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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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ÓRGÃO: Prefeitura de Sapucaia 
GESTOR: Wilton Miranda de Lima 
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: janeiro à  abril 
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 da prestação de contas do Primeiro  Quadrimestre do 

exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Sapucaia, a qual tem como Gestor 

responsável o senhor Wilton Miranda de Lima. 

 

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  1º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos 
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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. 
• 10 - 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 

descobrí-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; 
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• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um 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. 

 

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária 

composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, no fechamento do 1º 

quadrimestre, representado total arrecadado pelo município o valor de R$ 463.243,00 

(quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e três reais). 

 

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 26.801,91 

 (vinte e seis mil, oitocentos e um reais e noventa e im centavos), e na sua totalidade é 

formada pela contribuição econômica de iluminação pública. 

 

A Receita Patrimonial que forma-se através da rentabilidade de valores 

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

R$ 2.023,78 ( dois mil, vinte e três reais e setenta e oito centavos). 

 

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 9.345.727,15 

(nove milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e 

quinze centavos), que se constituem principalmente pelos repasses do FPM (Fundo de 
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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, 

e com as deduções da receita do fundeb no valor de R$ -883.312,66 (oitocentos e 

oitenta e três mil, trezentos e doze reais e sessenta e seis  centavos). 

 

As Outras Receitas Correntes, estas perfazem o valor de R$ 440.016,97 

(quatrocentos e quarenta mil dezesseis reais e noventa e sete centavos). 

 

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação no 1º quadrimestre, 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$ 29.454.111,31 (vinte e nove 

milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  

centavos), e distribuída da seguinte forma. 

 

• Despesa Corrente: R$ 20.476.877,89 (Vinte milhões, quatrocentos e setenta e 

seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos). 

 

• Despesa de Capital: R$8.538.642,08 (oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos). 

 
 

• Reserva de Contingência: R$ 438.591,34 (Quatrocentos e trinta e oito mil 

quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). 

 

As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no 

exercício no  fechamento do 1º quadrimestre de 2021, ficaram assim representadas: 

 



 
 
 

 
    ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

Gabinete do Prefeito 
 Assessoria de Controle Interno 

 

 

 

 

 

SECRETARIAS / 
DEPARTAMENTOS 

DOTAÇÃ
O ATUAL 
1º QUAD 

1º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP LIQ PAGA 
Gabinete 1.008.664,37 173.593,19 173.593,19 173.593,19 
Sec. Mun. de Adm. / Finanças 2.083.142,64 638.000,25 638.000,25 636.760,25 
Secretaria de Obras 7.193.093,65 1.376.535,09 

 
1.376.535,09 1.367.845,09 

Secretaria Mun Agric  Pecuaria 1.179.954,37 131.132,65 131.132,65 131.132,65 
Reserva de Contingência  438.591,34 0,00 0,00 0,00 
Fundo Municipal de Saúde 4.899.630,24 1.498.741,14 1.498.741,14 1.488.858,08 
Fundo Mun de Assist. Social 1.487.071,60 445.822,50 445.822,50 445.642,50 
Fundo Mun de Educação 1.769.394,10 145.278,05 145.278,05 132.018,05 
Fundo Mun do Direito da 
Criança e Adolescente 

168.371,50 
 

0,00 0,00 0,00 

Câmara Municipal de Sapucaia 1.185.921,00 338.845,97 338.845,97 332.737,51 
Fundo da Educação Básica – 
FUNDEB 

7.443.837,50 
 

3.571.646,38 3.571.646,38 3.551.073,05 
 

Fundo Mun de Meio Ambiente 596.439,00 465.874,26 465.874,26 459.877,26 
     
      
     
     
     
     
TOTAL DAS DESPESAS 29.454.111,31 8.785.469,48 8.785.469,48 8.719.537,63 

 
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 

10.277.812,81 8.785.469,48 8.785.469,48 8.719.537,63 0,00 
 

65.931,85 
 

 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no fechamento do 

1º quadrimestre de 2021 foi de R$ 8.785.469,48 (oito milhões, setecentos e oitenta e 

cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). No 

confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício no fechamento no 1º 

quadrimestre de 2021 que totaliza R$ 10.277.812,81 (dez milhões, duzentos e setenta 

e sete mil, oitocentos e doze reais e oitenta e um centavos), para com a despesa 
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empenhada, houve um superávit orçamentário de R$ 1.492.343,33 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e três  

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, no 1º quadrimestre de 2021, de recursos que alcançam a quantia de R$ 

15.859.666,87. (quinze milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e sete  centavos), atingindo assim um percentual de 

57,13 % da Receita Corrente Líquida, e, portanto dentro dos limites legais 

considerando o limite máximo 60% (IX) do inciso I.II e III art. 20 da LRF. 

. 

 

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, no 1º quadrimestre de 2021, o gasto com diárias do pessoal 

civil alcançou o montante de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mii e quatrocentos 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...  
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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 publica no Brasil. A somatória das aquisições de 

materiais de consumo chega ao valor de R$ 1.127.084,99 (um milhão, cento e vinte e 

sete mil, oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), comprometendo assim, 

12,83% do total da despesa liquidada consolidada no  1º quadrimestre de 2021. 

 

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, 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$ 1.083.110,68 (um milhão, oitenta e três mil, cento e dez reais e sessenta e oito 

centavos) valor este, que consumiu a fatia de 12,33% do total da despesa liquidada 

consolidada no 1º quadrimestre de 2021. 

 

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 no 1º quadrimestre de 

2021,a quantia de  R$ 34.781,66 (trinta e quatro mil setecentos e oitenta e um reais e 

sessenta e seis centavos), o que representa 0,40 % do total da despesa liquidada 

consolidada no período. 

 

 

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 
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No 1º quadrimestre de 2021, a Prefeitura de Sapucaia investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 50.388,90 ( cinqüenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos) que englobam diversas áreas, como educação, saúde, obras e infra-

estrutura, assistência social, entre outras. Este montante equivale a 0,58% do total da 

despesa liquidada consolidada no período. 

 
5 – APLICAÇÕES 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. 

 
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 5.321.847,86  R$ 798.277,18  R$803,114,68 

 
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 15.09% no 1º quadrimestre de 2021. 

 

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$ 5.321,847,86 R$ 1.330.461,97 R$ 1.232.641,84 

 
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 

23,18% no 1º quadrimestre de 2021, ficando para ajustar nos meses subseqüente.  
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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 Mínimo a ser aplicado Remuneração dos Profissionais 

60%  aplicado. 

             R$ 3.301.146,26 R$   2.310.802,39 R$ 1.745.334,92 

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

atendeu o limite legal, da aplicação mínima de 70%, tendo como aplicação 

total de 52,87% no 1º quadrimestre de 2021, ficando para ajustas nos  

meses subseqüente. 

 

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$ 4.719.970,63 R$ 377.597,65 R$ 333.430,61 

 
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 o 

total de 7,06% no 1º quadrimestre de 2021, ficando para ajustar nos meses 

subseqüente. 

 

8– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 
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tombamento, guarda, manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial da Entidade. 

 

9 – 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. 

 

10 – 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. 

 
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 
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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 1º quadrimestre, 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, exceto com o 

cumprimento dos limites legais com percentuais, ficando para ajustar nos meses 

subseqüentes. 

 

A execução Orçamentária do exercício de 2021 vem atendendo as 

determinações legais, dentro das metas previstas na 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 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, 18 de maio de 2021. 

 
 

 

Enilson José de Paula 

Controlador interno 
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                   RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

1º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação  
ORDENADOR (A): Rones Fernandes de Minas   
EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO: Janeiro à abril 
CONTROLADOR: Enilson José de Paula 
  
 
1 - INTRODUÇÃO  

  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas no  Primeiro 

Quadrimestre do exercício de 2021, do Fundo Municipal de Educação, o qual tem 

como Ordenador responsável o senhor Rones Fernandes de Minas...  

  

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  1º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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.  
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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 de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, 

essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.  

  
2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Educação, o qual entre eles contemplarão a verificação de:  

  
• 3 -- Receitas.  
• 4 – Despesas (destaque das principais despesas).  
• 4.1 – Despesas com concessões de diárias;  
• 4.2 – Despesas com aquisição de material de consumo;  
• 4.3 – Despesas com aquisição de serviços;  
• 4.4 – Despesas com aquisição de materiais permanentes;  
- 4.5  – Obras e Instalações.  
• 5 – Aplicação em educação.  
• 6 – Patrimônio.  
• 7 – Licitações e Contratos.  
• 8 - 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos)., 

destes, R$ 1.727.539,10 ( um milhão,setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e 

trinta e nove reais e dez centavos) foram destinados ao Fundo Municipal de 

Educação.  

  

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Educação, é válido 

salientar que as receitas destinadas às despesas com educação têm como base 

de cálculo parte dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 

força dos dispositivos constitucionais.  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Educação, distribuídas por 

Subfunções no exercício no fechamento do 1º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  
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SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUAL 1º  

QUAD  

1º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração Geral  572.550,54 145.278,05 145.278,05 132.018,05 

Alimentação e 
Nutrição 

378.783,43 
 

0,00 0,00 0,00 

Ensino Fundamental  437.947,67  0,00  0,00 0,00 

Desporto Comunitário 190.056,23 0,00 0,00 0,00 

Difusão Cultural  190.056,23 0,00 0,00  0,00  

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.769.394,10 145.278,05 145.278,05 132.018,05 

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

  
  

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no 

fechamento do 1º quadrimestre de 2021 foi de R$ 145.278,05 (cento e quarenta e 

cinco mil duzentos e setenta e oito reais e cinco centavos).).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: Alguns contratos empenhados globalmente,etc. 

Isso nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

  

 

4.1– DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo 

Municipal de Educação foram todos realizados de acordo com as normativas 

municipais que dispõem sobre as concessões de diárias. no 1º quadrimestre de 

2021, o gasto com diárias do pessoal civil alcançou o montante de R$ ()., não 

houve despesa com diárias no período. 
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4.2  – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Educação, 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 da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo no 1º quadrimestre de 2021 

chega ao valor de R$ 37.920,96 ( trinta e sete mil, novecentos e vinte reais e 

noventa e seis centavos.). 

 

4.3 – 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, manutenção dos veículos, 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$ 61.944,09 ( sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro  reais e 

nove  centavos), até o fechamento no 1º quadrimestre do Fundo. 

  

4.4 – 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 do Fundo Municipal de 

Educação, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas 
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até as centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes. 

Foi aplicado R$ () não houve aquisição de material permanente no fechamento do 

1º quadrimestre de 2021, do fundo. 

 

4.5 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  

  

No 1º quadrimestre, o Fundo Municipal de Educação investiu em obras e  

instalações a quantia de R$  14.680,00 (  quatorze mil, seiscentos e oitenta  reais). 

  
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.  

 

5 – APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 5.321,847,86 R$ 1.330.461,97 R$ 1.232.641,84 

 

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 23,18% no 1º quadrimestre de 2021. 

  

6– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através 

de Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens.  Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Educação.  
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7– LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar 

os mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no 

âmbito da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento 

dos prazos de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 

licitatórios, assim como garantirá também melhorias no planejamento das 

aquisições de bens e serviços.  

  

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.  

  

8– 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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Educação 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:  
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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 no 1º quadrimestre, 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 do Fundo Municipal de Educação, exceto o cumprimento do limite 

constitucional, ficando para ajustar nos meses subseqüentes. 

   
As ações executadas pelo Fundo Municipal de Educação foram voltadas 

para manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas e para 

o atendimento das necessidades da população..  

  
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com 

legislação especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

do Fundo Municipal de Educação.  

  
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.  
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Sapucaia/PA,18 de maio  de 2021.  

  

 

  
Enilson José de Paula 

Controlador interno 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
 

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde 
ORDENADOR (A): Wesdras Pereira Nunes 
EXERCICIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à abril 
CONTROLADOR: Enilson Jose de Paula. 
 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
 

Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas do Primeiro Quadrimestre do 

exercício de 2021, do Fundo Municipal de Saúde, o qual tem como Ordenador 

responsável a Sr. Wesdras Pereira Nunes.. 

 

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 1º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos. 
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2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Saúde, 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 – Patrimônio. 

• 7 – Licitações e Contratos. 

• 8 - 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; 

• 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. 
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3– RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2020 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um 

centavos).destes R$ 4.393.508,24 ( quatro milhões ,trezentos e noventa e três mil, 

quinhentos e oito reais e vinte e quatro centavos), foram destinados ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Saúde, é válido salientar 

que as receitas destinadas às despesas com saúde têm como base de cálculo parte 

dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos 

recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos 

constitucionais. 

 

4 – DESPESAS 

 

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Saúde, distribuídas por 

Subfunções no exercício no fechamento do 1º quadrimestre de 2021, ficaram assim 

representadas: 

 

SUBFUNÇÕES DOTAÇÃO 
ATUAL 1º 

QUAD 

1º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP LIQ PAGA 
Administração Geral 48.749,63 0,00 0,00 0,00 
Atenção Básica 1.698.225,76 262.835,41 262.835,41 262.835,41 
Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

3.026.172,66 1.226.600,73 1.226.600,73 1.216.717,67 

Vigilância Sanitária 56.162,59 9.305,00 9.305,00 9.305,00 
Vigilância Epidemiológica 69.111,36 0,00 0,00 
TOTAL DAS DESPESAS 4.898.422,00 1.498.741,14 1.498.741,14 1.488.858,08 
Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção. 
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no fechamento do 

1º quadrimestre de 20201 foi de R$ 1.498.741,14 (um milhão, quatrocentos e noventa e 

oito mil, setecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos).  

 

Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter global, 

ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no decorrer do 

exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns contratos empenhados 

globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso nos leva a 

concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas. 

 

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL 

 

O Fundo Municipal de Saúde, para cobrir o 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, no 1º quadrimestre de 2021, de recursos que alcançam a quantia de R$ 

747.109,43 (setecentos e quarenta e sete mil, cento e nove reais e quarenta e três   

centavos).  

