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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 
PREFEITURA DE SAPUCAIA 

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

 

 Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências. 

 

 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

 

 Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 

 Lei Orgânica do Município de Sapucaia. 

 

 Lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 

o exercício financeiro, relativo ao ano-exercício sob análise. 

 

 Lei Orçamentária Anual relativa ao ano-exercício sob análise. 

 

 Resolução 002/2015/TCM-PA. 
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GESTOR: Marcos Venicios Gomes 
EXERCÍCIO: 2017 
PERÍODO: Janeiro à dezembro 2017 
CONTROLADOR: Enilson José de Paula 

 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
 

Com base nos artigos31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 75 da Lei 

4320/64, art. 64 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Para – 

TCM/PA e na Resolução 002/2015/TCM-PA, apresenta-se o relatório de Controle 

Interno, parte esta integrante do Balanço Geral do exercício financeiro de 2017, do 

Município de Sapucaia, a qual tem como Gestor responsável o senhor Marcos 

Venicios Gomes. 

 

Este relatório tem como objetivo principal, o atendimento ao preceito disposto 

na Resolução 002/2015/TCM-PA e fundamentalmente levar ao conhecimento das 

autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais 

e de forma simplificada das principais ações de governo no Balanço Geral do exercício 

financeiro de 2017 a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão 

administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e 

operacional. 

 

Nossos exames foram realizados das constantes normas e procedimentos de 

auditoria, incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos 

correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à 

obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências 

detectadas. 

 
Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos 

físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim 
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de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos. 

 
 

2 – ABORDAGENS 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: 

 

 3 -- Receitas. 

 4 – Despesas (destaque das principais despesas). 

 4.1 -- Despesas com pessoal; 

 4.2 – Despesas com concessões de diárias; 

 4.3 – Despesas com aquisição de material de consumo; 

 4.4 – Despesas com aquisição de serviços; 

 4.5 – Despesas com aquisição de materiais permanentes; 

 4.6 – Obras e Instalações. 

 5 – Aplicação em saúde. 

 6 – Aplicação em educação. 

 7 – Aplicação em assistência social. 

 8 – Patrimônio. 

 9 – Licitações e Contratos. 

 Considerações finais. 
 

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; 
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 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– RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2017 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 20.003.339,74 (Vinte milhões, três mil, 

trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos). 

 

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de 

Sapucaia são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro 

Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e 

Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar 

os oriundos de Convênios e Operações de Crédito se for o caso. 

 

Conforme o Balanço Geral do exercício financeiro de 2017 a arrecadação da 

Receita Tributária composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, 

representa um total arrecadado pelo município o valor de R$ 2.412.283,58 (Dois 

milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito 

centavos). 

 

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 80.888,75 

(Oitenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e na sua 

totalidade é formada pela contribuição econômica de iluminação pública. 

 

A Receita Patrimonial que se forma através da rentabilidade de valores 

mobiliários (aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totaliza uma quantia de 

R$ 11.764,06 (Onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). 



 
 
 

 
                        ESTADO DO PARÁ         

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

Gabinete do Prefeito 
                                                                                Assessoria de Controle Interno 

    

 

 

 

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 

20.613.696,34 (Vinte milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e noventa e seis reais 

e trinta e quatro  centavos), e se constituem principalmente pelos repasses do FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços), respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e 

repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e 

os auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e 

assistência social. 

 

As Outras Receitas Correntes totalizam R$ 1.421,20 (Um mil, quatrocentos e 

vinte e um reais e vinte centavos). Estas receitas se constituem de multas e juros de 

mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas. 

 

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do Município se portou 

dentro dos parâmetros previstos no orçamento, e que mesmo diante da crise 

econômica nacional, o município encontra-se em equilíbrio fiscal. 

 

4 – DESPESAS 

 

A despesa orçada para o exercício foi de R$ 20.003.339,74 (Vinte milhões, três 

mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), e distribuída da 

seguinte forma. 

 

 Despesa Corrente: R$ 13.660.064,74 (Treze milhões, seiscentos e sessenta 

mil, sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). 

 

 Despesa de Capital: R$ 6.043.275,00 (Seis milhões, quarenta e três mil, 

duzentos e setenta e cinco reais). 

