos. Dentre as unidades 

criadas está a autonomia funcional da Contabilidade Geral do 

Município, responsável para implantar as NBCAS e consolidar as 

informações das demais unidades administrativas por meio de sistema 

integrado. 

 

Em cumprimento das funções da Unidade Central de Controle Interno, 

foram tomadas providências no sentido de criar regulamento através 

de roteiro prático para a catalogação, mensuração, identificação, 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com
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classificação, avaliação, contabilização, ajuste e depreciação do 

Ativo Permanente das unidades administrativas municipais, atendendo 

às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 

NBCASP e às Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Está sendo 

proposto aos Servidores a adoção do termo de responsabilidade 

relativo ao correto uso dos bens patrimoniais.  

 

No entanto, esses trabalhos não foram concluídos em 2017, devido 

inúmeros problemas operacionais, dentre eles o mais grave foi a 

adequação de sistema informatizado para atender o regulamento 

mencionado. Com a edição da Portaria Nº 896, de 31 de outubro de 

2017, que estabelece regras acerca da periodicidade, formato e 

sistema relativos à disponibilização das informações e dos dados 

contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2018, em 

atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, e dá outras providências. 

 

Nos termos da Portaria mencionada no exercício de 2018, serão 

inseridas no Siconfi, obrigatoriamente, as seguintes informações e 

dados contábeis, orçamentários e fiscais:  

 

 Declaração das Contas Anuais - DCA, para fins de cumprimento do 

art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000, contendo a relação da 

estrutura das administrações direta e indireta, cujos dados foram 

consolidados na declaração;  

 

 Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 

2000, quais sejam:  

 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com


                                     

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

___________________________________________________________________________ 

Rua: Cônego Siqueira Mendes - S/N – Centro - CEP: 68.709-000 – Quatipuru-PA - CNPJ: 01.612.367/0001-29 

www.quatipuru.pa.gov.br – e-mail: cgm.quatipuru@gmail.com - Fone: (91) 98519-4080 

 

 
 

14 

 o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se 

referem os arts. 52 e 53;  

 

 o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54. 

III – Atestado do Pleno Exercício da Competência Tributária, para 

fins de atendimento ao disposto no inciso I do art. 22 da 

Portaria Interministerial MF/MP/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 

2016;  

 

 Atestado de cumprimento de limites apurados no RGF, para fins de 

atendimento ao disposto no inciso XI do art. 22 da Portaria 

Interministerial MF/MP/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016;  

 

Conjunto de informações primárias de natureza contábil, orçamentária 

e fiscal utilizadas para geração automática de relatórios e 

demonstrativos de propósito geral, denominado Matriz de Saldos 

Contábeis – MSC. 
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6. LICITAÇÕES 
 

Os processos licitatórios já realizados no exercício financeiro de 

2017 fundamentaram-se no que preconiza a Lei 8.666/93, Lei 

10.520/02, demais legislações correlatas e decreto de emergência. 

 

Atendendo ao regramento estabelecido pela Resolução 11.535/2014-

TCM/PA, as licitações municipais têm sido publicadas no Mural de 

Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Procedendo a análise quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos 

pela Resolução 11.535/2014-TCM/PA, transcreve-se o regramento, para 

posterior análise: 

 

              Art. 6º. A apresentação eletrônica dos procedimentos de 

licitações, dispensas e inexigibilidades, bem como dos 

contratos e termos aditivos decorrentes, deverão ser 

encaminhados no Mural, atendendo aos seguintes prazos: 

 

              I – na mesma data do envio das cartas-convite aos licitantes, 

na modalidade Convite; 

 

              II – na data da publicação do extrato do edital no Diário 

Oficial nas modalidades, Tomada de Preços, Concorrência 

Pública, Concurso, Leilão e Pregão; 

 

              III – na data da publicação dos respectivos despachos de 

ratificação do procedimento, pelo Ordenador, nas dispensas e 

inexigibilidades, nos termos do art. 26, da Lei n.º 

8.666/93; 

 

              IV – na data da publicação do contrato decorrente, na adesão 

à Ata de Registro de Preços; 

 

              V – com até 24h (vinte e quatro horas), após os julgamentos 

realizados pela Comissão de Licitação, nos casos de 

impugnações; habilitações; propostas e recursos. 
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Sobre a tempestividade de publicação de Processos licitatórios no 

Mural de Licitação do TCM-PA, as licitações de 2017 foram todas 

divulgadas, isso também foi base de análise da unidade de Controle 

Interno que até emitiu notificação ao gestor para que cumpra o prazo 

conforme a determinação da resolução, além de emissão de orientação 

ao setor responsável (Comissão Permanente de Licitação). 

 

O rol de licitações do exercício de 2017 estão todas publicadas no 

Mural de Licitação no Sítio do TCM. 
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7. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

A Lei de Acesso à Informação, em seu Art. 8º, caput, estabelece 

obrigatoriedade da Administração Pública Municipal de publicar e 

manter em sítios oficiais da rede mundial de computadores, todas as 

informações de interesse coletivo por ela produzidas ou custodiadas, 

e, desta forma, para atendimento do disposto na licitação citada, o 

Município tem em seu site oficial (www.quatipuru.pa.gov.br/)         

Portal da Transparência municipal, sendo nele publicado todas as 

receitas e despesas públicas municipais, decretos, portarias, 

organograma administrativo, licitações e contratos administrativos, 

dentre outros documentos de interesse público, e, sobre isso, 

observa-se ações no sentido de cumprir a legislação. 