 

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo Municipal 

de Saúde foram todos realizados de acordo com as normativas municipais que 

dispõem sobre as concessões de diárias.no 1º quadrimestre de 2021, o gasto com 

diárias do pessoal civil alcançou o montante de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos 

reais),  

 

4.3 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

 

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde, para sua manutenção e 

continuidade de suas funções. Podemos citar materiais como: informática, combustível, 
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material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, manutenção dos 

prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A somatória das aquisições de 

materiais de consumo chega ao valor de R$ 247.476,62 (duzentos e quarenta e sete 

mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), no 1º 

quadrimestre de 2021 do fundo. 

 

4.4 – DESPESAS COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

 

Não houve despesas com esta categoria no 1º quadrimestre de 2021. 

 

4.5 – 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, 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$ 280.676,43 (duzentos e oitenta  mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e 

três  centavos), no 1º quadrimestre de 2021 do fundo. 

 

4.6 – 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 do Fundo Municipal de Saúde, e vão 

desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as centrais de ar 

condicionado, computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado no 

fechamento do 1º quadrimestre de 2021, R$ 2.163,00 (dois mil, cento e sessenta e três 

reais). 
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4.7 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

No 1º quadrimestre de 2021, o Fundo Municipal investiu em obras e instalações 

a quantia de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais). 

 

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. 

 

BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 5.321.847,86 R$ 798.277,18 R$803,114,68 

 

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 15,09% no 1º quadrimestre de 2021. 

 

6 – 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. 

 

7 – 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 
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dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão. 

 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de Saúde 

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 1º quadrimestre, 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 do Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Fundo Municipal de 

Saúde. 

 

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. 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2021 

  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social  
ORDENADOR (A): Katiane Fernandes Gomes  
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à abril 
CONTROLADOR: Enilson Jose de Paula 
  
1 - INTRODUÇÃO  

  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas no Primeiro Quadrimestre do 

exercício de 2021, do Fundo Municipal de Assistência Social, o qual tem como 

Ordenadora responsável a senhora Katiane Fernandes 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 1º quadrimestre de 2021 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.  

   

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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos.  

  
  
2 – ABORDAGEM DO RELATÓRIO  

  

Este relatório de análise de contas consiste no controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 
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acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal no âmbito do Fundo 

Municipal de Assistência Social, 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 assistência.  
• 6 – Patrimônio.  
• 7 – Licitações e Contratos.  
• 8 - 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;  

• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 
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quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos). 

destes, R$ 1.077.577,60 (um milhão, setenta e sete mil, quinhentos e setenta e 

sete reais e sessenta centavos) foram destinados ao Fundo Municipal de 

Assistência Social.  

  

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Assistência Social, é 

válido salientar que as receitas destinadas às despesas com assistência têm como 

base de cálculo parte dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 

força dos dispositivos constitucionais.  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipais de Assistência Social, distribuídas 

por Subfunções no exercício no fechamento no 1º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  

  

SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO ATUA 1º  
QUADRIMESTRE  

1º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  
Administração Geral  121.737,15 

 
0,00 0,00 0,00 

Assistência ao Idoso 57.747,85 0,00  0,00  0,00  
Assistência ao  

Portador de Deficiência 
730,98  0,00  0,00  0,00  

Assistência a Criança e 

ao Adolescente  

135.963,34 350,00 350,00 350,00 

Assistência 

Comunitária 

1.112.413,44 445.472,50 445.472,50 445.292,50 

Vigilância 

Epidemiológica 

58.478,84 

 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.487.071,60 445.822,50 445.822,50 445.642,50 
 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção.  
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até o fechamento 

do 3º quadrimestre de 2020 foi de R$ 445.822,50 ( quatrocentos e quarenta e cinco 

mil, oitocentos e vinte d dois reais e cinqüenta centavos).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns contratos 

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

  

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL  

  

O Fundo Municipal de Assistência Social, para cobrir o 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, no 1º quadrimestre de 2021,  recursos que alcançaram a 

quantia de R$ 196.089,70 ( cento e noventa e seis mil, oitenta e nove reais e setenta 

centavos).  

  

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo Municipal 

de Assistência Social foram todos realizados de acordo com as normativas municipais 

que dispõem sobre as concessões de diárias no 1º quadrimestre de 2021, no valor de 

R$ 2.100,00 ( dois mil e cem reais) gasto com diárias do pessoal civil . 

  

4.3 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, para sua manutenção 

e continuidade de suas funções.  Podemos citar materiais como: informática, 
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combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, 

manutenção dos prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo alcançou no 1º quadrimestre de 

2021 o valor de R$ 189.287,88 (cento e oitenta e nove mil duzentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e oito centavos).  

  

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, 

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$ 35.675,03 ( trinta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e três centavos ) 

no  1º quadrimestre de 2021. 

  

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 do Fundo Municipal de Assistência 

Social, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as 

centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes. Foi 

aplicado no fechamento do 1º quadrimestre de 2021, R$ 11.265,00 (onze mil 

duzentos e sessenta e cinco reais)...  

  

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  
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No 1º quadrimestre de 2021, o Fundo Municipal não investiu em obras e 

instalações. 

  
5 – APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL  

  
Considerando a legislação municipal quanto a aplicação de recursos em 

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

base de cálculo, apresentamos adiante dados que comprovam o cumprimento da 

legislação pertinente.  

  

BASE DE CÁLCULO  MÍNIMO A SER APLICADO  APLICADO  

R$ 4.719.970,63 R$ 377.597,65 R$ 333.430,61 

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

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

aplicação total de 7,06% no 1º quadrimestre de 2021, ficando para ajustar nos meses 

subseqüentes. 

 

Em virtude do estado de calamidade pública e estado e emergência publica, o 

Fundo recebeu recursos do governo Federal no valor de R$148.200,00 ( cento e 

quarenta e oito mil e duzentos reais para o desenvolvimento das ações, no 

enfrentamento causada pela Pandemia pelo Virus Covid 19. 

 

6 – PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social.  
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7 – LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O Prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento dos prazos 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens e 

serviços.  

  

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.  

  

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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Assistência Social 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 
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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 1º quadrimestre, 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 

do Fundo Municipal de Assistência Social.  

  
As ações executadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social 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.  

  
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação 

especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Fundo 

Municipal de Assistência Social.  

  
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, 19 de maio de 2021.  
  

 

  

Enilson Jose de Paula 

Controlador Interno 

Portaria 003/2021  

ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414
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Assinado de forma digital 
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                   RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
  

1º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Meio Ambiente  
ORDENADOR (A): Elmar Figueiredo da Fonseca   
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à abril 

CONTROLADOR: Enilson José de Paula 

  
 

1 - INTRODUÇÃO  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas do Primeiro 

Quadrimestre do exercício de 2021, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o 

qual tem como Ordenador responsável o senhor Elmar Figueiredo da Fonseca,...  

  

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 1º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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.  
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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 de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, 

essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.  

  
2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, 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 – Patrimônio.  

• 6 – Licitações e Contratos.  

• 7 - 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 2020 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos). 

destes, R$ 131.769,00 ( cento e trinta e um mil e setecentos e sessenta e nove 

reais) foram destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente..  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Meio Ambiente, distribuídas 

por Subfunções no exercício no fechamento do 1º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  

  

SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUAL 1º  

QUAD  

1º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração Geral  500.931,34 461.783,60 461.783,60 455.786,60 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental  

95.507,66  4.090,66  4.090,66  4.090,66 

TOTAL DAS 
DESPESAS  

596.439,00 465.874,26 465.874,26 459.877,26 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção.  
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no 

fechamento no 1º quadrimestre de 2021 foi de R$ 465.874,26 ( quatrocentos e 

sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: Alguns contratos empenhados globalmente,etc. 

Isso nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

 

4.1– DESPESAS COM PESSOAL  

  

O Fundo Municipal de Meio Ambiente para cobrir o 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, no 1º quadrimestre de 2021, de recursos 

que alcançaram a quantia de R$ 298.451,28 ( duzentos e noventa e oito mil, 

quatrocentos e cinqüenta e um reais e vinte e oito centavos). 

  

4.2– DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo foram 

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

concessões de diárias. no 1º quadrimestre de 2021,  não houve  gasto com  

diárias  do  pessoal civil. 

. 

 
4.3  – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, para sua manutenção 

e continuidade de suas funções.  Podemos citar materiais como: informática, 
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combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, 

manutenção dos prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo no 1º quadrimestre chega ao 

valor de R$ 47.843,92 ( quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

noventa e dois centavos.). 

 

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, manutenção dos veículos, energia elétrica, telefonia fixa 

e móvel,serviços técnicos especializados, etc...  

  

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

de R$ 24.452,20 ( vinte e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e vinte  

centavos), no 1º quadrimestre de 2021.. 

  

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 do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas 

até as centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes, 

o valor correspondente a R$ 4.090,66 ( quatro mil, noventa reais e sessenta e seis 

centavos). 

 



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  

  

No 1º quadrimestre, o Fundo Municipal de Meio Ambiente não investiu em 

obras e instalações. 

 

5– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através 

de Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda, manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens.  Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

  

6– LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O Prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar 

os mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no 

âmbito da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento 

dos prazos de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 

licitatórios, assim como garantirá também melhorias no planejamento das 

aquisições de bens e serviços.  

  

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.  
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7– 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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente 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 1º quadrimestre, 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 do Fundo.. 
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As ações executadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente foram 

voltadas para manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas 

públicas e para o atendimento das necessidades da população..  

  

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com 

legislação especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

do Fundo. 

  

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, 19 de maio  de  2021.  
 

  

 

 

  

Enilson José de Paula 

Controlador interno 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

Com Base nos artigos 31, 70, 74 e 

4320/64, art. 64 do Regimento Interno 

TCM/PA e na Resolução 002/2015/TCM

Interno, parte esta integrante da prestação de contas, 

exercício de 2021, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

Rones Fernandes de Minas.

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

na Resolução 002/2015/TCM

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

e de forma simplificada das principais ações de governo 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e

 
Nossos exames foram realizados 

auditoria, incluindo, conseqüentemente, provas em registros e documentos 

correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à 

obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as oco

detectadas. 
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artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 75 da 

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 

egrante da prestação de contas, no  Primeiro 

, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

Rones Fernandes de Minas. 

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 

ificada das principais ações de governo no 1º quadrimestre de  20

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, conseqüentemente, provas em registros e documentos 

correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à 

obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as oco

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

financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada 

atendimento dos interesses coletivos. 

da Constituição Federal, art. 75 da Lei 

Tribunal de Contas do Estado do Para – 

se o relatório de Controle 

 Quadrimestre do 

, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

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

PA e fundamentalmente levar ao conhecimento das 

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

quadrimestre de  2021 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

 

das constantes normas e procedimentos de 

auditoria, incluindo, conseqüentemente, 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 

ações do governo em termos 

financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim 

a, essencialmente, voltada para o 



 

 
 
 

2 – ABORDAGEM DO
 

Este relatório de análise 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 

acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal no 

o qual entre eles contemplarão a verificação

 
• 3 -- Receitas. 

• 4 – Despesas (destaque das principais

• 4.1 -- Despesas com pessoal;

• 4.2 – Despesas com concessões de

• 4.3 – Despesas com aquisição de material de

• 4.4 – Despesas com aquisição de

• 4.5 – Despesas com aquisição de materiais permanentes;

• 4.6 – Obras e Instalações.

• 5 – Aplicações do

• 6 – Patrimonies

• 7 – Licitações e

• 8 - Considerações

 
O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor 

Interno, que terão como objetivos:

 
• Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financ

operacionais; 

• Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência  destes,  

possibilitar descobri

• Localizar erros

uniformidade e a correção 

• 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 
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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 no âmbito 

o qual entre eles contemplarão a verificação de: 

(destaque das principais despesas). 

Despesas com pessoal; 

Despesas com concessões de diárias; 

Despesas com aquisição de material de consumo; 

Despesas com aquisição de serviços; 

Despesas com aquisição de materiais permanentes; □

Instalações. 

Aplicações do FUNDEB. 

. 

 Contratos. 

Considerações finais. 

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor 

objetivos: 

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financ

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

possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível; 

erros e desperdícios promovendo ao mesmo

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 

 setor; 

controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 

âmbito do FUNDEB,  

□ 

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle 

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e 

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

mesmo tempo a 

 

Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento 

que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle 



 

 

• Salvaguardar os 

sobre todos os aspectos operacionais da

 
 

3 – RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos)

destes, R$ 7.385.333,50 

trinta e três reais e cinquenta

 
4 – DESPESAS 

 

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no

até o fechamento até o 3º quadrimestre de 2020

 

SUBFUNÇÕES DOTAÇÃO 
ATUAL 1

Ensino Fundamental 7.443.

TOTAL DAS 
DESPESAS 

7.443.837,50

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos 

 

 

 

A despesa Orçamentária empenhada 

1º quadrimestre de 2021 foi de R$ 

um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito

 
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa
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os ativos e, de modo geral, obter-se um controle  eficiente 

aspectos operacionais da entidade. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos)

 ( sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

trinta e três reais e cinquenta centavos). foram destinados ao FUNDEB.

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no

º quadrimestre de 2020, ficaram assim representadas:

DOTAÇÃO 
ATUAL 1º 

QUAD 

1º QUADRIMESTRE DE 20

2021 EMP LIQ 

7.443.837,50 3.571.646,38 3.571.646,38 

7.443.837,50 3.571.646,38 3.571.646,38 
 

Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção. 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no  fechamento 

foi de R$ 3.571.646,38 (três milhões, quinhentos e setenta e 

um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). 

Impende ressaltar que neste montante algumas despesas que 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa

se um controle  eficiente 

definiu a previsão da 

(vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos), 

sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

FUNDEB. 