 

 Reserva de Contingência: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
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As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no 

exercício até o fechamento do Balanço Geral do exercício financeiro de 2017, ficaram 

assim representadas: 

 

SECRETARIAS / 
DEPARTAMENTOS 

DOTAÇÃO 
ATUAL  

BALANÇO GERAL 2017 

2017 EMP LIQ PAGA 
Gabinete do Prefeito       529.906,97 529.884,17 529.884,17 529.884,17 
Sec. Mun. de Adm. / Finanças 1.439.419,52 1.439.368,55 1.439.368,55 1.439.368,55 
Secretaria de Obras  3.849.687,35 3.849.619,23 3.849.619,23 3.812.149,31 
Secretaria Mun Agric  
Pecuaria 

432.129,50 432.097,90 432.097,90 432.097,90 

Reserva de Contingência  1,00 0,00 0,00 0,00 
Fundo Municipal de Saúde     4.531.991,95 4.517.393,35 4.517.393,35 4.495.068,80 
Fundo Mun de Assist. Social 1.299.345,12 1.299.018,43 1.298.999,34 1.284.356,11 
Fundo Mun de Educação 2.080.486,43 2.066.096,43 2.066.096.43 2.042.954,59 
Fundo Mun do Direito da 
Criança e Adolescente 

27,02 0,02 0,02 0,02 

Câmara Municipal de 
Sapucaia 

          
810.000,00 

456.624,37 456.624,37 443.155,53 

Fundo da Educação Básica – 
FUNDEB 

7.788.804,83 7.788.775,20 7.788.775.20 7.706.446,46 

Fundo Mun de Meio Ambiente 45.288,40 44.502,20 44.502,20 44.502,20 
     

     

     

     

     

     

TOTAL DAS DESPESAS 22.807.093,09 22.423.379,85 22.423.360,66 22.228.477,61 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Órgão. 
 

Adiante, segue o Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita 

Arrecadada: 

 
Receita 

Arrecadada 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Despesa 

Paga 
Saldo a 
liquidar 

Saldo a 
pagar 

23.122.453,93 22.423.379,85 22.423.360,66 22.228.477,61 19,19 194.902,24 

 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até o fechamento 

do Balanço Geral do exercício financeiro de 2017 foi de R$ 22.423.360,66 (Vinte e 

dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e 

seis centavos). No confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício até o 

fechamento totaliza R$ 23.122.453,93 (Vinte e três milhões, cento e vinte e dois mil, 
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quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), para com a despesa 

empenhada, houve um superávit financeiro de R$ 699.074,08 (Seiscentos e noventa 

e nove mil e setenta e quarto reais e oito centavos). 

 

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL 

 

A Prefeitura Municipal de Sapucaia, no montante geral da despesa com 

contratação de pessoal (Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e 

Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições Trabalhistas), 

utilizou-se, de recursos que alcançam a quantia de R$ 12.078.331,53 (Doze milhões, 

setenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), atingindo 

assim um percentual de 57,39 % da Receita Corrente Líquida, e, portanto, está dentro 

dos limites legais, conforme anexo abaixo:  

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea  

 

 

DESPESA 

COM 

PESSOAL 

DESPESA EXECUTADAS 

Jan/2017  Dez/2017 

LIQUIDADAS 

 

 
( a ) 

INSCRITOS EM 

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS 

( b 

) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 12.078.331,53 0,00 

Pessoal Ativo 12.078.331,53 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) 0,00 0,00 

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 

Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 12.078.331,53 0,00 

 
 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 21.044.898,74 - 

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00  

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 21.044.898,74  

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) 12.078.331,53 57,39 

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 12.626.939,24 60,00 

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 11.995.592,28 57,00 

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 11.364.245,32 54,00 
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4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil da Prefeitura foram 

todos realizados de acordo com as normativas municipais que dispõe sobre as 

concessões de diárias, do pessoal civil alcançou o montante de R$ 198.250,00 (Cento 

e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta reais). 

 

4.3 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

 

Os processos de aquisição de material de consumo se referem a materiais 

diversos utilizados por todo o conjunto de unidades orçamentárias do município, para 

sua manutenção e continuidade de suas funções. Podemos citar materiais como: 

informática, combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de 

veículos, manutenção dos prédios das Secretarias, etc.  

 

Quanto aos processos de contratação de fornecedores respeitou-se a 

legislação pertinente, qual seja Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 

10.520/2002 e Lei nº 101/2000 que regem a administração pública no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 

3.889.895,48 (Três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e 

cinco reais e quarenta e oito centavos), comprometendo assim, 17,35% do total da 

despesa liquidada.  

 

4.4 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A aquisição de serviços envolve a contratação de serviços prestados por 

pessoas físicas e jurídicas, e também se caracterizam como despesas fixas e 

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 
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energia elétrica, telefonia fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

especializados, etc. 

 

Esta categoria de despesa totalizou um montante gasto que atinge a quantia de 

R$ 3.804.173,56 (Três milhões oitocentos e quatro mil, cento e setenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos), valor este, que consumiu a fatia de 16,96% do total da 

despesa liquidada. 