 

Cabe mencionar que o Poder Executivo do Município de Quatipuru 

atingiu nota 100 no Portal da Transparência, sendo congratulado com 

o Selo Verde – Gestor Transparente 2017, ofertado pelo TCM/PA, onde 

comprova o cumprimento de 100% das Determinações acordadas no TAG 

2017.  
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8. DOS RESTOS A PAGAR 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, com intuído de proteger o 

patrimônio público e impedir o endividamento dos órgãos públicos, 

estabeleceu normas de controle das despesas. A Contabilidade Geral 

do Município registrou apenas Resto a Pagar Processados – despesas 

empenhadas e não pagas no encerramento do exercício que já 

percorreram a fase de liquidação, despesas empenhada e não paga até 

o dia 31 de dezembro – o montante produzido foi R$ 116.630,32 (cento 

e dezesseis mil e seiscentos e trinta reais e trinta e dois 

centavos), conforme demonstrações abaixo: 
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A Lei Complementar nº. 101 trata de forma específica da assunção de 

compromisso sem lastro financeiro, no final de mandato. Analisando o 

exposto neste art. 42, pode-se entender que o gestor não poderá 

deixar despesas inscritas em resto a pagar, acima da disponibilidade 

financeira por fonte de recursos. O Decreto Federal nº 93.872 de 23 

de dezembro de 1986, alterado pelo Decreto Federal nº. 7.654, de 23 

de dezembro de 2011, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa 

do Tesouro Nacional, forma mais especifica, in verbis: 

 

Art. . 67. Considerem-se Restos a Pagar as despesas 

empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se 

as despesas processadas das não processadas (Lei nº 

4.320/64, art. 36).  

 

§ 1º Entendem-se por processadas e não processadas, 

respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas, 

na forma prevista neste decreto.  
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§ 2º O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e 

por credor.  

 

Art. 68.  A inscrição de despesas como restos a pagar no 

encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de 

Empenho depende da observância das condições estabelecidas 

neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.   

 

§ 1o  A inscrição prevista no caput como restos a pagar não 

processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de 

despesas.  

 

§ 2o  Os restos a pagar inscritos na condição de não 

processados e não liquidados posteriormente terão validade 

até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição, ressalvado o disposto no § 3o.  

 

Não houve a necessidade de instauração de Processo Administrativo 

para apurar despesas inscritas em restos a pagar dos exercícios 

anteriores, pois os restos a pagar inscritos foram considerados 

legítimos. 

 

O inciso II do art. 59, dispõe que é responsabilidade do Controle 

Interno exercer a fiscalização dos limites e condições para 

realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar. 

Desta forma a O Controle Interno Municipal, passa analisar a 

inscrição de restos a pagar por fonte de recurso. 
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9. CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

 

A Lei Municipal nº 237/2017, de 03 de janeiro de 2017, dispõe sobre 

o Orçamento Municipal para o exercício de 2017, com despesa fixada 

em R$ 24.625.410,73 (vinte e quatro milhões e seiscentos e vinte e 

cinco mil e quatrocentos e dez reais e setenta e três centavos). O 

art. 6º, I, da mencionada lei autoriza o chefe do Executivo efetuar 

suplementação em até 50% (Cinquenta por cento) do valor da despesa 

fixada, correspondendo a um montante de R$: 12.312.705,37 (doze 

milhões e trezentos e doze mil e setecentos e cinco reais e trinta e 

sete centavos), conforme dispõe art. 6º, Inciso I, da Lei do 

orçamento, in verbis: 

 

Art.  Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado: 

 

I – Abrir Créditos Suplementares no decorrer do exercício de 

2017, com finalidade de atender a insuficiência nas dotações 

orçamentárias relativas às Despesas Correntes e de Capital, até o 

limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa atualizada no 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, utilizando como fonte de 

recursos às disponibilidades citadas nos incisos I, II e III do 

Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964. 

 

A Contabilidade Geral do Município mantém controle sobre os créditos 

adicionais e especiais, inclusive a publicação dos Decretos, como 

demonstra o quadro abaixo: 
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VALOR ORIGEM

02/01/2017 001./2017 00234/2017. 382.044,43R$    382.044,43R$    PM

02/01/2017 002./2017 00234/2017. 96.065,44R$     96.065,44R$     FMAS

02/01/2017 003./2017 00234/2017. 91.000,00R$     91.000,00R$     FME

02/01/2017 004./2017 00234/2017. 56.570,66R$     56.570,66R$     FMS

02/01/2017 005./2017 00234/2017. 1.065,99R$      1.065,99R$      FUNDEB

02/05/2017 006./2017 00234/2017. 1.407.330,00R$  1.407.330,00R$  PM

02/05/2017 007./2017 00234/2017. 241.355,49R$    241.355,49R$    FMAS

02/05/2017 008./2017 00234/2017. 175.805,83R$    175.805,83R$    FME

02/05/2017 009./2017 00234/2017. 845.100,00R$    845.100,00R$    FMS

02/05/2017 010./2017 00234/2017. 426.600,00R$    426.600,00R$    FUNDEB

01/09/2017 011./2017 00234/2017. 1.489.880,00R$  1.489.880,00R$  PM

01/09/2017 012./2017 00234/2017. 325.117,00R$    325.117,00R$    FMAS

01/09/2017 013./2017 00234/2017. 269.296,41R$    269.296,41R$    FME

01/09/2017 014./2017 00234/2017. 1.117.000,00R$  1.117.000,00R$  FMS

01/09/2017 015./2017 00234/2017. 1.566.752,54R$  1.566.752,54R$  FME

02/10/2017 016./2017 00234/2017. 5.000,00R$      5.000,00R$      CM

01/11/2017 017./2017 00234/2017. 4.000,00R$      4.000,00R$      CM

01/12/2017 018./2017 00234/2017. 20.797,00R$     20.797,00R$     CM

TOTAL GERAL 8.520.780,79R$  8.520.780,79R$  

EDUCAÇÃO

SAUDE

FUNDEB

FUNDEB

ASSISTENCIA

PREFEITURA

ASSISTENCIA

EDUCAÇÃO

PREFEITURA

ANULAÇÃO

CÂMARA

CÂMARA

DATA Nº

FUNDEB

SAUDE

PREFEITURA

ASSISTENCIA

EDUCAÇÃO

CÂMARA

SAUDE

FONTE DE RECURSODECRETO

UG LEI
SUPLEMENTAÇÃO

TIPO DE CREDITO

 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017.  