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no exercício 

, ficaram assim representadas: 

º QUADRIMESTRE DE 2021 

PAGA 

3.551.073,05 

3.551.073,05 
 

no  fechamento do 

três milhões, quinhentos e setenta e 

que são de  caráter  

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no



 

 

decorrer do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

empenhados globalmente, emp

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das

 
 – DESPESAS COM PESSOAL

 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

pessoal (Contratação por Tempo Determin

Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições  Traba

quadrimestre de 2021, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 

(.dois milhões, cento e noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos). 

 
 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

todos realizados de acordo com as normat

concessões de diárias no 1

pessoal civil. 

 

 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
 

Os processos de aquisição de material de consumo se referem a 

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

funções. Podemos citar materiais c

alimentação, peças de reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria,

etc... 

 
Quanto aos processos de contratação 

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

10.520/2002 e Lei nº 101/2000
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do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.

PESSOAL 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

pessoal (Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições  Trabalhistas),  utilizou

, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 

.dois milhões, cento e noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

acordo com as normativas municipais que dispõem sobre a

no 1º quadrimestre de 2021, não houve  gasto com  diárias  do  

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Os processos de aquisição de material de consumo se referem a 

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

funções. Podemos citar materiais como: informática, combustível, material  de  limpeza, 

reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria,

Quanto aos processos de contratação de fornecedores  respeitou

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

101/2000 que regem a administração publica no

do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

enhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

despesas. 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

ado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

lhistas),  utilizou-se no 1º 

, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 2.190.685,44      

.dois milhões, cento e noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

ivas municipais que dispõem sobre as 

gasto com  diárias  do  

CONSUMO 

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

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

material  de  limpeza, 

reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria, 

fornecedores  respeitou-se  a 

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

no Brasil. A 



 

 

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

(cento e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), no 1º quadrimestre de 2021

 
 

 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
 

A aquisição de serviços envolve a contratação de serviços prestados  

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

fixas e variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos 

veículos, energia elétrica, 

especializados, etc... 

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

R$ 168.874,39 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta 

e nove centavos), no  1º quadrimestre de 2021.

 
 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

 

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

são distribuídos por todas 

utilizadas pelos servidores 

computadores e demais objetos permanentes. Fo

quadrimestre de 2021 o valor correspondente

reais). 

 
 – DESPESAS COM OBRAS E
  

No 1º quadrimestre de 2021

valor correspondente a R$ 26.119,00 (vinte e seis mil cento e dezenove 
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somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 

cento e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), no 1º quadrimestre de 2021. 

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

e serviços envolve a contratação de serviços prestados  

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

fixas e variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos 

veículos, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

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

cento e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta 

no  1º quadrimestre de 2021. 

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 do FUNDEB, e vão desde as cadeiras 

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

computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado no fechamento do 1

2021 o valor correspondente a,R$ 8.095,00 (oito mil e noventa e cindo 

DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

No 1º quadrimestre de 2021 no FUNDEB foi aplicado em obras e instalações o 

valor correspondente a R$ 26.119,00 (vinte e seis mil cento e dezenove 

somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 174.983,74 

cento e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 

e serviços envolve a contratação de serviços prestados  por  

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

fixas e variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos 

telefonia fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

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

cento e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta 

PERMANENTES 

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

estruturas físicas do FUNDEB, e vão desde as cadeiras 

centrais de ar condicionado, 

no fechamento do 1º 

oito mil e noventa e cindo   

foi aplicado em obras e instalações o 

valor correspondente a R$ 26.119,00 (vinte e seis mil cento e dezenove reais).



 

 

5 – APLICAÇÕES DO FUNDEB

 
Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de salários do magistério (mínimo 

60%) e as demais despesas de custeio permitidas pela legislação do

 

 
Receitas  do FUNDEB 

             R$ 3.301.146,26 

 
 
 

Com base no demonstrativo acima, observa

da aplicação mínima de 70%, tendo como aplicação total de 

ficando para ajustar nos meses subseqüentes.

 
6 – PATRIMÔNIO 

 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sen

patrimonial do FUNDEB. 

 
7 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 
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APLICAÇÕES DO FUNDEB 

Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de salários do magistério (mínimo 

60%) e as demais despesas de custeio permitidas pela legislação do FUNDEB.

Minima a ser aplicado Remuneração dos 

60% aplicado.

R$   2.310.802,39 R$ 

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

0%, tendo como aplicação total de 52,87% no 1º quadrimestre de 2021

ficando para ajustar nos meses subseqüentes.. 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

l, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

 

CONTRATOS 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento dos prazos 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim

Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de salários do magistério (mínimo 

FUNDEB. 

Remuneração dos Professionals 

60% aplicado. 

R$ 1.745.334,92 

não atendeu o limite legal, 

no 1º quadrimestre de 2021, 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

l, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

tido de adequar o controle 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

acompanhamento dos prazos 

licitatórios, assim 



 

 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

serviços. 

 
Quanto aos processos licitatórios, estes vêm sendo acompanhados pelo 

Departamento jurídico, assim como pelo Controle Interno, que a

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

que atuam diretamente nos processos. Verifica

município cumpre rigorosamente 

 
8 – CONSIDERAÇÕES

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

fiscalização contábil, financeira, orç

de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendi

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão.

 
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB e elaboramos o 

nosso relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e in

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

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

custo-benefício e quanto à verificação dos controles já
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como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

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.

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 atendi

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

gestão. 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB 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 

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  

A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação 

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

refere à observância dos princípios de controle interno, o inter

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

cio e quanto à verificação dos controles já constituídos. 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

Quanto aos processos licitatórios, estes vêm sendo acompanhados pelo 

tuam como apoio 

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

se, processo a processo que o 

pertinente. 

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

quanto  à verificação 

de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento 

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB e elaboramos o 

formações 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 

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  

A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação 

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

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 



 

 

Nos relatórios do

procedimentos operacionais que acompanhamos e 

sistema informatizado de contabili

Scpi8, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios 

do FUNDEB, exceto o cumprime

ajustar de acordo com a Lei, nos 

 
As ações executadas pelo FUNDEB 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.

 
Este relatório de controle p

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

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

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.
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do 1º quadrimestre, 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 

exceto o cumprimento na aplicação do magistério 7

ajustar de acordo com a Lei, nos meses subseqüentes.  

As ações executadas pelo FUNDEB 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. 

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do FUNDEB.

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

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado. 

Sapucaia/PA, 19 de 

ENILSON JOSE DE PAULA 

Controlador Interno 

Portaria 003/2021 

quadrimestre, pela documentação analisada, pelos 

base nos relatórios  do  

dade e outros departamentos Fiorilli S/C Ltda – 

gestão dos setores 

nto na aplicação do magistério 70% ficando para 

As ações executadas pelo FUNDEB foram voltadas para manutenção das 

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

efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

FUNDEB. 

Controle Interno, que 

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

de maio de 2021. 
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                   RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
  

2º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Meio Ambiente  
ORDENADOR (A): Elmar Figueiredo da Fonseca   
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à agosto 

CONTROLADOR: Enilson José de Paula 

  
 

1 - INTRODUÇÃO  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas do Segundo 

Quadrimestre do exercício de 2021, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o 

qual tem como Ordenador responsável o senhor Elmar Figueiredo da Fonseca,...  

  

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 

até o 2º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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.  
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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 de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, 

essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.  

  
2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, 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 – Patrimônio.  

• 6 – Licitações e Contratos.  

• 7 - 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 2020 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos). 

destes, R$ 131.769,00 ( cento e trinta e um mil e setecentos e sessenta e nove 

reais) foram destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente..  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Meio Ambiente, distribuídas 

por Subfunções no exercício no fechamento até o 2º quadrimestre de 2021, 

ficaram assim representadas:  

  

SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUAL 2º  

QUAD  

2º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração Geral  933.721,34 898.351,47 898.351,47 898.351,47 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental  

78.977,66  8,587,22 

  

8,587,22 

  

8,587,22 

  

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.012.699,00 906.938,69 906.938,69 906.938,69 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção.  
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no 

fechamento até o 2º quadrimestre de 2021 foi de R$ 906.938,69 ( novecentos e 

seis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: Alguns contratos empenhados globalmente,etc. 

Isso nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

 

4.1– DESPESAS COM PESSOAL  

  

O Fundo Municipal de Meio Ambiente para cobrir o 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, até o 2º quadrimestre de 2021, de recursos 

que alcançaram a quantia de R$ 734.762,97 ( setecentos e trinta e quatro mil, 

setecentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). 

  

4.2– DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo foram 

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

concessões de diárias. Até o 2º quadrimestre de 2021,  não houve  gasto com  

diárias  do  pessoal civil. 

. 

 
4.3  – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, para sua manutenção 

e continuidade de suas funções.  Podemos citar materiais como: informática, 
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combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, 

manutenção dos prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo até o 2º quadrimestre chega 

ao valor de R$ 93.478,86 ( noventa e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais 

e oitenta e seis centavos.). 

 

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, manutenção dos veículos, energia elétrica, telefonia fixa 

e móvel,serviços técnicos especializados, etc...  

  

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

de R$ 65.809,20 ( sessenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos), 

até o 2º quadrimestre de 2021.. 

  

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 do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas 

até as centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes, 

o valor correspondente a R$ 4.090,66 ( quatro mil, noventa reais e sessenta e seis 

centavos).até o 2º quadrimestre de 2021. 
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4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  

  

Até o 2º quadrimestre, o Fundo Municipal de Meio Ambiente não investiu 

em obras e instalações. 

 

5– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através 

de Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda, manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens.  Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

  

6– LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O Prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar 

os mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no 

âmbito da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento 

dos prazos de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 

licitatórios, assim como garantirá também melhorias no planejamento das 

aquisições de bens e serviços.  

  

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.  
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7– 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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente 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 até o 2º quadrimestre, 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 do Fundo.. 
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As ações executadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente foram 

voltadas para manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas 

públicas e para o atendimento das necessidades da população..  

  

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com 

legislação especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

do Fundo. 

  

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, 18 de setembro  de  2021.  
 

  

 

 

  

Enilson José de Paula 

Controlador interno 

Portaria 003/2021 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 

  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social  
ORDENADOR (A): Katiane Fernandes Gomes  
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à agosto 

CONTROLADOR: Enilson Jose de Paula 
  
1 - INTRODUÇÃO  

  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas no Segundo Quadrimestre do 

exercício de 2021, do Fundo Municipal de Assistência Social, o qual tem como 

Ordenadora responsável a senhora Katiane Fernandes 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 2º quadrimestre de 2021 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.  

   

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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos.  

  
  
2 – ABORDAGEM DO RELATÓRIO  

  

Este relatório de análise de contas consiste no controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 
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acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal no âmbito do Fundo 

Municipal de Assistência Social, 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 assistência.  
• 6 – Patrimônio.  
• 7 – Licitações e Contratos.  
• 8 - 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;  

• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 
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quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos). 

destes, R$ 1.077.577,60 (um milhão, setenta e sete mil, quinhentos e setenta e 

sete reais e sessenta centavos) foram destinados ao Fundo Municipal de 

Assistência Social.  

  

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Assistência Social, é 

válido salientar que as receitas destinadas às despesas com assistência têm como 

base de cálculo parte dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 

força dos dispositivos constitucionais.  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipais de Assistência Social, distribuídas 

por Subfunções no exercício no fechamento até o 2º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  

  

SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO ATUA 
2º  

QUADRIMESTRE  

2º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  
Administração Geral  24.337,15 

 
0,00 0,00 0,00 

Assistência ao Idoso 37.927,85 0,00  0,00  0,00  
Assistência ao  

Portador de Deficiência 
730,98  0,00  0,00  0,00  

Assistência a Criança e 

ao Adolescente  

84.253,34 350,00 350,00 350,00 

Assistência 

Comunitária 

1.424.243,44 1.142.241,33 1.014.241,33 1..013.606,33 

Vigilância 

Epidemiológica 

21.928,84 

 

6.380,00 6.380,00 6.380,00 

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.593.421,60 1.020.971,33 1.020.971,33 1.020.336,33 
 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção.  
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até o fechamento 

do 3º quadrimestre de 2020 foi de R$ 1.020.971,33 ( um milhão, vinte mil, novecentos 

e setenta  e um reais e trinta e três centavos).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns contratos 

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

  

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL  

  

O Fundo Municipal de Assistência Social, para cobrir o 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, até o 2º quadrimestre de 2021,  recursos que alcançaram a 

quantia de R$ 465.445,35 ( quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

reais e trinta e cinco centavos).  

  

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo Municipal 

de Assistência Social foram todos realizados de acordo com as normativas municipais 

que dispõem sobre as concessões de diárias até o 2º quadrimestre de 2021, no valor 

de R$ 2.100,00 ( dois mil e cem reais) gasto com diárias do pessoal civil . 

  

4.3 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, para sua manutenção 

e continuidade de suas funções.  Podemos citar materiais como: informática, 
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combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, 

manutenção dos prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo alcançou até o 2º quadrimestre de 

2021 o valor de R$ 274.127,86 (duzentos e setenta e quatro mil cento e vinte e sete 

reais e oitenta e seis centavos).  

  

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, 

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$ 66.154,93 sessenta e seis mil, cento e cinqüenta e reais e noventa e três  

centavos ) até o 2º quadrimestre de 2021. 

  

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 do Fundo Municipal de Assistência 

Social, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as 

centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes. Foi 

aplicado no fechamento até o 2º quadrimestre de 2021, R$ 33.673,30 (trinta e três mil 

seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos)...  

  

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  
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Até o 2º quadrimestre de 2021, o Fundo Municipal não investiu em obras e 

instalações. 

  
5 – APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL  

  
Considerando a legislação municipal quanto a aplicação de recursos em 

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

base de cálculo, apresentamos adiante dados que comprovam o cumprimento da 

legislação pertinente.  