 

4.5 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 

 

A aquisição de materiais permanentes engloba a compra de bens móveis que 

são distribuídos por todas as estruturas físicas da prefeitura, e vão desde as cadeiras 

utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as centrais de ar condicionado, 

computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado em 2017, R$ 220.511,56 

(Duzentos e vinte mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), o que 

representa 0,98 % do total da despesa liquidada no período. 

 

 

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

A Prefeitura de Sapucaia investiu em obras e instalações a quantia de R$ 

363.359,24 (Trezentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte 

e quatro centavos) que englobam diversas áreas, como educação, saúde, obras e 

infraestrutura, assistência social, entre outras. Este montante equivale a 1,62% do 

total da despesa liquidada no período. 

 

5 – APLICAÇÃO EM SAÚDE 

 
Apresenta-se adiante, dados necessários à apuração da porcentagem de 

aplicação dos recursos em saúde. Os dados são oriundos das receitas que compõem 

a base de cálculo do limite constitucional de aplicações dos gastos com Saúde. 
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BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 13.336.479,37 R$ 2.000.471,91 R$2.691.223,33 

 
Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município atendeu a 

Emenda Constitucional 29/2000, da aplicação mínima de 15%, tendo como aplicação 

total de 20,18% no exercício financeiro de 2017. 

 

6 – APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
Quanto à aplicação em educação, os dados a seguir demonstram a apuração 

da porcentagem de aplicação dos recursos em educação. Os dados são oriundos das 

receitas que compõem a base de cálculo do limite constitucional de aplicações dos 

gastos com educação. 

 
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 13.336.479,37 R$ 3.334.119,84 R$ 3.386.262,74 

 
Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município não atendeu  o 

limite constitucional, da aplicação mínima de 25%, tendo como aplicação total de 

25,39% no exercício financeiro de 2017. 

 

 
Sobre os recursos do FUNDEB, a Emenda Constitucional nº 53/2006, que 

instituiu o FUNDEB, estabeleceu subvinculação de recursos para as despesas com o 

magistério do ensino fundamental, em cada Estado, Distrito Federal e Municípios, no 

mínimo de 60% dos recursos do Fundo devem ser destinados ao pagamento dos 

profissionais de magistério. A seguir a definição da aplicação dos recursos do 

FUNDEB. 

 
Receitas do FUNDEB Remuneração dos Profissionais % Aplicado 

             R$ 7.158.147,82                   R$ 4.327.542,25         % 60,45 
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7 – APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Considerando a legislação municipal quanto à aplicação de recursos em 

assistência social, a qual estabelece o percentual mínimo de 8% sobre determinada 

base de cálculo, apresentamos adiante dados da legislação pertinente. 

 

BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 10.160.838,02 R$ 812.867,04 R$ 927.793,91 

 
Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município não cumpriu a 

Legislação própria, da aplicação mínima de 8% em assistência social, tendo aplicado 

somente o total de 9,13% no exercício financeiro de 2017. 

 

 

8 – LICITAÇÕES  

 

Quanto aos processos licitatórios, estes vêm sendo acompanhados pelo 

Departamento jurídico, assim como pelo Controle Interno, que atuam como apoio 

técnico e como fiscalizador dos trâmites legais a serem obedecidos pelos agentes que 

atuam diretamente nos processos. Verifica-se, processo a processo que o município 

cumpre rigorosamente os preceitos legais da legislação pertinente. 

 

09 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, 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. 
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Acompanhamos os trabalhos dos setores internos da Prefeitura Municipal de 

Sapucaia/PA que integram o sistema de controle interno e elaboramos o nosso 

relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas nas 

demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais 

efetuados no dia a dia pelos funcionários municipais, porém, destacamos que: 

 
A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à administração, nos termos 

da Constituição da República, Arts. 31 e 74. A responsabilidade no controle de cada 

setor segue hierarquicamente cada chefia, que é solidária ao auxiliar o controle 

interno. 

A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação 

técnica dos setores e no apoio dos auxiliares de controle interno de cada setor, no que 

se refere à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre 

os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-

benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos. 

 
Nos relatórios do Balanço Geral de 2017, pela documentação analisada, pelos 

procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios do 

sistema informatizado de contabilidade e outros departamentos Fiorilli S/C Ltda – 

Scpi8, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores 

da Prefeitura Municipal de Sapucaia/PA. 

 
As ações executadas pelo Município foram voltadas para manutenção das 

atividades e serviços públicos, das políticas públicas e para o atendimento das 

necessidades da população municipal dentro dos limites legais. 

 

A execução Orçamentária do exercício de 2017 vem atendendo as 

determinações legais, dentro das metas previstas da LDO. 

 
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação 
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especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Governo 

Municipal. 

 
Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que 

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

efetuadas encontram-se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado. 

 

 

 
Sapucaia-PA, 23 de março de 2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enilson José de Paula 
Controlador interno 
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