 

Os créditos orçamentares adicionais são três: Suplementares, 

Especiais e Extraordinários, o Município de Quatipuru, tanto o 

Executivo como o Legislativo usaram apenas os créditos 

suplementares, os quais são destinados a reforço de dotação 

orçamentária. Além disso, vale destacar que, a abertura de crédito 

suplementar depende de existência de recursos disponíveis para 

cobrir a despesa, autorização legislativa prévia e deverá ser 

precedida de exposição justificada. 

 

A Unidade de Controle manteve análise sobre os créditos 

suplementares, bem como sua abertura e execução. Não havendo nesse 

elemento peça irregular, pois todas as suplementações estão no 

perímetro da Lei. 
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10. REPASSE AO PODER LEGISLATIVO 
 

Conforme artigo 29 A, inciso I, da Constituição Federal de 1988, o 

total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 

poderá ultrapassar a 7% (sete por cento) para Municípios com 

população de até 100.000 (cem mil) habitantes e 3,5% para municípios 

com mais de 8 milhões de habitantes. 

 

Dentre as dúvidas mais evidentes é se deve ou não incluir na base de 

cálculo do montante a ser repassado ao Poder Legislativo, a receita 

de contribuição para o custeio da iluminação pública, prevista no § 

1º do art. 149, da CR/88. Porém o entendimento da unidade Central de 

Controle Interno é que a Receita de contribuição para o custeio da 

iluminação pública não fará parte dos elementos para fins de base de 

cálculo de repasse mensal ao Legislativo. 

 

Os limites de gastos com o Legislativo Municipal são estabelecidos 

pelas normas constitucionais e infraconstitucionais. São três, os 

limites estabelecidos, com base de cálculo diferente. Podemos 

afirmar que gasto com pessoal é diferente de folha de pagamento; são 

limites distintos e devem ser analisados isoladamente. 

 

O primeiro limite imposto pelo inciso VII do art. 29 da Constituição 

Federal tem como base de cálculo para remuneração dos Vereadores a 

receita do município. O segundo limite imposto pelo § 1º do art. 29-

A da Constituição Federal tem como base de cálculo o valor do 

“duodécimo” efetivamente repassado ao Legislativo Municipal no 

exercício financeiro. O terceiro e último limite foi estabelecido 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto na alínea “a” 
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do inciso III do art. 20, tendo como base de cálculo a Receita 

Corrente Líquida do Município. 

 

Podemos citar mais um limite, totalizando quarto limites diferentes 

para a remuneração dos Vereadores. Esse último tem como parâmetro os 

subsídios dos Deputados Estaduais, conforme prevê as alíneas “a, b, 

c, d, e, f” do inciso VI do art. 29 da Constituição Federal. 

Evidencia-se, entre outros elementos, a imutabilidade dos subsídios, 

face aos princípios da inalterabilidade, anterioridade e moralidade. 

Assim, percentual previsto na Carta Magna tem, neste caso, a função 

de estabelecer o patamar para a fixação do subsídio, não servindo de 

indexador. 

 

Igualmente, são diferenciadas as bases de cálculos para fixação de 

limites de gastos. Possuem, também, significados diferentes as 

expressões: “folha de pagamento”, “gastos com pessoal” e 

“remuneração de Vereadores”. Diante de tantos conflitos latentes, 

não é possível comparar os limites, pois os conceitos são 

diferentes, bem como as bases de cálculos. 

 

A Emenda Constitucional nº. 58/2009 modificou a redação dos artigos 

29 e 29-A da Constituição Federal para dispor sobre o limite de 

despesas e a composição das Câmaras de Vereadores, além de revogar o 

§ 1º do art. 29-A da Carta Maior, não colaborou com a clareza da 

matéria.  

 

Faremos aqui, algumas considerações a título de orientação para 

calcular de forma correta os valores dos gastos com a Câmara 

Municipal, nos termos da legislação vigente. O repasse (destinado 

aos gastos dos Legislativos) deverá ser realizado até do dia 20 de 

cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal. A 
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Presidência deverá aprovar o quadro de quotas através de ato 

próprio, conforme disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Federal nº: 

4.320/64, combinados com art. 8º da Lei Complementar nº: 101, de 04 

de maio de 2000. 

 

Estabelecido o instrumento legal de programação de transferência 

financeira, passamos à análise dos cálculos para as transferências 

de valores ao Poder Legislativo a título de duodécimos. Em 

municípios com população até 100.000 habitantes são de 7% (sete por 

cento) do somatório da Receita Tributária e Transferências 

Constitucionais previstas no § 5º do art. 153 e arts. 158 e 159 da 

Constituição Federal. 

 

O Poder Executivo não pode ultrapassar o prazo previsto no art. 168 

da CR/88 para o repasse dos duodécimos, deve, diante de eventuais 

incorreções no planejamento, programação ou orçamentação das ações 

governamentais, valer-se do instrumento de alteração orçamentária 

dos créditos adicionais, na forma do art. 40 e seguinte da Lei 

4.320/64. Não há possibilidade de alterar por norma municipal a data 

de repasse do duodécimo previsto no art. 168 da CR/88, sob pena de 

incidência do inciso II do § 2º do art. 29-A da CR/88, sem prejuízo 

de medidas judiciais a serem adotadas pelo Legislativo. 