  

BASE DE CÁLCULO  MÍNIMO A SER APLICADO  APLICADO  

R$ 9.926.123,41 R$ 794.089,87 R$ 777.377,97 

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

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

aplicação total de 7,83% até o 2º quadrimestre de 2021, ficando para ajustar nos 

meses subseqüentes. 

 

6 – PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social.  

  

7 – LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O Prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento dos prazos 
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de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens e 

serviços.  

  

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.  

  

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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Assistência Social 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 
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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 até o 2º quadrimestre, 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 

do Fundo Municipal de Assistência Social, exceto com o cumprimento do percentual 

de aplicação, ficando para atualizar nos meses subseqüentes. 

  
As ações executadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social 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.  

  
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação 

especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Fundo 

Municipal de Assistência Social.  

  
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, 20 de setembro de 2021.  
  

 

  

Enilson Jose de Paula 

Controlador Interno 

Portaria 003/2021  

ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414
220

Assinado de forma digital 
por ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414220 
Dados: 2021.09.22 10:01:57 
-03'00'



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

 
  
  
  
   
  

  
 

  
  

 
 

  
  
  
  

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

2º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SAPUCAIA-PA  
 

2021 
 



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

                   RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

2º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação  
ORDENADOR (A): Rones Fernandes de Minas   
EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO: Janeiro à agosto 
CONTROLADOR: Enilson José de Paula 
  
 
1 - INTRODUÇÃO  

  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas no Segundo 

Quadrimestre do exercício de 2021, do Fundo Municipal de Educação, o qual tem 

como Ordenador responsável o senhor Rones Fernandes de Minas...  

  

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  2º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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.  
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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 de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, 

essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.  

  
2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Educação, o qual entre eles contemplarão a verificação de:  

  
• 3 -- Receitas.  
• 4 – Despesas (destaque das principais despesas).  
• 4.1 – Despesas com concessões de diárias;  
• 4.2 – Despesas com aquisição de material de consumo;  
• 4.3 – Despesas com aquisição de serviços;  
• 4.4 – Despesas com aquisição de materiais permanentes;  
- 4.5  – Obras e Instalações.  
• 5 – Aplicação em educação.  
• 6 – Patrimônio.  
• 7 – Licitações e Contratos.  
• 8 - 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos)., 

destes, R$ 1.727.539,10 ( um milhão,setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e 

trinta e nove reais e dez centavos) foram destinados ao Fundo Municipal de 

Educação.  

  

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Educação, é válido 

salientar que as receitas destinadas às despesas com educação têm como base 

de cálculo parte dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 

força dos dispositivos constitucionais.  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Educação, distribuídas por 

Subfunções no exercício até o fechamento do 2º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  
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SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUAL 2º  

QUAD  

2º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração Geral  807.565,54 384.255,48 384.255,48 365.438,73 

Alimentação e 
Nutrição 

378.783,43 
 

34.111,71 34.111,71 34.111,71 

Ensino Fundamental  161.582,67  40.997,94  40.997,94  40.997,940 

Desporto Comunitário 180.056,23 0,00 0,00 0,00 

Difusão Cultural  173.826,23 0,00 0,00  0,00  

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.701.814,10 459.365,13 459.365,13 440.548,38 

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

  
  

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no 

fechamento até o 2º quadrimestre de 2021 foi de R$ 459.365,13 (quatrocentos e 

cinqüenta e nove mil trezentos e sessenta e cinto reais e treze centavos). 

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: Alguns contratos empenhados globalmente,etc. 

Isso nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

  

 

4.1– DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo 

Municipal de Educação foram todos realizados de acordo com as normativas 

municipais que dispõem sobre as concessões de diárias. Até o 2º quadrimestre de 

2021, o gasto com diárias do pessoal civil alcançou o montante de R$800,00 ( 

oitocentos reais ).com diárias no período. 
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4.2  – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Educação, 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 da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo até o 2º quadrimestre de 2021 

chega ao valor de R$ 143.445,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e 

quarenta e cinco reais.). 

 

4.3 – 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, manutenção dos veículos, 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$ 259.990,38 ( duzentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e noventa reais 

e trinta e oito  centavos), até o fechamento do 2º quadrimestre do Fundo. 

  

4.4 – 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 do Fundo Municipal de 

Educação, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas 
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até as centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes. 

Foi aplicado R$ () não houve aquisição de material permanente no fechamento 

até o 2º quadrimestre de 2021, do fundo. 

 

4.5 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  

  

Até o 2º quadrimestre, o Fundo Municipal de Educação investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 20,180,00 (  vinte mil e cento e oitenta reais). 

  
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.  

 

5 – APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 10.988.326,05 R$ 2.747.079,01 R$ 2.861.755,07 

 

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

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

26,04% ate o 2º quadrimestre de 2021. 

  

6– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através 

de Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens.  Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Educação.  



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

  

7– LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar 

os mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no 

âmbito da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento 

dos prazos de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 

licitatórios, assim como garantirá também melhorias no planejamento das 

aquisições de bens e serviços.  

  

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.  

  

8– 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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Educação 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:  
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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 até o 2º quadrimestre, 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 do Fundo Municipal de Educação.. 

   
As ações executadas pelo Fundo Municipal de Educação foram voltadas 

para manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas e para 

o atendimento das necessidades da população..  

  
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com 

legislação especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

do Fundo Municipal de Educação.  

  
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.  
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Sapucaia/PA,17 de setembro  de 2021.  
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

 
 

 
 

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de
 

• Lei Complementar Federal nº 101, de 4 

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 

direito financeiro para elaboração e controle do

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

 
• Lei Federal nº 8.666, de 

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

Administração Pública e dá outras

 
• Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do

 
 

• Lei Orgânica do Município de
 

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

exercício financeiro, relativo 

 
• Lei Orçamentária Anual relativa ao ano

 
 

• Resolução 002/2015/TCM
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de

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 

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 

blica 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. 

002/2015/TCM-PA. 

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

Estabelece normas 

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

Estatui normas gerais  de  

s orçamentos e balanços da 

Regulamenta o art. 37, inciso 

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

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



 

 

 

ÓRGÃO: FUNDEB 

ORDENADOR (A): Rones Fernandes de Minas

EXERCÍCIO: 2021 

PERÍODO: Janeiro a agosto

CONTROLADOR: Enilson 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
 

Com Base nos artigos 31, 70, 74 e 

4320/64, art. 64 do Regimento Interno 

TCM/PA e na Resolução 002/2015/TCM

Interno, parte esta integrante da prestação de contas, 

exercício de 2021, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

Rones Fernandes de Minas.

 
Este relatório tem como objetivo  principal, o atendimento 

na Resolução 002/2015/TCM

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

e de forma simplificada das principais ações de governo 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e

 
Nossos exames foram realizados das constantes normas e procedimentos de 

auditoria, incluindo, conseqüentemente, 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 

físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando

atendimento dos interesses coletivos.
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Rones Fernandes de Minas 

agosto 

Enilson José de Paula 

artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 75 da 

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 

egrante da prestação de contas, no  Primeiro 

, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

Rones Fernandes de Minas. 

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 2º quadrimestre 

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 

do, conseqüentemente, 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 

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

financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos. 

da Constituição Federal, art. 75 da Lei 

Tribunal de Contas do Estado do Para – 

se o relatório de Controle 

 Quadrimestre do 

, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

ao preceito disposto  

PA e fundamentalmente levar ao conhecimento das 

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

quadrimestre de  2021 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

 

Nossos exames foram realizados das constantes normas e procedimentos de 

do, conseqüentemente, 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 

ações do governo em termos 

financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim 

a, essencialmente, voltada para o 



 

 
 
 

2 – ABORDAGEM DO
 

Este relatório de análise 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 

acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal no 

o qual entre eles contemplarão a verificação

 
• 3 -- Receitas. 

• 4 – Despesas (destaque das principais

• 4.1 -- Despesas com pessoal;

• 4.2 – Despesas com concessões de

• 4.3 – Despesas com aquisição de material de

• 4.4 – Despesas com aquisição de

• 4.5 – Despesas com aquisição de materiais permanentes;

• 4.6 – Obras e Instalações.

• 5 – Aplicações do

• 6 – Patrimonies

• 7 – Licitações e

• 8 - Considerações

 
O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor 

Interno, que terão como objetivos:

 
• Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financ

operacionais; 

• Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência  destes,  

possibilitar descobri

• Localizar erros

uniformidade e a correção 

• 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 
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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 no âmbito 

o qual entre eles contemplarão a verificação de: 

Despesas (destaque das principais despesas). 

Despesas com pessoal; 

Despesas com concessões de diárias; 

Despesas com aquisição de material de consumo; 

Despesas com aquisição de serviços; 

Despesas com aquisição de materiais permanentes; □

Instalações. 

Aplicações do FUNDEB. 

. 

 Contratos. 

Considerações finais. 

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor 

objetivos: 

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financ

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

possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível; 

erros e desperdícios promovendo ao mesmo

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 

 setor; 

controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 

âmbito do FUNDEB,  

□ 

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle 

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e 

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

mesmo tempo a 

 

Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento 

que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle 



 

 

• Salvaguardar os 

sobre todos os aspectos operacionais da

 
 

3 – RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos)

destes, R$ 7.385.333,50 

trinta e três reais e cinquenta

 
4 – DESPESAS 

 

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no

até o fechamento até o 2º quadrimestre de 2020

 

SUBFUNÇÕES DOTAÇÃO 
ATUAL 2

Ensino Fundamental 7.947.367,82

TOTAL DAS 
DESPESAS 

7.947.367,82

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos 

 

 

 

A despesa Orçamentária empenhada 

até o 2º quadrimestre de 2021

setenta e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e sete

 
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa
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os ativos e, de modo geral, obter-se um controle  eficiente 

aspectos operacionais da entidade. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos)

 ( sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

trinta e três reais e cinquenta centavos). foram destinados ao FUNDEB.

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no

º quadrimestre de 2020, ficaram assim representadas:

DOTAÇÃO 
ATUAL 2º 

QUAD 

2º QUADRIMESTRE DE 20

2021 EMP LIQ 

7.947.367,82 3.971.930,37 6.971.,930,37 

 

7.947.367,82 6.971.930,37 6.971.930,37 
 

Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção. 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício 

º quadrimestre de 2021 foi de R$ 6,971.930,37 (seis milhões, 

setenta e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos). 

Impende ressaltar que neste montante algumas despesas que 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa

se um controle  eficiente 

definiu a previsão da 

(vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos), 

sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

FUNDEB. 

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no exercício 

, ficaram assim representadas: 

º QUADRIMESTRE DE 2021 

PAGA 

6.957.218,12 

6.957.218,12 
 

ercício no  fechamento 

milhões, novecentos e 

que são de  caráter  

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no



 

 

decorrer do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

empenhados globalmente, emp

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das

 
 – DESPESAS COM PESSOAL

 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

pessoal (Contratação por Tempo Determin

Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições  Traba

quadrimestre de 2021, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 

(.cinco milhões, noventa e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois 

centavos). 

 
 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

todos realizados de acordo com as normativas 

concessões de diárias até o 2

do  pessoal civil. 

 

 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
 

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

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

funções. Podemos citar materiais c

alimentação, peças de reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria,

etc... 

 
Quanto aos processos de contratação 

pertinente, qual seja Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002

101/2000 que regem a administração
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do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.

PESSOAL 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

pessoal (Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições  Trabalhistas),  utilizou

, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 

cinco milhões, noventa e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois 

DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

acordo com as normativas municipais que dispõem sobre a

até o 2º quadrimestre de 2021, não houve  gasto com  diárias  

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

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

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

funções. Podemos citar materiais como: informática, combustível, material  de  limpeza, 

reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria,

Quanto aos processos de contratação de fornecedores respeitou

pertinente, qual seja Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002

administração publica no Brasil. A 

do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

enhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

despesas. 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

ado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

lhistas),  utilizou-se até o 2º 

, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 5.093.431,62      

cinco milhões, noventa e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

municipais que dispõem sobre as 

gasto com  diárias  

CONSUMO 

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

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

material  de  limpeza, 

reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria, 

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 



 

 

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

(quatrocentos e vinte e três mil, cinqüenta e seis reais e cinqüenta e dois 

até o 2º quadrimestre de 2021

 
 

 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
 

A aquisição de serviços envolve a con

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

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 

energia elétrica, telefonia 

especializados, etc... 

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

R$ 351.377,39 (trezentos e cinqüenta e um mil, trezentos e s

e quatro centavos), até o 2

 
 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

 

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

são distribuídos por todas 

utilizadas pelos servidores 

computadores e demais objetos permanentes. Fo

quadrimestre de 2021 o valor corresponde

quarenta e cinco reais e sessenta centavos

 
 – DESPESAS COM OBRAS E
  

até o 2º quadrimestre de 2021

o valor correspondente a R$ 

reais e um centavo).
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somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 

quatrocentos e vinte e três mil, cinqüenta e seis reais e cinqüenta e dois 

º quadrimestre de 2021. 

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

erviços envolve a contratação de serviços prestados 

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

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 

energia elétrica, telefonia fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

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

trezentos e cinqüenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e tri

até o 2º quadrimestre de 2021. 

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 do FUNDEB, e vão desde as cadeiras 

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

computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado no fechamento 

2021 o valor correspondente a, R$ 13.245,60 (treze mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta centavos). 

DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

quadrimestre de 2021 no FUNDEB foi aplicado em obras e instalações 

o valor correspondente a R$ 70.659,01 (setenta mil, seiscentos e cinqüenta e nove 

somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 423.056,52 

quatrocentos e vinte e três mil, cinqüenta e seis reais e cinqüenta e dois  centavos), 

tratação de serviços prestados por pessoas 

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

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 

fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

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

etenta e sete reais e trinta 

PERMANENTES 

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

estruturas físicas do FUNDEB, e vão desde as cadeiras 

centrais de ar condicionado, 

no fechamento até o 2º 

treze mil, duzentos e 

foi aplicado em obras e instalações 

setenta mil, seiscentos e cinqüenta e nove 



 

 

5 – APLICAÇÕES DO FUNDEB

 
Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de 

70%) e as demais despesas de custeio permitidas pela legislação do FUNDEB.

 

 
Receitas  do FUNDEB 

             R$ 6.083.041,72 

 
 
 

Com base no demonstrativo acima, observa

aplicação mínima de 70%, tendo como aplicação total de 

o fundo. 

 
6 – PATRIMÔNIO 

 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do FUNDEB. 

 
7 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim
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APLICAÇÕES DO FUNDEB 

Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de salários do magistério (mínimo 

s demais despesas de custeio permitidas pela legislação do FUNDEB.

Minima a ser aplicado Remuneração dos 

70% aplicado.

R$   4.258.129,21 R$ 

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

0%, tendo como aplicação total de 72.50% até o 2º

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

 

CONTRATOS 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

ste procedimento garantirá melhorias no acompanhamento dos prazos 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim

Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

salários do magistério (mínimo 

s demais despesas de custeio permitidas pela legislação do FUNDEB. 

Remuneração dos Professionals 

0% aplicado. 

R$ 4.410.097,95 

atendeu o limite legal, da 

até o 2º quadrimestre de 2021, 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

acompanhamento dos prazos 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim 



 

 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

serviços. 

 
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 p

município cumpre rigorosamente 

 
8 – CONSIDERAÇÕES

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

fiscalização contábil, financeira,

de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento 

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão.

 
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB 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,

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 

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

custo-benefício e quanto à verificação dos controles já
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como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

anto 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.

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 

gestão. 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB e elaboramos o 

nosso relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas 

nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais 

elos 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  

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  

refere à observância dos princípios de controle interno, o inter

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

benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos. 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

anto 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 

se, processo a processo que o 

pertinente. 

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

quanto  à verificação 

de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento 

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB e elaboramos o 

nosso relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas 

nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais 

elos 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 

que é solidária ao auxiliar o controle  

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  

controle interno, o inter-relacionamento 

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



 

 

Nos relatórios até o 2

procedimentos operacionais que acompanhamos e 

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

Scpi8, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios 

do FUNDEB..  

 
As ações executadas pelo FUNDEB 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.

 
Este relatório de controle p

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

 
Destaca-se por fim, quanto ao 

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.
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até o 2º quadrimestre, 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 gestã

As ações executadas pelo FUNDEB 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. 

controle propicia a efetividade das ações públicas

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do FUNDEB.

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

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado. 

Sapucaia/PA, 20 de 

ENILSON JOSE DE PAULA 

Controlador Interno 

Portaria 003/2021 

cumentação analisada, pelos 

base nos relatórios  do  

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

gestão dos setores 

As ações executadas pelo FUNDEB foram voltadas para manutenção das 

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

ropicia a efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

FUNDEB. 

trabalho da Unidade de Controle Interno, que 

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

de setembro de 2021. 

ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414
220

Assinado de forma digital 
por ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414220 
Dados: 2021.09.22 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
 

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde 
ORDENADOR (A): Wesdras Pereira Nunes 
EXERCICIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à agosto 
CONTROLADOR: Enilson Jose de Paula. 
 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
 

Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas do Segundo Quadrimestre do 

exercício de 2021, do Fundo Municipal de Saúde, o qual tem como Ordenador 

responsável a Sr. Wesdras Pereira Nunes.. 

 

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 até o 2º quadrimestre de 2021 

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, conseqüentemente, 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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos. 
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2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Saúde, 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 – Patrimônio. 

• 7 – Licitações e Contratos. 

• 8 - 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; 

• 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. 
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3– RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2020 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um 

centavos).destes R$ 4.393.508,24 ( quatro milhões ,trezentos e noventa e três mil, 

quinhentos e oito reais e vinte e quatro centavos), foram destinados ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Saúde, é válido salientar 

que as receitas destinadas às despesas com saúde têm como base de cálculo parte 

dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos 

recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos 

constitucionais. 

 

4 – DESPESAS 

 

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Saúde, distribuídas por 

Subfunções no exercício no fechamento até o 2º quadrimestre de 2021, ficaram assim 

representadas: 

 

SUBFUNÇÕES DOTAÇÃO 
ATUAL 2º 

QUAD 

2º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP LIQ PAGA 
Administração Geral 12.749,63 0,00 0,00 0,00 
Atenção Básica 1.101.755,76 632.724,29 632.724,29 632.724,29 
Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

4.006.882,66 3.225.051,14 3.225.051,14 3.213.254,89 

Vigilância Sanitária 75.562,59 42.780,67 42780,67 42.780,67 
Vigilância Epidemiológica 39.671,36 0,00 0,00 
TOTAL DAS DESPESAS 5..236.622,00 3.900,556,10 3.900.556,10 3.888.759,85 
Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção. 
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no fechamento do 

1º quadrimestre de 20201 foi de R$ 3.900.556,10 (três milhões, novecentos mil, 

quinhentos e cinqüenta e seis reais e dez centavos).  

 

Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter global, 

ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no decorrer do 

exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns contratos empenhados 

globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso nos leva a 

concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas. 

 

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL 

 

O Fundo Municipal de Saúde, para cobrir o 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, até o 2º quadrimestre de 2021, de recursos que alcançam a quantia de R$ 

2.117.541,47 (dois milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um reais e 

quarenta e sete  centavos).  

 

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo Municipal 

de Saúde foram todos realizados de acordo com as normativas municipais que 

dispõem sobre as concessões de diárias.até o 2º quadrimestre de 2021, o gasto com 

diárias do pessoal civil alcançou o montante de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e 

duzentos reais),  

 

4.3 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

 

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde, para sua manutenção e 

continuidade de suas funções. Podemos citar materiais como: informática, combustível, 
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material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, manutenção dos 

prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A somatória das aquisições de 

materiais de consumo chega ao valor de R$ 796.129,23 (setecentos e noventa e seis 

mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três  centavos), até o 2º quadrimestre de 2021 

do fundo. 

 

4.4 – DESPESAS COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

 

Não houve despesas com esta categoria até o 2º quadrimestre de 2021. 

 

4.5 – 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, 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$ 802.630,55 (oitocentos e dois mil, seiscentos e trinta reais e cinqüenta e conco  

centavos), até o 2º quadrimestre de 2021 do fundo. 

 

4.6 – 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 do Fundo Municipal de Saúde, e vão 

desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as centrais de ar 

condicionado, computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado no 

fechamento até o 2º quadrimestre de 2021, R$ 40.568,25 (quarenta mil, quinhentos e 

sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 
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4.7 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

Até o 2º quadrimestre de 2021, o Fundo Municipal investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais). 

 

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. 

 

BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 10.988.326,05 R$ 1,648.248,91 R$1.715.530,71 

 

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 15,61% até o 2º quadrimestre de 2021. 

 

6 – 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. 

 

7 – 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 
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dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão. 

 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de Saúde 

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 até o 2º quadrimestre, 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 do Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Fundo Municipal de 

Saúde. 

 

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. 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 
PREFEITURA DE SAPUCAIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
 

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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ÓRGÃO: Prefeitura de Sapucaia 
GESTOR: Wilton Miranda de Lima 
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: janeiro à  agosto 
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 da prestação de contas do Segundo  Quadrimestre do 

exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Sapucaia, a qual tem como Gestor 

responsável o senhor Wilton Miranda de Lima. 

 

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 até o 2º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos 
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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. 
• 10 - 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 

descobrí-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; 
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• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um 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. 

 

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária 

composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, até o fechamento do 2º 

quadrimestre, representado total arrecadado pelo município o valor de R$ 758.515,00 

(setecentos e cinqüenta e oito mil quinhentos e quinze reais). 

 

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 82.124,40 

 (oitenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos), e na sua 

totalidade é formada pela contribuição econômica de iluminação pública. 

 

A Receita Patrimonial que forma-se através da rentabilidade de valores 

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

R$ 13.911,08 (treze mil  novecentos e onze reais e oito centavos). 

 

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

20.676.458,69 (vinte  milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e 

cinqüenta e oito reais e sessenta e nove  centavos), que se constituem principalmente 
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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, e com as deduções da receita do 

fundeb no valor de R$ -1.789.069,36(um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, 

sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). 

 

As Outras Receitas Correntes, estas perfazem o valor de R$ 1.276.242,89 (um 

milhão, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos). 

 

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação até o 2º quadrimestre, 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$ 29.454.111,31 (vinte e nove 

milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  

centavos), e distribuída da seguinte forma. 

 

• Despesa Corrente: R$ 20.476.877,89 (Vinte milhões, quatrocentos e setenta e 

seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos). 

 

• Despesa de Capital: R$8.538.642,08 (oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos). 

 
 

• Reserva de Contingência: R$ 438.591,34 (Quatrocentos e trinta e oito mil 

quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). 
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As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no 

exercício no  fechamento até o 2º quadrimestre de 2021, ficaram assim representadas: 

 

 

 

SECRETARIAS / 
DEPARTAMENTOS 

DOTAÇÃ
O ATUAL 
2º QUAD 

2º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP LIQ PAGA 
Gabinete 1.008.664,37 357.436,86 357.436,86 357.436,86 
Sec. Mun. de Adm. / Finanças 2.375.142,64 1.414.574,16 1.414.574,16 1.409.224,16 
Secretaria de Obras 5.987.033,33 3.353.415,64 

 
3.353.415,64 3.289.873,62 

Secretaria Mun Agric  Pecuaria 797.254,37 306.891,99 306,891,99 306.891,99 
Reserva de Contingência  438.591,34 0,00 0,00 0,00 
Fundo Municipal de Saúde 5.237.830,24 3.900.556,10 3.900.556,10 3.888.759,85 
Fundo Mun de Assist. Social 1.593.421,60 1.020.971,33 1.020.971,33 1.020.336,33 
Fundo Mun de Educação 1.701.814,10 459.365,13 459.365,13 440.548,38 
Fundo Mun do Direito da 
Criança e Adolescente 

168.371,50 
 

0,00 0,00 0,00 

Câmara Municipal de Sapucaia 1.185.921,00 675.167,95 675.167,95 673.772,87 
Fundo da Educação Básica – 
FUNDEB 

7.947.367,82 
 

6.971.930,37 6.971.930,37 6.957.218,12 
 

Fundo Mun de Meio Ambiente 1.012.699,00 906.938,69 906.938,69 906.938,69 
     
      
     
     
     
     
TOTAL DAS DESPESAS 29.454.111,31 19.367.248,22 19.367.248,22 19.251;000,87 

 
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 

22.807.252,06 19.367.248,22 19.367.248,22 19.251.000,87 0,00 
 

116.247,35 
 

 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até fechamento do 

2º quadrimestre de 2021 foi de R$ 19.367.248,22 (dezenove milhões, trezentos e 

sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte d dois centavos). No 
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confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício no fechamento do 2º 

quadrimestre de 2021 que totaliza R$ 22.807.252,06 (vinte e dois milhões, oitocentos e 

sete mil duzentos e cinqüenta e dois reais e seis centavos), para com a despesa 

empenhada, houve um superávit orçamentário de R$ 3.440.003,84 (três  milhões, 

quatrocentos e quarenta mil, três reais e oitenta e quatro  centavos). 

 

 
4.1 – DESPESAS COM PESSOAL 

 

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

contratação de pessoal, poder Executivo (Contratação por Tempo Determinado, 

Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições 

Trabalhistas), utilizou-se, até o 2º quadrimestre de 2021, de recursos que alcançam a 

quantia de R$ 17.144.956,74. (dezessete milhões, cento e quarenta e quatro mil, 

novecentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro  centavos), atingindo assim um 

percentual de 54,77 % da Receita Corrente Líquida, e, portanto fora dos limites legais 

considerando o limite máximo 54% (IX) do inciso I.II e III art. 20 da LRF, ficando para 

reajustar nos meses subseqüentes. 

. 

 

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

 

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

secretarias foram todos realizados de acordo com as normativas municipais que dispõe 

sobre as concessões de diárias, até o 2º quadrimestre de 2021, o gasto com diárias do 

pessoal civil alcançou o montante de R$ 76.100,00 (setenta e seis mil e cem 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: 
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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 publica no Brasil. A somatória das aquisições de 

materiais de consumo chega ao valor de R$ 3.270.698,23 (três milhões, duzentos e 

setenta mil seiscentos e noventa e oito reais centavos), comprometendo assim, 16.89% 

do total da despesa liquidada consolidada até o 2º quadrimestre de 2021. 

 

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, 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$ 2.698.218,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e dezoito 

reais) valor este, que consumiu a fatia de 13,94% do total da despesa liquidada 

consolidada até o 2º quadrimestre de 2021. 

 

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 até o 2º quadrimestre de 

2021,a quantia de  R$ 111.533,40 (cento e onze mil, quinhentos e trinta e três reais e 

quarenta centavos), o que representa 0,58 % do total da despesa liquidada consolidada 

no período. 
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4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

Até o 2º quadrimestre de 2021, a Prefeitura de Sapucaia investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 156.019,98 ( cento e cinqüenta e seis mil, dezenove reais 

e noventa e oito centavos) que englobam diversas áreas, como educação, saúde, 

obras e infra-estrutura, assistência social, entre outras. Este montante equivale a 

0,81% do total da despesa liquidada consolidada no período. 

 
5 – APLICAÇÕES 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. 

 
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 10.988.326,05  R$ 1,648.248,91  R$1.715.530,71 

 
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 15.61% até o 2º quadrimestre de 2021. 

 

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$ 10.988.326,05 R$ 2.747.079,01 R$ 2.861.755,07 
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Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município atendeu  o limite 

constitucional, da aplicação mínima de 25%, tendo como aplicação total de 26,04% até 

o fechamento do 2º quadrimestre de 2021.  