 

É função da Unidade de Controle, fiscalizar os gastos com o 

Legislativo Municipal e considerando que nos termos do art. 168 da 

Constituição Federal, conjugado com a Lei Orgânica Municipal e 

demais normas. Nos termos do art. 29-A da Constituição Federal 

conjugado com a Lei Complementar nº. 101/2000, cabe ao Controle 

Interno informar ao gestor a forma adequada dos repasses ao 

Legislativo Municipal durante o exercício financeiro 
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A Contabilidade Geral do Município apresentou o quadro informativo 

com os cálculos de repasse ao Legislativo no exercício de 2017. 

REPASSES EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO/2017 

Repasse mensal Repasse realizado 

Janeiro R$ 65.534,34 

Fevereiro R$ 65.534,34 

Março R$ 65.534,34 

Abril R$ 65.534,34 

Maio R$ 65.534,34 

Junho R$ 65.534,34 

Julho R$ 65.534,34 

Agosto R$ 65.534,34 

Setembro R$ 65.534,34 

Outubro R$ 65.534,34 

Novembro R$ 65.534,34 

Dezembro R$ 65.534,34 

TOTAL R$ 786.412,08 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

  

Como demonstrado no quadro acima as despesas do Legislativo para 

2017 foram fixadas com base estimativa, como bem supracitado não foi 

prestado conta do ano de 2016, sendo assim, o repasse terá como 

limite o valor anual de R$: 786.412,08 (setecentos e oitenta e seis 

mil e quatrocentos e doze reais e oito centavos) em doze parcelas de 

R$: 65.534,34 (sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos). No exercício de 2017, verificou-

se também que o Legislativo Municipal não devolveu a tesouraria do 

Executivo os valores que não foram aplicados durante o exercício 

financeiro. 
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Cabe ressaltar que, a base de cálculo para repasse ao legislativo no 

em 2017, se deu pelas receitas arrecadadas em 2016 (conforme a Lei) 

e estas foram consultadas pela internet, excluídas as receitas 

próprias do Município, uma vez que não foi prestado contas em 2016, 

já que, as receitas próprias constariam no Balanço Anual de 2016, o 

qual não temos acesso até este relatório. 

 

A Unidade de Controle Interno reconhece que com a apropriação dessa 

base de cálculo para o repasse ao Legislativo, está a menor em 

valores monetários. Tal premissa se deu em virtude de não termos 

informações contábeis de 2016, uma vez que não foi prestado conta do 

ano em questão.  
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11. CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 

 
Os processos de concessão de diárias para o pessoal civil da 

Prefeitura Municipal de Quatipuru - PMQ foram todos realizados de 

acordo com a Lei Municipal nº 233/2016, de 19 de agosto, que 

regulamenta as concessões de diárias do Poder Executivo Municipal.  

 

Adicionalmente, cabe ainda que, as documentações como Portaria de 

diária, memorando, ofício, relatório ou declaração de presença fazem 

parte do processo de concessão de diária e são analisados pela 

Unidade de Controle Interno para as devidas liberações, bem como 

emissão de Parecer de Controle conforme Resolução do TCM-PA.  

    

CONCESSÃO ANUAL DE DIÁRIA/2017 

Unidade Gestora PMQ  R$ 32.635,00 

Unidade Gestora FME R$ 6.980,00 

Unidade Gestora FMAS  R$ 13.080,00 

Unidade Gestora FMS R$ 4.525,00 

Unidade Gestora FUNDEB     R$ 260,00 

      TOTAL     R$ 57.480,00 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

 

De maneira geral, o Poder Executivo gerou em média mensal de diária 

no valor de R$ 4.790,00, totalizando o montante de R$ 57.480,00. 
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12. CONVÊNIOS 
 

 

ÓRGÃO 
CONCEDENTE 

CONVÊNIOS 
 

Nº OBJETO 
VALOR 

REPASSADO 
DATA DA 

CELEBRAÇÃO 
  

CPF DO 

RESPONSÁVE

L 

DAT

A 

Nº DO 

PROCESSO 

SEDUC – PA- 
OBS I 

 
SEDUC – PA – 

OBS II 

126/2016 
 
050/2017 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

287.280,00 
 

245.210,00 

17/05/2016 
 

04/04/2017    

585.129.932-00   

443.028.002-91   

TOTAL 532.490,00     

  Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

 

Está vigente o convênio de nº 050/2017, com vigência de 04/04/2017 

até 30/04/2018, cujo programa comtempla o transporte escolar. Já o 

Convênio 126/2016, foi celebrado pelo ex-gestor em 17/05/2016, e 

vigente até 30/04/2017. A atual Administração não usou os recursos 

devido ausência de documentação da gestão anterior o que 

impossibilitou a execução do mesmo, em maio de 2017 foi devolvido os 

saldos remanescentes para o órgão cedente – SEDUC. 

 

A Execução do Convênio está sendo acompanhada por este Setor sobre a 

análise de prestação de contas e observância dos Princípios 

Constitucionais. 

 

 

 

 

 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com


                                     

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

___________________________________________________________________________ 

Rua: Cônego Siqueira Mendes - S/N – Centro - CEP: 68.709-000 – Quatipuru-PA - CNPJ: 01.612.367/0001-29 

www.quatipuru.pa.gov.br – e-mail: cgm.quatipuru@gmail.com - Fone: (91) 98519-4080 

 

 
 

30 

13. APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS 

13.1 Gestão da Saúde 
 

O valor registrado na Contabilidade como base de cálculo para aferir 

os gastos na Saúde no exercício de 2017 é de R$ 11.560.622,50 (onze 

milhões e quinhentos e sessenta mil e seiscentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos). 