 

Sobre os recursos do FUNDEB, a Lei regulamentadora do novo Fundeb (nº 

14.113, de 25.12.2020, que instituiu o FUNDEB, estabelece  recursos para as despesas 

com o magistério do ensino fundamental, em cada Estado, Distrito Federal e 

Municípios, no mínimo de 70% 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 Mínimo a ser aplicado Remuneração dos Profissionais 

70%  aplicado. 

             R$ 6.083.041,72 R$   4.258.129,21 R$ 4.410.097,95 

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

atendeu o limite legal, da aplicação mínima de 70%, tendo como aplicação 

total de 72,50% até o 2º quadrimestre de 2021. 

 

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$ 9.926.123,41 R$ 794.089,87 R$ 777.377,97 

 
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 o 

total de 7,83% até o 2º quadrimestre de 2021, ficando para ajustar nos meses 

subseqüente. 
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8– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda, manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial da Entidade. 

 

9 – 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. 

 

10 – 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. 

 
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: 
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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 até o 2º quadrimestre, 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, exceto com o 

cumprimento dos limites legais com percentuais, ficando para ajustar nos meses 

subseqüentes. 

 

A execução Orçamentária do exercício de 2021 vem atendendo as 

determinações legais, dentro das metas previstas na 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 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. 
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Sapucaia/PA, 16 de setembro de 2021. 
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                   RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

3º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação  
ORDENADOR (A): Rones Fernandes de Minas   
EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO: Janeiro à dezembro 
CONTROLADOR: Enilson José de Paula 
  
 
1 - INTRODUÇÃO  

  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas no terceiro 

Quadrimestre do exercício de 2021, do Fundo Municipal de Educação, o qual tem 

como Ordenador responsável o senhor Rones Fernandes de Minas...  

  

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 3º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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.  

  



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

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 de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, 

essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.  

  
2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Educação, o qual entre eles contemplarão a verificação de:  

  
• 3 -- Receitas.  
• 4 – Despesas (destaque das principais despesas).  
• 4.1 – Despesas com concessões de diárias;  
• 4.2 – Despesas com aquisição de material de consumo;  
• 4.3 – Despesas com aquisição de serviços;  
• 4.4 – Despesas com aquisição de materiais permanentes;  
- 4.5  – Obras e Instalações.  
• 5 – Aplicação em educação.  
• 6 – Patrimônio.  
• 7 – Licitações e Contratos.  
• 8 - 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;  



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos)., 

destes, R$ 1.727.539,10 ( um milhão,setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e 

trinta e nove reais e dez centavos) foram destinados ao Fundo Municipal de 

Educação.  

  

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Educação, é válido 

salientar que as receitas destinadas às despesas com educação têm como base 

de cálculo parte dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 

força dos dispositivos constitucionais.  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Educação, distribuídas por 

Subfunções no exercício até o fechamento do 3º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  
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SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUAL 3º  

QUAD  

3º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração Geral  905.209,50 905.199,38 905.199,38 902.816,63 

Alimentação e 
Nutrição 

157.371,43 
 

157.370,03 157.370,03 157.370,03 

Ensino Fundamental  138.558,81  138,551,96  138.551,96  138.551,96 

Desporto Comunitário 1,91 0,00 0,00 0,00 

Difusão Cultural  46.265,94 46.263,73 46.263,73  46.263,73  

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.247.407,59 1.247.385,10 1.247.385,10 1,245.002,35 

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

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no 

fechamento até o 3º quadrimestre de 2021 foi de R$ 1.247.385,10 (um milhão, 

duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). 

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: Alguns contratos empenhados globalmente,etc. 

Isso nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

 

4.1– DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo 

Municipal de Educação foram todos realizados de acordo com as normativas 

municipais que dispõem sobre as concessões de diárias. Até o 3º quadrimestre de 

2021, o gasto com diárias do pessoal civil alcançou o montante de R$800,00 ( 

oitocentos reais ).com diárias no período. 

 
4.2  – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
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Os processos de aquisição de material de consumo se referem a materiais 

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Educação, 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 da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo até o 3º quadrimestre de 2021 

chega ao valor de R$ 494.153,97 (quatrocentos e noventa e quatro mil cento e 

cinqüenta e três reais e noventa e sete reais). 

 

4.3 – 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, manutenção dos veículos, 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$ 662.555,65 ( seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinqüenta e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos), até o fechamento do 3º quadrimestre do 

Fundo. 

  

4.4 – 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 do Fundo Municipal de 

Educação, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas 

até as centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes. 
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Foi aplicado R$2.876,00 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais) na aquisição 

de material permanente no fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, do fundo. 

 

4.5 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  

  

Até o 3º quadrimestre, o Fundo Municipal de Educação investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 20,180,00 (  vinte mil e cento e oitenta reais). 

  
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.  

 

5 – APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 18.679.869,78 R$ 4.669.967,52 R$ 5.516.069,25 

 

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

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

29,53% ate o 3º quadrimestre de 2021. 

  

6– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através 

de Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens.  Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Educação.  

  



   

 

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

7– LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar 

os mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no 

âmbito da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento 

dos prazos de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 

licitatórios, assim como garantirá também melhorias no planejamento das 

aquisições de bens e serviços.  

  

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.  

  

8– 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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Educação 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:  
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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 até o 3º quadrimestre, 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 do Fundo Municipal de Educação.. 

   
As ações executadas pelo Fundo Municipal de Educação foram voltadas 

para manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas e para 

o atendimento das necessidades da população..  

  
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com 

legislação especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

do Fundo Municipal de Educação.  

  
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.  
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

 
 

 
 

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de
 

• Lei Complementar Federal nº 101, de 4 

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 

direito financeiro para elaboração e controle do

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

 
• Lei Federal nº 8.666, de 

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

Administração Pública e dá outras

 
• Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do

 
 

• Lei Orgânica do Município de
 

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

exercício financeiro, relativo 

 
• Lei Orçamentária Anual relativa ao ano

 
 

• Resolução 002/2015/TCM
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3º QUADRIMESTRE DE 2021 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de

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 

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 

blica 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. 

002/2015/TCM-PA. 

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

Estabelece normas 

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

Estatui normas gerais  de  

s orçamentos e balanços da 

Regulamenta o art. 37, inciso 

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

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



 

 

 

ÓRGÃO: FUNDEB 

ORDENADOR (A): Rones Fernandes de Minas

EXERCÍCIO: 2021 

PERÍODO: Janeiro a dezembro

CONTROLADOR: Enilson José de Paula

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
 

Com Base nos artigos 31, 70, 74 e 

4320/64, art. 64 do Regimento Interno 

TCM/PA e na Resolução 002/2015/TCM

Interno, parte esta integrante da prestação de contas, 

exercício de 2021, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

Rones Fernandes de Minas.

 
Este relatório tem como objetivo  principal, o a

na Resolução 002/2015/TCM

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

e de forma simplificada das principais ações de governo 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e

 
Nossos exames foram realizados das constantes normas e procedimentos de 

auditoria, incluindo, conseqüentemente, 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 

físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando

atendimento dos interesses coletivos.
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Rones Fernandes de Minas 

dezembro 

Enilson José de Paula 

artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 75 da 

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 

egrante da prestação de contas, no Segundo 

, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

Rones Fernandes de Minas. 

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 3º quadrimestre de  20

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 

ia, incluindo, conseqüentemente, 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 

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

financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos. 

da Constituição Federal, art. 75 da Lei 

Tribunal de Contas do Estado do Para – 

relatório de Controle 

Segundo Quadrimestre do 

, do FUNDEB, o qual tem como Ordenador responsável o senhor 

tendimento ao preceito disposto  

PA e fundamentalmente levar ao conhecimento das 

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

adrimestre de  2021 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

 

Nossos exames foram realizados das constantes normas e procedimentos de 

ia, incluindo, conseqüentemente, 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 

ações do governo em termos 

financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim 

a, essencialmente, voltada para o 



 

 
 
 

2 – ABORDAGEM DO
 

Este relatório de análise 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 

acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal no 

o qual entre eles contemplarão a verificação

 
• 3 -- Receitas. 

• 4 – Despesas (destaque das principais

• 4.1 -- Despesas com pessoal;

• 4.2 – Despesas com concessões de

• 4.3 – Despesas com aquisição de material de

• 4.4 – Despesas com aquisição de

• 4.5 – Despesas com aquisição de materiais permanentes;

• 4.6 – Obras e Instalações.

• 5 – Aplicações do

• 6 – Patrimonies

• 7 – Licitações e

• 8 - Considerações

 
O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor 

Interno, que terão como objetivos:

 
• Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financ

operacionais; 

• Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência  destes,  

possibilitar descobri

• Localizar erros

uniformidade e a correção 

• 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 
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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 no âmbito 

o qual entre eles contemplarão a verificação de: 

Despesas (destaque das principais despesas). 

Despesas com pessoal; 

Despesas com concessões de diárias; 

Despesas com aquisição de material de consumo; 

Despesas com aquisição de serviços; 

Despesas com aquisição de materiais permanentes; □

Instalações. 

Aplicações do FUNDEB. 

. 

 Contratos. 

Considerações finais. 

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor 

objetivos: 

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financ

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

possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível; 

erros e desperdícios promovendo ao mesmo

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 

 setor; 

controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 

âmbito do FUNDEB,  

□ 

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento  a 

legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle 

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e 

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

mesmo tempo a 

 

Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento 

que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle 



 

 

• Salvaguardar os 

sobre todos os aspectos operacionais da

 
 

3 – RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos)

destes, R$ 7.385.333,50 

trinta e três reais e cinquenta

 
4 – DESPESAS 

 

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no

até o fechamento até o 3º quadrimestre de 2021

 

SUBFUNÇÕES DOTAÇÃO 
ATUAL 3

Ensino Fundamental 11.156.812,25

Educção- Fundeb outros 

TOTAL DAS 
DESPESAS 

11.876.891,70

Fonte: Sistema Contábil – Relação 

 

 

 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no ex

até o 3º quadrimestre de 2021

quarenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e sete

 
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa
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os ativos e, de modo geral, obter-se um controle  eficiente 

aspectos operacionais da entidade. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos)

 ( sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

trinta e três reais e cinquenta centavos). foram destinados ao FUNDEB.

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no

até o 3º quadrimestre de 2021, ficaram assim representadas:

DOTAÇÃO 
ATUAL 3º 

QUAD 

3º QUADRIMESTRE DE 20

2021 EMP LIQ 

11.156.812,25 11.027.660,01 11.627.660,01 

 

720.079,45 720.074,06 720.074,06 

11.876.891,70 11.747.734,07 11.747.734,07 
 

Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção. 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício 

º quadrimestre de 2021 foi de R$ 11.747.734,07 (onze milhões, setecentos e 

quarenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos).

Impende ressaltar que neste montante algumas despesas que 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa

se um controle  eficiente 

definiu a previsão da 

(vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  centavos), 

sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

FUNDEB. 

As despesas realizadas no FUNDEB, distribuídas por Subfunções no exercício 

, ficaram assim representadas: 

º QUADRIMESTRE DE 2021 

PAGA 

11.026;889,41 

711.848,06 

11.738737,47 
 

ercício no  fechamento 

onze milhões, setecentos e 

entavos). 

que são de  caráter  

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no



 

 

decorrer do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contrato

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das

 
 – DESPESAS COM PESSOAL

 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

pessoal (Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições  Traba

quadrimestre de 2021, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 

(.nove milhões, oitocentos e noventa mil, cinqüenta e um reais e oitenta e oito 

centavos). 

 
 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

todos realizados de acordo com as normativas 

concessões de diárias até o 3

pessoal civil totalizou em R$900,00 ( novecentos reais )

 

 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
 

Os processos de aquisição de material

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

funções. Podemos citar materiais c

alimentação, peças de reposição de veículos, manutenção d

etc... 

 
Quanto aos processos de contratação 

pertinente, qual seja Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002

101/2000 que regem a administração
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do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contrato

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.

PESSOAL 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições  Trabalhistas),  utilizou

, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 

nove milhões, oitocentos e noventa mil, cinqüenta e um reais e oitenta e oito 

DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

acordo com as normativas municipais que dispõem sobre a

até o 3º quadrimestre de 2021, 0  gasto com  diárias  do  

totalizou em R$900,00 ( novecentos reais ) 

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

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

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

funções. Podemos citar materiais como: informática, combustível, material  de  limpeza, 

reposição de veículos, manutenção dos prédios da Secretaria,

Quanto aos processos de contratação de fornecedores respeitou

pertinente, qual seja Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002

administração publica no Brasil. A 

do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns  contratos  

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

despesas. 

O FUNDEB, para cobrir o montante geral da despesa com contratação de 

Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas, 

lhistas),  utilizou-se até o 3º 

, de recursos  que alcançam a  quantia de R$ 9.890.051.88      

nove milhões, oitocentos e noventa mil, cinqüenta e um reais e oitenta e oito 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do FUNDEB foram 

municipais que dispõem sobre as 

gasto com  diárias  do  

CONSUMO 

de consumo se referem a materiais 

diversos utilizados pelo FUNDEB, para sua manutenção e continuidade de suas 

material  de  limpeza, 

os prédios da Secretaria, 

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 



 

 

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

seiscentos e trinta e dois mil,seiscentos e onze reais e sessenta e oito 

3º quadrimestre de 2021. 

 
 

 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
 

A aquisição de serviços envolve a con

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

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 

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$ 716.597,93 ( setecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e 

noventa e três centavos), 

 
 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

 

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

são distribuídos por todas 

utilizadas pelos servidores 

computadores e demais objetos permanentes. Fo

quadrimestre de 2021 o valor correspondente a,

sessenta e nove reais e noventa e oito

 
 – DESPESAS COM OBRAS E
  

Até o 3º quadrimestre de 2021

o valor correspondente a R$ 

reais e um centavos).
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somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 

seiscentos e trinta e dois mil,seiscentos e onze reais e sessenta e oito 

 

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

A aquisição de serviços envolve a contratação de serviços prestados 

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

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 

elétrica, telefonia fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

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

setecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e 

 até o 3º quadrimestre de 2021. 

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 do FUNDEB, e vão desde as c

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

computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado no fechamento 

2021 o valor correspondente a, R$ 43.069,98 (quarenta e três mil 

sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). 

DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

quadrimestre de 2021 no FUNDEB foi aplicado em obras e instalações 

o valor correspondente a R$ 70.659,01 ( setenta mil, seiscentos e cinqüenta 

somatória das aquisições de materiais de consumo chega ao valor de R$ 632.611,68 ( 

seiscentos e trinta e dois mil,seiscentos e onze reais e sessenta e oito  centavos), até o 

tratação de serviços prestados por pessoas 

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

variáveis. Como exemplo, citamos: profissionais da saúde, manutenção dos veículos, 

elétrica, telefonia fixa e móvel, transporte escolar, serviços técnicos 

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

setecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e 

PERMANENTES 

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

estruturas físicas do FUNDEB, e vão desde as cadeiras 

centrais de ar condicionado, 

no fechamento até o 3º 

quarenta e três mil 

foi aplicado em obras e instalações 

setenta mil, seiscentos e cinqüenta e nove 



 

 

5 – APLICAÇÕES DO FUNDEB

 
Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de 

70%) e as demais despesas de custeio 

 

 
Receitas  do FUNDEB 

             R$ 9.788.409,93 

 
 
 

Com base no demonstrativo acima, observa

aplicação mínima de 70%, tendo como aplicação total de 

o fundo. 

 
6 – PATRIMÔNIO 

 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do FUNDEB. 

 
7 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim
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APLICAÇÕES DO FUNDEB 

Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

recursos com despesas voltadas para o pagamento de salários do magistério (mínimo 

0%) e as demais despesas de custeio permitidas pela legislação do FUNDEB.

Minima a ser aplicado Remuneração dos 

70% aplicado.

R$ 6.851.886,96 R$ 7.150.636,05

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

0%, tendo como aplicação total de 73,06% até o 3

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

 

CONTRATOS 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento dos prazos 

tratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim

Quanto à forma de aplicação, os dados a seguir demonstram a utilização dos 

salários do magistério (mínimo 

permitidas pela legislação do FUNDEB. 

Remuneração dos Professionals 

0% aplicado. 

R$ 7.150.636,05 

atendeu o limite legal, da 

até o 3º quadrimestre de 2021, 

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

O prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

acompanhamento dos prazos 

tratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim 



 

 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

serviços. 

 
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

município cumpre rigorosamente 

 
8 – CONSIDERAÇÕES

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

fiscalização contábil, financeir

de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento 

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão.

 
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB 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,

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 

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

custo-benefício e quanto à verificação dos controles já
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como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

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.

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 

gestão. 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB e elaboramos o 

nosso relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas 

nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais 

elos 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  

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  

refere à observância dos princípios de controle interno, o inter

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

benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos. 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens  e  

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 

se, processo a processo que o 

pertinente. 

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

quanto  à verificação 

de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento 

dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do FUNDEB e elaboramos o 

nosso relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas 

nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais 

elos 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 

que é solidária ao auxiliar o controle  

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  

controle interno, o inter-relacionamento 

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



 

 

Nos relatórios até o 3

procedimentos operacionais que acompanhamos e 

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

Scpi8, não constatamos falhas, irregularidades ou 

do FUNDEB..  

 
As ações executadas pelo FUNDEB foram voltadas para manutenção das 

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

necessidades da população municipal dentro dos limites legai

 
Este relatório de controle p

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

 
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.
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até o 3º quadrimestre, 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 

As ações executadas pelo FUNDEB 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. 

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do FUNDEB.

fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que 

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado. 

Sapucaia/PA, 25 de 

ENILSON JOSE DE PAULA 

Controlador Interno 

Portaria 003/2021 

quadrimestre, pela documentação analisada, pelos 

base nos relatórios  do  

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

gestão dos setores 

As ações executadas pelo FUNDEB foram voltadas para manutenção das 

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

ropicia a efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

FUNDEB. 

fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que 

todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações 

se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas 

de janeiro de 2022. 

ENILSON JOSE DE 
PAULA:279594142
20

Assinado de forma digital por 
ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414220 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
 

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde 
ORDENADOR (A): Wesdras Pereira Nunes 
EXERCICIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à dezembro    
CONTROLADOR: Enilson Jose de Paula. 
 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
 

Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas do Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2021, do Fundo Municipal de Saúde, o qual tem como Ordenador 

responsável a Sr. Wesdras Pereira Nunes.. 

 

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 até o 3º quadrimestre de 2021 

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, conseqüentemente, 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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos. 
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2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Saúde, 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 – Patrimônio. 

• 7 – Licitações e Contratos. 

• 8 - 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; 

• 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. 
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3– RECEITAS 
 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2020 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um 

centavos).destes R$ 4.393.508,24 ( quatro milhões ,trezentos e noventa e três mil, 

quinhentos e oito reais e vinte e quatro centavos), foram destinados ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Saúde, é válido salientar 

que as receitas destinadas às despesas com saúde têm como base de cálculo parte 

dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos 

recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos 

constitucionais. 

 

4 – DESPESAS 

 

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Saúde, distribuídas por 

Subfunções no exercício no fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, ficaram assim 

representadas: 

 

SUBFUNÇÕES DOTAÇÃO 
ATUAL 3º 

QUAD 

3º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP LIQ PAGA 
Administração Geral 1,63 0,00 0,00 0,00 
Atenção Básica 993.947,24 993.896,43 993.896,43 993.896,43 
Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

5.165.476,85 5.165.454,92 5.165.454,92 4.940.746,32 

Vigilância Sanitária 86.827,09 86.823,41 86.823,41 86.823,41 
Vigilância Epidemiológica 9,36 0,00 0,00 
TOTAL DAS DESPESAS 6.246.262,17 6.246.174,76 6.246.174,76 6.021.466,16 
Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção. 
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no fechamento do 

3º quadrimestre de 2021 foi de R$ 6,246.174,76 (seis milhões, duzentos e quarenta e 

seis mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).  

 

Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter global, 

ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no decorrer do 

exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns contratos empenhados 

globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso nos leva a 

concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas. 

 

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL 

 

O Fundo Municipal de Saúde, para cobrir o 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, até o 3º quadrimestre de 2021, de recursos que alcançam a quantia de R$ 

3.228.891,62 (três milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e um reais 

e sessenta e dois centavos).  

 

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

 

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo Municipal 

de Saúde foram todos realizados de acordo com as normativas municipais que 

dispõem sobre as concessões de diárias.até o 3º quadrimestre de 2021, o gasto com 

diárias do pessoal civil alcançou o montante de R$ 69.650,00 (sessenta e nove mil e 

seiscentos 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 pelo Fundo Municipal de Saúde, para sua manutenção e 

continuidade de suas funções. Podemos citar materiais como: informática, combustível, 
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material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, manutenção dos 

prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A somatória das aquisições de 

materiais de consumo chega ao valor de R$ 1.230.685,12 (um milhão, duzentos e trinta 

mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e doze  centavos), até o 3º quadrimestre de 2021 

do fundo. 

 

4.4 – DESPESAS COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

 

Não houve despesas com esta categoria até o 3º quadrimestre de 2021. 

 

4.5 – 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, 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$ 1.294.204,12 ( um milhão, duzentos e noventa e quatro mil duzentos e quatro reais 

e doze centavos), até o 3º quadrimestre de 2021 do fundo. 

 

4.6 – 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 do Fundo Municipal de Saúde, e vão 

desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as centrais de ar 

condicionado, computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado no 

fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, R$ 74.032,30 (setenta e quatro mil trinta e 

dois reais e trinta centavos). 
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4.7 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

Até o 3º quadrimestre de 2021, o Fundo Municipal investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais). 

 

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. 

 

BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 18.679.869,78  R$ 2.801.980,47  R$2.879.403,71 

 

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 15,41% até o 3º quadrimestre de 2021. 

 

6 – 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. 

 

7 – 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 
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dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão. 

 

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de Saúde 

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 até o 3º quadrimestre, 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 do Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação especifica, 

procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Fundo Municipal de 

Saúde. 

 

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. 
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Sapucia/PA, 25 de janeiro  de 2022. 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 

  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social  
ORDENADOR (A): Katiane Fernandes Gomes  
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à dezembro 

CONTROLADOR: Enilson Jose de Paula 
  
1 - INTRODUÇÃO  

  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas no Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2021, do Fundo Municipal de Assistência Social, o qual tem como 

Ordenadora responsável a senhora Katiane Fernandes 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 3º quadrimestre de 2021 

a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.  

   

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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos.  

  
  
2 – ABORDAGEM DO RELATÓRIO  

  

Este relatório de análise de contas consiste no controle da execução 

orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 
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acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal no âmbito do Fundo 

Municipal de Assistência Social, 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 assistência.  
• 6 – Patrimônio.  
• 7 – Licitações e Contratos.  
• 8 - 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;  

• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 
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quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos). 

destes, R$ 1.077.577,60 (um milhão, setenta e sete mil, quinhentos e setenta e 

sete reais e sessenta centavos) foram destinados ao Fundo Municipal de 

Assistência Social.  

  

Quanto à receita prevista para o Fundo Municipal de Assistência Social, é 

válido salientar que as receitas destinadas às despesas com assistência têm como 

base de cálculo parte dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 

força dos dispositivos constitucionais.  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipais de Assistência Social, distribuídas 

por Subfunções no exercício no fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, ficaram 

assim representadas:  

  

SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUA 3º  

QUADRIMES
TRE  

3º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração Geral  7,15 
 

0,00 0,00 0,00 

Assistência ao Idoso 17,85 0,00  0,00  0,00  

Assistência ao  

Portador de 

Deficiência 

0,98  0,00  0,00  0,00  

Assistência a Criança 

e ao Adolescente  

381,34 350,00 350,00 350,00 

Assistência 

Comunitária 

1.761.993,74 1.761.925,82 1.761.925,82 1.761.890.,93 

Vigilância 

Epidemiológica 

17.542,84 

 

17.541,00 17.541,00 17.541,00 

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.799.439,90 1.779.816,82 1.779.816,82 1.779.781,93 
 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção.  
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até o fechamento 

do 3º quadrimestre de 2021 foi de R$ 1.799.816,82 ( um milhão, setecentos e setenta 

e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: A folha de pagamento, alguns contratos 

empenhados globalmente, empenhamento dos parcelamentos junto ao INSS etc. Isso 

nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

  

4.1 – DESPESAS COM PESSOAL  

  

O Fundo Municipal de Assistência Social, para cobrir o 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, até o 3º quadrimestre de 2021, recursos que alcançaram a 

quantia de R$ 763.308,87 ( setecentos e sessenta e três mil, trezentos e oito reais e 

oitenta e sete centavos).  

  

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo Municipal 

de Assistência Social foram todos realizados de acordo com as normativas municipais 

que dispõem sobre as concessões de diárias até o 3º quadrimestre de 2021, no valor 

de R$ 6.400,00 ( seis mil e quatrocentos reais) gasto com diárias do pessoal civil . 

  

4.3 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, para sua manutenção 

e continuidade de suas funções.  Podemos citar materiais como: informática, 
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combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, 

manutenção dos prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo alcançou até o 3º quadrimestre de 

2021 o valor de R$ 567.107,80 ( quinhentos e sessenta e sete mil cento e sete rais e 

oitenta centavos).  

  

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, 

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$ 131.646,02 ( cento e trinta e um mil,  seiscentos e quarenta e seis reais e dois 

centavos ) até o 3º quadrimestre de 2021. 

  

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 do Fundo Municipal de Assistência 

Social, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas até as 

centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes. Foi 

aplicado no fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, R$ 35.818,30 (trinta e cinco 

mil, oitocentos e dezoito reais e trinta centavos), 

  

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES  
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Até o 3º quadrimestre de 2021, o Fundo Municipal investiu em obras e 

instalações o valor de R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos reais). 

  
5 – APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL  

  
Considerando a legislação municipal quanto a aplicação de recursos em 

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

base de cálculo, apresentamos adiante dados que comprovam o cumprimento da 

legislação pertinente.  

  

BASE DE CÁLCULO  MÍNIMO A SER APLICADO  APLICADO  

R$ 15.690.753,67 R$ 1.255.260,30 R$ 1.252.839,10 

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

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

aplicação total de 7,98% até o 3º quadrimestre de 2021. 

 

6 – PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social.  

  

7 – LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O Prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar os 

mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no âmbito 

da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento dos prazos 

de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos licitatórios, assim 



   

 

 
ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA   
Gabinete do Prefeito  

Assessoria de Controle Interno  

  

 

como garantirá também melhorias no planejamento das aquisições de bens e 

serviços.  

  

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.  

  

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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Assistência Social 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.  
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Nos relatórios até o 3º quadrimestre, 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 

do Fundo Municipal de Assistência Social, exceto com o cumprimento do percentual 

de aplicação,  

  
As ações executadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social 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.  

  
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação 

especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa do Fundo 

Municipal de Assistência Social.  

  
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, 25 de janeiro de 2022.  
  

 

  

Enilson Jose de Paula 

Controlador Interno 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 
PREFEITURA DE SAPUCAIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
 

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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ÓRGÃO: Prefeitura de Sapucaia 
GESTOR: Wilton Miranda de Lima 
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: janeiro à  dezembro 
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 da prestação de contas do Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Sapucaia, a qual tem como Gestor 

responsável o senhor Wilton Miranda de Lima. 