 

De acordo com dados constantes no Sistema de Contabilidade, a 

aplicação na FUNÇÃO – SAUDE totalizou durante o ano de 2017, o 

montante de R$ 4.300.027,64. Sendo os Gastos com Recursos Vinculados 

alcançaram o valor de R$ R$ 1.734.093,38 e o percentual de Receita 

Própria aplicada atingiu 21,14%, no montante nominal de R$ R$ 

2.444.022,37, conforme quadro abaixo. 

 

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – 2017 

Impostos e Transferências consideradas 
para cálculo 

Valor R$ 

IPTU R$ 475,74 

ISS R$ 367.492,69 

ITBI R$ 1.163,00  

IRRF R$ 225.020,82 

Dívida Ativa Tributária - 

Juros, multas e atualização monetária de 
Impostos e dívida ativa tributária 

- 

Quota parte do FPM R$ 8.758.854,86 

Quota parte do ITR R$ 342,40 

Quota parte do IPVA R$ 87.102,43 

Quota parte do ICMS R$ 2.053.155,82 

Quota parte do IPI R$ 49.996,22 

Lei complementar N 87/96 R$ 17.018,52 

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS R$ 11.560.622,50 

Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do 
ADCT.) 

R$ 1.734.093,38 
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Despesas Consideradas como Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 

Valor R$ 

(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 R$ 4.300.027,64 

(+) Restos a Pagar Inscritos nos 
Exercícios Anteriores e Liquidados no 
Atual Exercício 

0,00 

(-) Restos a Pagar Não Processados 
Inscritos no Exercício, relativos a Saúde 

R$ 22.184,50 

(-) Inativos e Pensionistas 0,00 

(-) Serviços de limpeza e tratamento de 
resíduos sólidos 

0,00 

(-) Assistência médica e odontológica a 
servidores 

0,00 

(-) Saneamento básico (exceto para 
controle de vetores 

0,00 

(-) Despesas Realizadas com Recursos de 
Transferências Voluntárias 

R$ 1.833.820,77 

(=) Valor Aplicado R$ 2.444.022,37 

Percentual Aplicado 21,14% 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO R$ 709.928,99 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

 

Dessa forma, as aplicações de recursos na Saúde estão acima do 

limite constitucional, mostrando que a Administração cumpre seu 

papel de respeito aos princípios constitucionais. 

 

A Unidade Central de Controle Interno verificou que não ocorreram 

pagamentos de despesas da saúde fora da conta do Fundo Municipal, à 

guisa de exemplo: pagamentos com recursos do FPM e ICMS, cumprindo 

com o disposto no § 4° do art. 77 do ADCT da Constituição Federal, 

pois os recursos foram transferidos decenalmente os 15% para a conta 

vinculada do Fundo Municipal de Saúde.  

 

O valor registrado na Contabilidade no exercício de 2017, relativo 

aos gastos com as ações e serviços públicos de saúde foram extraídos 

dos quadros contábeis, confirmado por documentação apresentada na 

inspeção. 
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Constatou-se que o município gostou no exercício nas ações de saúde, 

valor esse superior ao mínimo exigido no inciso III do art. 77 do 

ADCT da Constituição da República/88.  

 

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos 
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão 
equivalentes:  
 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por 
cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 
art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso 
I, alínea b e § 3°.  
 
§ 4° Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, 
§ 3°, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á a 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 
disposto neste artigo.  
 

13.2 Gestão da Educação, FUNDEB e Magistério 

 
A aplicação em Educação, no ano de 2017, as Despesas Consideradas 

como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino atingiu o 

percentual de 27,37%, ficando Acima do limite Constitucional, pois   

mínimo de exigido é 25%.  

 

 

A Unidade de Controle Interno acompanhou os recursos e investimentos 

na educação, avaliando os gastos dos recursos do FUNDEB, programas, 

convênios e dos 25% dos recursos próprios através de análise 

concomitante. 

  

Não foi identificada nenhuma irregularidade ou inconsistência na 

aplicação dos recursos da educação. Assim não foi preciso comunicar 

o gestor tal fato. 
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Todas as despesas realizadas com recursos do FUNDEB foram destinadas 

a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos 

profissionais da educação. 

 

Todos os recursos de convênios e programas destinados ao ensino 

foram aplicados integralmente na educação ou estão em contas 

vinculadas.  

Os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, até o 

encerramento de 2017, atendeu a todas as exigências constitucionais, 

conforme demonstrativos contábeis abaixo: 

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2017 

Impostos e Transferências consideradas 
para cálculo 

Valor R$ 

IPTU R$ 475,74 

ISS R$ 367.492,69 

ITBI R$ 1.163,00  

IRRF R$ 225.020,82 

Dívida Ativa Tributária - 

Juros, multas e atualização monetária de 
Impostos e dívida ativa tributária 

- 

Quota parte do FPM R$ 8.758.854,86 

Quota parte do ITR R$ 342,40 

Quota parte do IPVA R$ 87.102,43 

Quota parte do ICMS R$ 2.053.155,82 

Quota parte do IPI R$ 49.996,22 

Lei complementar N 87/96 R$ 17.018,52 

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS R$ 11.560.622,50 

Valor a aplicar ( Art.212 DA CF) 25% R$ 2.890.155,63 

Complementação do FUNDEB R$ 4.237.427,78 

  

Despesas Consideradas como Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 

Valor R$ 

(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 R$ 8.171.127,68 

(+) Restos a Pagar Inscritos nos 
Exercícios Anteriores e Liquidados no 
Atual Exercício 