 

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 até o 3º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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 

de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o 

atendimento dos interesses coletivos 
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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. 
• 10 - 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 

descobrí-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; 
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• 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 2021 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um 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. 

 

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária 

composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, até o fechamento do 3º 

quadrimestre, representado total arrecadado pelo município o valor de R$ 1.325.298,93 

(hum milhão, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e otio reais e noventa e 

três centavos). 

 

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 130.820,17 

 (cento e trinta mil, oitocentos e vinte reais e dezessete centavos), e na sua totalidade é 

formada pela contribuição econômica de iluminação pública. 

 

A Receita Patrimonial que forma-se através da rentabilidade de valores 

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

R$ 55.458,91(cinqüenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e noventa e 

um centavos). 
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Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 

35.396.049,99 (trinta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), que 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, e com as deduções da receita do fundeb no valor de R$ -

3.136.439,36 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e 

trinta e seis centavos). 

 

As Outras Receitas Correntes, estas perfazem o valor de R$ 2.552.691,89 (dois 

milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e 

nove centavos). 

 

4 – DESPESAS 

 

A despesa orçada para o exercício foi de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove 

milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um  

centavos), e distribuída da seguinte forma. 

 

• Despesa Corrente: R$ 20.476.877,89 (Vinte milhões, quatrocentos e setenta e 

seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos). 

 

• Despesa de Capital: R$8.538.642,08 (oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos). 

 
 

• Reserva de Contingência: R$ 438.591,34 (Quatrocentos e trinta e oito mil 

quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). 

 

As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no 

exercício no  fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, ficaram assim representadas: 



 
 
 

 
    ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

Gabinete do Prefeito 
 Assessoria de Controle Interno 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAS / 
DEPARTAMENTOS 

DOTAÇÃO 
ATUAL 3º 

QUAD 

3º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP LIQ PAGA 
Gabinete 743.747,31 743.738,04 518.748,04 518.748,04 
Sec. Mun. de Adm. / 
Finanças 

2.260.971,95 2.260.938,78 2.260.938,78 2.238.481,53 

Secretaria de Obras 7.485.832,98 7.485.797,00 
 

7.485.797,00 7.308.170,21 

Secretaria Mun Agric  
Pecuaria 

484.876,72 484.863,02 484.863,02 484.863,02 

Reserva de Contingência  111,60 0,00 0,00 0,00 
Fundo Municipal de 
Saúde 

6.246.262,41 6.246.174,76 6.246.174,76 6.021.466,16 

Fundo Mun de Assist. 
Social 

1.779.943,90 1.779.816,82 1.779.816,82 
 

1.779.781,93 

Fundo Mun de Educação 1.247.407,59 1.247.385,10 1.247.385,10 1.245.002,35 
Fundo Mun do Direito da 
Criança e Adolescente 

23,25 
 

0,00 0,00 0,00 

Câmara Municipal de 
Sapucaia 

1.185.921,00 1.026.113,00 1.026.113,00 1.026.113,00 

Fundo da Educação 
Básica – FUNDEB 

11.876.891,70 
 

11.747.734,07 11.747.734,07 11.738.737,47 
 

Fundo Mun de Meio 
Ambiente 

1.424.500,32 1.420.112,29 1.420.112,29 1.420.112,29 

     
      
     
     
     
     
TOTAL DAS 
DESPESAS 

34.736.490,73 34.442.672,88 34.217.682,88 33.781.476,00 
 

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 

39.460.319,89 34.442.672,88 34.217.682,88 33.781.476,00 224.990,00 
 

661.196,88 
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até fechamento do 

3º quadrimestre de 2021 foi de R$ 34.442.672,88 (trinta e quatro milhões, quatrocentos 

e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos). No 

confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício no fechamento do 3º 

quadrimestre de 2021 que totaliza R$ 39.460.319,89 (trinta e nove milhões, 

quatrocentos e sessenta mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), em 

confronto com a  despesa orçada para o exercício, houve um excesso de arrecadação 

no valor de R$ 10.006.208,38 (dez milhões, seis mil, duzentos e oito reais e trinta e oito   

centavos). 

 

 
4.1 – DESPESAS COM PESSOAL 

 

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

contratação de pessoal, poder Executivo (Contratação por Tempo Determinado, 

Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Indenizações e Restituições 

Trabalhistas), utilizou-se, até o 3º quadrimestre de 2021, de recursos que alcançam a 

quantia de R$ 18.224.794,87 (dezoito milhões, duzentos e vinte e quatro mil, 

setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), atingindo assim um 

percentual de 50,28% de acordo com o Relatório de Demonstrativo Consolidado da 

Despesa com Pessoal, e, portanto dentro dos limites legais considerando o limite 

máximo 54% (IX) do inciso I.II e III art. 20 da LRF, 

 

4.2 – DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

 

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

secretarias foram todos realizados de acordo com as normativas municipais que dispõe 

sobre as concessões de diárias, até o 3º quadrimestre de 2021, o gasto com diárias do 

pessoal civil alcançou o montante de R$ 128.250,00 (cento e vinte e oito mil e duzentos 

e cinqüenta reais). 
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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 publica no Brasil. A somatória das aquisições de 

materiais de consumo chega ao valor de R$ 5.573.523,93 (cinco milhões, quinhentos e 

setenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), 

comprometendo assim, 16.29% do total da despesa liquidada consolidada até o 3º 

quadrimestre de 2021. 

 

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, 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$ 5.798.274,66 ( cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e seis centavos ) valor este, que consumiu a fatia de 16,95% 

do total da despesa liquidada consolidada até o 3º quadrimestre de 2021. 

 

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

computadores e demais objetos permanentes. Foi aplicado até o 3º quadrimestre de 

2021,a quantia de  R$ 221.729,39 ( duzentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e 

nove reais e trinta e nove centavos), o que representa 0,65 % do total da despesa 

liquidada consolidada no período. 

 

 

4.6 – DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

Até o 3º quadrimestre de 2021, a Prefeitura de Sapucaia investiu em obras e 

instalações a quantia de R$ 317.789,45 ( trezentos e dezessete mil, setecentos e 

oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) que englobam diversas áreas, como 

educação, saúde, obras e infra-estrutura, assistência social, entre outras. Este 

montante equivale a 0,93% do total da despesa liquidada consolidada no período. 

 
5 – APLICAÇÕES 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. 

 
BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

R$ 18.679.869,78  R$ 2.801.980,47  R$2.879.403,71 

 
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 15.41% até o 3º quadrimestre de 2021. 

 

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 
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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$ 18.679.869,78 R$ 4.669.967,52 R$ 5.516.069,25 

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

constitucional, da aplicação mínima de 25%, tendo como aplicação total de 29,53% até 

o fechamento do 3º quadrimestre de 2021.  

 

Sobre os recursos do FUNDEB, a Lei regulamentadora do novo Fundeb (nº 

14.113, de 25.12.2020, que instituiu o FUNDEB, estabelece  recursos para as despesas 

com o magistério do ensino fundamental, em cada Estado, Distrito Federal e 

Municípios, no mínimo de 70% 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 Mínimo a ser aplicado Remuneração dos Profissionais 

70%  aplicado. 

             R$ 9.788.409,93 R$ 6.851.886,96 R$ 7.150.636,05 

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

atendeu o limite legal, da aplicação mínima de 70%, tendo como aplicação 

total de 73,06% até o 3º quadrimestre de 2021. 

 

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$ 15.690.753,67 R$ 1.255.260,30 R$ 1.252.839,10 
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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 o 

total de 7,98% até o 3º quadrimestre de 2021,  

 

8– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através de 

Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda, manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens. Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial da Entidade. 

 

9 – 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. 

 

10 – 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. 

 
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 
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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 até o 3º quadrimestre, 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, exceto com o 

cumprimento dos limites legais com percentuais, junto ao Fundo Municipal de 

Assistência Social.. 

 
Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em benefício 

da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com legislação 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. 
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Sapucaia/PA, 21 de janeiro de 2022. 
 
 

 

Enilson José de Paula 

Controlador interno 

Portaria 003/2021 

 

ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414220

Assinado de forma digital 
por ENILSON JOSE DE 
PAULA:27959414220 
Dados: 2022.01.27 
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                   RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
  

3º QUADRIMESTRE DE 2021 
  
  

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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ÓRGÃO: Fundo Municipal de Meio Ambiente  
ORDENADOR (A): Elmar Figueiredo da Fonseca   
EXERCÍCIO: 2021 
PERÍODO: Janeiro à dezembro 

CONTROLADOR: Enilson José de Paula 

  
 

1 - INTRODUÇÃO  
  
Com Base nos artigos 31, 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 da prestação de contas do Terceiro 

Quadrimestre do exercício de 2021, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o 

qual tem como Ordenador responsável o senhor Elmar Figueiredo da Fonseca,...  

  

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 

até o 3º quadrimestre de 2021 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, conseqüentemente, 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.  
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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 de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, 

essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.  

  
2 – 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 no âmbito do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, 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 – Patrimônio.  

• 6 – Licitações e Contratos.  

• 7 - 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 2020 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$ 29.454.111,31 (vinte e nove milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e onze reais e trinta e um centavos). 

destes, R$ 131.769,00 ( cento e trinta e um mil e setecentos e sessenta e nove 

reais) foram destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente..  

  

4 – DESPESAS  

  

As despesas realizadas no Fundo Municipal de Meio Ambiente, distribuídas 

por Subfunções no exercício no fechamento até o 3º quadrimestre de 2021, 

ficaram assim representadas:  

  

SUBFUNÇÕES  DOTAÇÃO 
ATUAL 3º  

QUAD  

3º QUADRIMESTRE DE 2021 

2021 EMP  LIQ  PAGA  

Administração 

Geral  

1.414.433,75 1;410;153,16 1.410.053,16 1.410.053,16 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental  

10.066,57  10;059,13 

  

10.059,13 

  

10.059,13 

  

TOTAL DAS 
DESPESAS  

1.424.500,32 1.420.112,29 1.420.112,29 1.420.112,29 

Fonte: Sistema Contábil – Relação de Empenhos Emitidos – Por Subfunção.  
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A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício no 

fechamento até o 3º quadrimestre de 2021 foi de R$ 1.420.112,29 ( um milhão, 

quatrocentos e vinte mil, cento e doze reais e vinte e nove centavos).   

  
Impende ressaltar que neste montante algumas despesas são de caráter 

global, ficando sua liquidação condicionada à efetiva realização da despesa no 

decorrer do exercício, Exemplos: Alguns contratos empenhados globalmente,etc. 

Isso nos leva a concluir que existe um equilíbrio na execução das despesas.  

 

4.1– DESPESAS COM PESSOAL  

  

O Fundo Municipal de Meio Ambiente para cobrir o 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, até o 3º quadrimestre de 2021, de recursos 

que alcançaram a quantia de R$ 1.055.706,87 ( um milhão, cinqüenta e cinco mil, 

setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos). 

  

4.2– DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS  

  

Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil do Fundo foram 

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

concessões de diárias. Até o 3º quadrimestre de 2021, houve gasto com diárias 

do pessoal civil. A somatória de R$ 1.100,00 ( mil e cem reais) 

. 

 
4.3  – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

  

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

diversos utilizados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, para sua manutenção 

e continuidade de suas funções.  Podemos citar materiais como: informática, 
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combustível, material de limpeza, alimentação, peças de reposição de veículos, 

manutenção dos prédios da Secretaria, 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 publica no Brasil. A 

somatória das aquisições de materiais de consumo até o 3º quadrimestre chega 

ao valor de R$ 169.641,95 ( cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e 

um reais e noventa e cinco centavos.). 

 

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, manutenção dos veículos, energia elétrica, telefonia fixa 

e móvel, serviços técnicos especializados, etc...  

  

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

de R$ 108.624,70 ( cento e oito mil, seiscentos e vinte quatro reais e setenta 

centavos), até o 3º quadrimestre de 2021.. 

  

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 do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, e vão desde as cadeiras utilizadas pelos servidores das diversas áreas 

até as centrais de ar condicionado, computadores e demais objetos permanentes, 

o valor correspondente a R$ 5.562,57 ( cinco mil, quinhentos e sessenta e dois 

reais e cinqüenta e sete centavos).até o 3º quadrimestre de 2021. 
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4.6 – DESPESAS COM  OBRAS  E INSTALAÇÕES  

  

Até o 3º quadrimestre, o Fundo Municipal de Meio Ambiente não investiu 

em obras e instalações. 

 

5– PATRIMÔNIO  

  

A Prefeitura de Sapucaia instituiu o sistema de Gestão Patrimonial através 

de Decreto Municipal, regulamentando os processos de aquisição, recebimento, 

tombamento, guarda, manutenção e baixa de bens inservíveis, bem como instituiu 

método para reavaliação e depreciação dos bens.  Atualmente a equipe de 

Departamento de Patrimônio vem trabalhando no sentido de adequar o controle 

patrimonial do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

  

6– LICITAÇÕES E CONTRATOS  

  

O Prefeito Municipal de Sapucaia instituiu sistema de gestão de contratos 

através de Decreto Municipal, a fim de evitar danos ao erário, bem como melhorar 

os mecanismos de controle da execução de contratos dos mais diversos tipos no 

âmbito da prefeitura. Este procedimento garantirá melhorias no acompanhamento 

dos prazos de vigência dos contratos e aditivos provenientes de processos 

licitatórios, assim como garantirá também melhorias no planejamento das 

aquisições de bens e serviços.  

  

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.  
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7– 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.  

  
Acompanhamos os trabalhos dos setores internos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente 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 até o 3º quadrimestre, 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 do Fundo.. 
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As ações executadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente foram 

voltadas para manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas 

públicas e para o atendimento das necessidades da população..  

  

Este relatório de controle propicia a efetividade das ações públicas em 

benefício da sociedade, além de ser exigência do Tribunal de Contas com 

legislação especifica, procurou demonstrar a avaliação da Gestão Administrativa 

do Fundo. 

  

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, 25 de janeiro de  2022.  
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