R$ 0,00 

(-) Restos a Pagar Não Processados 
Inscritos no Exercício, relativos a 

R$ 0,00 
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Educação 

(-) Ensino Médio (subfunção 362) R$ 0,00 

(-) Ensino Profissional (subfunção 363) R$ 0,00 

(-) Ensino Superior (subfunção 364) R$ 0,00 

(-) Despesas Realizadas com Recursos de 
Transferências Voluntárias 

R$ 769.511,08 

(-) Despesas Realizadas com a 
Complementação do FUNDEB 

R$ 4.237.427,78 

(=) Valor Aplicado R$ 3.164.188,82 

Percentual Aplicado 27,37% 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO R$ 274.033,19 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

 

Nos termos do art. 212 da Constituição Federal, o Município deverá 

aplicar 25% das receitas de impostos e transferências, conforme 

demonstram os registros da contabilidade até o encerramento do 

exercício de 2017. Conforme exigido no parágrafo único do art. 1º da 

Lei Federal n°. 11.494/07, in verbis: 

 

Art. 1º. É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito 

Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, 

de natureza contábil, nos termos do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 

  

Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput 

deste artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade da 

aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma 

prevista no art. 212 da Constituição Federal e no inciso VI do 

caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso I do caput do art. 

11 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de: 

 

I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e 

transferências que compõem a cesta de recursos do FUNDEB, a que 

se referem os incisos I a IX do caput e o § 1º do art. 3º desta 

Lei, de modo que os recursos previstos no art. 3º desta Lei 

somados aos referidos neste inciso garantam a aplicação do mínimo 
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de 25% (vinte e cinco por cento) desses impostos e transferências 

em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino; 

 

II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos 

e transferências  

 

A Contabilidade informa que os valores recebidos do FUNDEB, até o 

mês de dezembro de 2017, foram aplicados R$ 3.164.188,82 (três 

milhões e cento e sessenta e quatro mil e cento e oitenta e oito 

reais e oitenta e dois centavos).  

 

Na aplicação do Ensino Básico o Município demonstrou a aplicação 

dentro e superior o limite lastrado em lei. Portanto, na aplicação 

do ensino e nos gastos dos recursos do FUNDEB, o Município de 

Quatipuru no exercício de 2017, apresentou situação regular, 

cumprindo com os dispositivos legais. 

 

Em outra ponta foi apresentado como mostra o quadro abaixo os 

investimentos no FUNDEB 60%. 

MINÍMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 2017 

QUADRO VALORES 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS 

FPM - FUNDEB - 20% R$ 1.606.653,62 

ICMS-DESONERAÇÃO - FUNDEB - 20% R$ 3.403,68 

ICMS - FUNDEB - 20% R$ 410.880,55 

IPI EXPORTAÇÃO  - FUNDEB - 20% R$ 9.999,29 

IPVA - FUNDEB - 20% R$ 17.171,48 

ITR - FUNDEB - 20% R$ 68,47 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB R$ 4.237.427,78 

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 

R$ 23.165,98 

TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO R$ 6.308.770,85 

(=) TOTAL A SER APLICADO R$ 6.308.770,85 

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

Valorização do Magistério (60%) R$ 4.551.759,51 

Despesa Realizada R$ 4.551.759,51 
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Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira  

  

MINIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO 72,15% 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

 

Como supracitado e respeito o mínimo legal de 60%, foi aplicado o 

percentual de 72,15%, apresentando situação regular. 

 

Vale ainda destacar que, verificou-se que o Conselho do FUNDEB 

emitiu parecer pela aprovação dos gastos com os Recursos do FUNDEB 

no exercício de 2017, conforme consta cópia da ata e parecer da 

reunião arquivada nesta Unidade de Controle Interno. 

 

13.3 Gestão da Assistência Social 
 

O Município aplicou o montante de R$ 1.270.044,26 (um milhão e 

duzentos e setenta mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), na FUNÇÃO-ASSITENCIA SOCIAL. A Unidade de Controle 

Interno acompanhou os recursos, programas e investimentos na 

Assistência Social, avaliando os gastos do recurso do Fundo da 

Assistência Social. 

 

Não foi identificada nenhuma irregularidade ou inconsistência na 

aplicação dos recursos do Fundo e nos programas, os quais foram 

acompanhados pela equipe da Unidade de Controle Interno. Assim, não 

foi preciso comunicar o gestor tal fato. 
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14. GASTO COM PESSOAL 
 

Os gastos com Pessoal do Executivo no exercício de 2017, o total 

geral apresenta um montante de R$ 13.239.943,12 (treze milhões e 

duzentos e trinta e nove mil e novecentos e quarenta e três reais e 

doze centavos) que, em relação à Receita Corrente Líquida, 

corresponde a um percentual de 59,66%, conforme demostra o quadro 

abaixo:  

 

APURAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL-2017 

 

DESPESA COM PESSOAL 

DESPESAS EXECUTADAS – 
LIQUIDADAS 
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) R$ 13.239.943,12 

PESSOAL ATIVO R$ 13.239.943,12 

DEPSESA NÃO COMPUTADAS - parag.1º do art. 19 
da LRF (II)* 

R$ 1.578.129,58 

DESPESA LIQUIDA PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO 
DO LIMITE (III)=(I-II) 

R$ 11.661.813,54 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL R$ 19.547.122,93 

TDP/RCL – PERCENTUAL % 59,66% 

LIMITE MAXIMO – incisos I,II e III do art.20 
da LRF 

54,00% 

LIMITE PRUDENCIAL -  parágrafo único do art. 
22 da LRF 

51,30% 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

Observação: *Despesas não computadas representa a Soma de Despesas de 
Exercício Anterior, IRRF – Folha de Pagamento (Resolução nº16.769/02-TCE-
PA), Faltas – Folha de Pagamento e INSS – Excluído do Salário de 
Contribuição (Grifo do Setor de Contabilidade e Prestação de Contas). 
 

A Unidade Central de Controle Interno atesta o não cumprimento dos 

gastos com pessoal no Município no período de janeiro a dezembro de 

2017, por se encontrar fora do limite definido no inciso III do art. 

20 da Lei Complementar nº. 101/000, in verbis: 
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Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá 
exceder os seguintes percentuais: 
............................. 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando houver; 
 
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

 
O que não falta são dispositivos de alerta quanto aos gastos com 

pessoal. O art. 19 da LRF estabelece que o Município não deve gastar 

com pessoal mais do que 60% da Receita Corrente Líquida. Nos termos 

do § 1º do art. 59 da LC 101, caberá emissão de alerta quando o 

montante da despesa total com pessoal ultrapassar os limites 

definidos no art. 20, sendo o limite de alerta quando os gastos com 

pessoal atingir 90% do limite definido no art. 20 da LRF o alerta 

quando ao limite prudencial deverá ser emitido quando os gastos com 

atingirem 95% do limite.  

 

 

O acompanhamento dos gastos com pessoal foi objeto de análise 

regular da Unidade de Controle. No exercício de 2017, houve a 

necessidade de emissão de alerta (Notificação 001/2017, de 30 de 

junho) considerando que excedeu os limites definidos no art. 20 da 

Lei Complementar nº. 101/000, conforme demonstra o quadro acima.  

 
Assim, passa-se a análise do controle da despesa total com pessoal. 

Inicialmente, cumpre transcrever os dispositivos da Lei Complementar 

nº. 101/2000: 

 
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da 
despesa com pessoal e não atenda: 
 
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o 
disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da 
Constituição; 
 

mailto:cgm.quatipuru@gmail.com


                                     

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

___________________________________________________________________________ 

Rua: Cônego Siqueira Mendes - S/N – Centro - CEP: 68.709-000 – Quatipuru-PA - CNPJ: 01.612.367/0001-29 

www.quatipuru.pa.gov.br – e-mail: cgm.quatipuru@gmail.com - Fone: (91) 98519-4080 

 

 
 

39 

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo. 
 
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que 
resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

 

Os arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101/2000 impõem que sejam 

realizados demonstrativos do impacto orçamentário-financeiro. Já o 

inciso XIII do art. 37 da CF, como se sabe, veda a vinculação ou 

equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 

 

Superado o art. 21, da LRF, passa-se a analisar o seu art. 22, aqui 

transcrito: 

 
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos 
nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a 
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; 
 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, 
saúde e segurança; 
 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no 
inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 
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O Sistema de Controle Interno é o responsável para realizar a 

verificação, o art. 59, da Lei Complementar nº.101/2000, o inciso I 

do art. 59 expõe quatro exceções à vedação. A primeira refere-se à 

decisão judicial. A segunda exceção tange à determinação legal. A 

terceira exceção, esta é aplicada sobre a proibição de concessão de 

vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 

título derivada de determinação contratual.  

 
O que se pode afirmar que na maioria dos Municípios a legislação de 

pessoal está na maioria desatualizada e não garante uma capacitação 

continuada sem vantagens pecuniária aos servidores capacitados. Isso 

reflete na eficácia dos serviços públicos que não possui critérios 

de avaliação. No entanto, a questão não tem origem na legislação. A 

ineficácia reside na “má atitude dos administradores públicos”, que 

não permitem a criação de novos critérios de avaliação dos serviços 

públicos ofertados. O Tribunal de Contas por sua vez não atua de 

forma eficaz na fiscalização na concessão de vantagens e benefícios 

a servidores que nunca passaram por qualificação. Por fim, existe a 

necessidade de mudança na política de Recursos Humanos nos 

Municípios, não excluindo Quatipuru. 

 

Portanto, o percentual supracitado não guardou compatibilidade com 

os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 

101/2000.  

 

Vale ressaltar que a Unidade de Controle Interno comunicou ao Gestor 

Municipal no 2º quadrimestre de 2017, que tal situação era 

merecedora de atenção, uma vez que os percentuais descumpriam 

lastros da Lei Complementar 101, os quais estavam acima do limite 

Constitucional por se tratar de falha grave caso não seja cumprido. 
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No entanto a Unidade de Controle Interno observou o esforço da 

Administração Municipal em cumprir a legislação pertinente em todos 

os aspectos, mas, principalmente em relação ao gasto com pessoal. No 

empenho foi publicado pelo Gestor o decreto de Contingenciamento de 

despesas (DECRETO Nº 096, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017, vide Portal de 

Transparência de Quatipuru, http://quatipuru.pa.gov.br/decreto-no-

096-de-01-de-novembro-de-2017/). 
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15. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
 

A Contabilidade Geral do Município apresentou o Quadro abaixo com 

apuração de janeiro a dezembro de 2017, o montante produzido de 

recolhimento foi de R$ 11.489.936,40 (onze milhões e quatrocentos e 

oitenta e nove mil e novecentos e trinta e seis reais e quarenta 

centavos). 

 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -2017 

Unidade Gestora Valores 

PMQ         R$ 2.321.141,02 

CM         R$ 469.140,20 

FME         R$ 284.280,97 

FUNDEB         R$ 5.361.273,21 

FMS         R$ 2.435.677,63 

FMAS         R$ 618.423,37 

TOTAL         R$ 11.489.936,40 

Fonte: Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, 2017. 

 

16. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 

 

A Unidade Central de Controle Interno solicitou da Tesouraria cópia 

das conciliações bancárias bem como os extratos que comprovassem a 

movimentação financeira. Após análise, as conciliações bancárias 

relativas de dezembro de 2017, foram consideradas regulares. 
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17. PARECER 
 

 

 Por meio das informações supracitadas, ao longo do relatório 

observa-se que a Unidade de controle Interno acompanhou, dentro de 

suas limitações, os trabalhos do Poder Executivo no Balanço Geral, 

elaborando o relatório anual enfatizando os aspectos e informações 

contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, contudo, 

ressaltamos que a responsabilidade pelo Sistema de controle cabe a 

Administração, nos termos da Constituição Cidadã, Arts. 31 e 74.  

 

Diante do exposto, a Unidade de Controle Interno é de parecer 

favorável, com sensível atenção para regularizar a despesa com 

pessoal o mais rápido possível, mesmo porque não se trata apenas do 

lastro limite da lei, mas sim também, do cenário macro e 

microeconômico que é desfavorável para os municípios no hodierno 

cenário econômico. Além disso, vale que, as metas previstas no Plano 

Plurianual – PPA, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO, e os programas do Governo Municipal elencados na Lei 

Orçamentária Anual – LOA do exercício, estão sendo adequadamente 

cumpridos. 

 

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão 

financeira, orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor 

juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia, eficiência 

economicidade, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos 

nas Leis Orçamentárias com proveito para a coletividade atendida. A 

Responsabilidade Fiscal é um conceito que está em contínua 

construção, já que no cenário de constantes crises financeiras 

vividas atualmente, há a necessidade de atualizá-lo e aumentar a sua 

abrangência, objetivando que se assume cada vez mais uma ação 
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planejada no combate ao desequilíbrio fiscal orçamentário. Há de se 

registrar que controle, planejamento e boa gestão são fundamentais. 

 

Segundo a LRF, não basta instituir e cobrar tributos, deve haver a 

correta previsão das receitas e a correta utilização dos recursos 

que são essenciais a uma gestão transparente e eficiente. As 

obrigações assumidas por um gestor público ensejam responsabilidades 

a serem cumpridas em nome da lei e da confiança ofertada pelos 

cidadãos que o elegeram. 

 

Diante de todo o exposto, é forçoso reconhecer que há correções 

pontuais a serem realizadas, a fim de que haja um aprimoramento na 

gestão econômico-financeira no âmbito do Poder Executivo Municipal 

e, principalmente, para que seja observado fielmente os dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. 

 

Nesse viés, este Controle Interno realizou uma análise sistêmica e 

contextualizada com a realidade econômico-financeira, com o intuito 

de conhecer as excepcionalidades enfrentadas e ofertar um julgamento 

justo e razoável para o caso em comento, considerando a 

possibilidade de saneamento e regularização das eventuais pendências 

identificadas. 

 

A responsabilidade no controle de cada Setor segue hierarquicamente 

cada chefia e é solidária ao controle interno e ao pessoal de cada 

departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do 

que dispõe a Constituição da República, art. 74 § 1º. A 

responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na 

Coordenação Técnica dos setores e no apoio aos servidores 

encarregados de casa setor, no que se refere à observância dos 

princípios de Controle Interno. 
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Neste sentido, a Unidade de Controle Interno no município de 

Quatipuru, busca desempenhar suas funções dentro dos preceitos 

legais, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade 

de forma eficiente e eficaz. Contudo, é necessário o envolvimento de 

toda administração e a conscientização de todos os servidores da 

real importância desse órgão. Haja vista que, o foco no resultado e 

na segurança do controle interno permite que suas ações contribuam 

diretamente para a melhoria na gestão governamental. Assim, este 

relatório de Controle Interno reflete a importância de se realizar 

suas ações de forma prévia e concomitante junto às ações do Poder 

Executivo. 

 

Com a apresentação deste relatório e das demonstrações contábeis 

relativas ao período em análise, exercício financeiro de 2017, a 

Unidade de Controle Interno cumpre uma das suas atribuições, qual 

seja a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do 

Poder Executivo, os registros e documentos examinados das contas 

econômico e financeiro ano de 2017, traduzem adequadamente a 

execução orçamentária de responsabilidade do Chefe do Poder 

executivo, concluindo com o PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVA às contas 

da Prefeitura Municipal de Quatipuru e fundos, com recomendações às 

despesas com pessoal, para que sejam reconduzidos a despesa com 

pessoal aos limites estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 20 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não 

detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos 

encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar. 

                  

                                                 É o parecer, S.M.J. 
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18. CONCLUSÃO 
 

 

A Unidade de Controle Interno avaliando o processo de prestação de 

contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do 

Município no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade. 

Conclui pela evolução da gestão administrativa do presente período. 

  

O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com 

a busca de resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando 

dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com 

implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, 

ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com 

as ordens superiores de governo, visando o atendimento das 

necessidades sociais. 

 

A implementação de procedimentos de controles na Prefeitura 

Municipal de Quatipuru, à guisa de exemplo: o PACS, fruto do desejo 

de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de 

forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade. 

 

Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam 

adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas 

austeras. 

 

O órgão de Controle Interno municipal, tem a preocupação de atuar de 

forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução 

orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional. 

O atendimento as recomendações do Controle Interno neste período, 

geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas 
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técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e 

seu Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma 

metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores 

tempos para a cidadania e administração municipal. 

 

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além 

das exigências da Instrução Normativa do TCM/PA, a todos os 

mandamentos legais. 

 

É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a 

apreciação deste Tribunal de Contas. Destacamos, por fim, que o 

trabalho efetuado pelo Controle Interno encontra-se arquivado e 

disponível para análise do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

 

 

Quatipuru - PA, 27 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
Edinaldo Tavares de Oliveira 

Controlador Interno 
Decreto Nº 20/2017 
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