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1. Introdução 

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Municı́pio de 

Ipixuna do Pará, venho apresentar o Relatório e Parecer sobre as contas do Poder 

Executivo, relativos ao 2º quadrimestre de 2019, em conformidade com o previsto no 

art. 74 da Constituição Federal de 1988, Resolução nº 7737/2005, do Tribunal de Contas 

do Munı́cipios do Estado do Pará – TCM- PA. 

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Municı́pio foi 

instituı́do pela Lei Municipal nº 157/2005, de 10 de maio de 2005. Portanto, 

apresentamos o Relatório do Controle Interno, elaborado com observação aos 

Relatórios Setorizados emitidos para o Controle Interno da Administração Pública 

Municipal, o qual encaminhamos a Prefeita Municipal e ao Tribunal de Contas dos 

Municı́pios do Estado do Pará.  

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das 

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

de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o 2º Quadrimestre de 

2019, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos 

seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. 

Por fim, este poderá oferecer subsı́dios essenciais à análise e verificação do perfil 

financeiro e patrimonial desta gestão da Prefeitura, de suas fontes e destinação de 

recursos, bem como de seus resultados. Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as 

ações do governo em termos fı́sico- financeiros, pode-se constituir num instrumento 

auxiliar em nıv́el 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 

O relatório consiste no controle da execução orçamentária, patrimonial, 

financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da 

Administração Pública Municipal em seus mais diversos nıv́eis, o qual entre eles 

contemplarão a verificação de:  

1. Créditos Orçamentários e Adicionais; 

2. Situação Financeira; 

3. Receita; 

4. Despesa; 

5. Apuração dos índices em pessoal do Poder Executivo; 

6. Bens Patrimoniais; 

7. Verificação das Licitações, Contratos e Convênios; 

8. Obras e Reformas; 

 

A execução do orçamento do exercício de 2019, bem como os demais eventos 

contábeis, foram realizados em consonância com as Normas e Princípios de 

Contabilidade Pública e o conteúdo constante do presente relatório, consiste no 

atendimento a legislação vigente, como suporte documental analítico de posse do setor 

de Controle Interno, que terão os seguintes objetivos: 

 

1. Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e 

operacionais; 

2. Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar 

descobri-los o mais rapidamente possível; 

3. Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade 

e a correção ao registrarem-se as operações; 
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4. Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre 

todos os aspectos operacionais da entidade. 

 

Os relatórios foram divididos em cinco tópicos principais que são: 

 

1. A Introdução; 

2. Abordagem do Relatório; 

3. Controles Verificados; 

4. Parecer; 

5. Conclusão. 
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3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA, EMPENHADA E LIQUIDADA E PAGA . 
 

Como correção informada no relatório do 1º quadrimestre de 2019, A Receita 

Orçamentária prevista para o exercı́cio de 2019 foi de R$ R$ 134.782.716,39 (CENTO 

E TRINTA E QUATRO MILHOÕ ES, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e até o 2º Quadrimestre foram 

realizadas o subtotal das despesas empenhadas em R$ 86.806.684,29, já as despesas 

liquidadas foi de R$ 82.523.011,04 

Com base na análise dos relatórios verificou-se que as despesas até o perı́odo em 

epı́grafe, foi executado (empenhado) o total de R$ 12.414.856,23. O total liquidado foi 

de R$ 11.900.681,00. O total pago foi de R$ 10.618.348,06, portanto, verifica-se a 

preocupação da administração com o controle orçamentário e financeiro da entidade 

até o final do 2º Quadrimestre de 2019, visto que não conseguiu quitar seus saldos a 

pagar. 

Os restos a pagar processados e não processados fechou até o 2º quadrimestre o 

valor de R$ 27.942.368,81, no entanto, os saldos a pagar não processados ficou com 

um saldo total de R$ 30.046.223,79, tendo uma diferença de saldo de R$ 2.103.854,98.  

4. CONTROLE DA DESPESA. 
 

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura 

Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em 

consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da 

execução orçamentária através da avaliação periódica por este OÁ rgão de Controle 

Interno. 
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5. CONTROLE FINANCEIRO. 
 
Resumo das Atividades Realizadas: 

 

• Os pagamentos são feitos exclusivamente, em transferência eletrônica e/ou em 

cheques; 

• Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida; 

• Os cheques são emitidos com cópias e nominais; 

• Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados; 

• Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização; 

• Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como 

Transferências a Unidades Gestoras Externas; 

• Os documentos da despesa são arquivados separadamente, por conta corrente e 

movimentação financeira; 

6. DÍVIDA ATIVA  
 
 

Quanto à Dıv́ida Ativa, apresentamos a situação no quadro a seguir com valores 
nominais, conforme informado por este departamento de tributos: 

 
 

 
RECEBIMENTOS DE RECEITAS PELO TRIBUTOS 

 MAIO DE 2019 JUNHO DE 2019 JULHO DE 2019 AGOSTO DE 
2019 

TOTAL R$ 413.964,02 
 

R$ 475.949,34 
 

R$ 743.598,10 
 

R$ 520.459,44 
 

TOTAL GERAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2019: R$ 2.153.970,90 
 

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Tabela 1 Divida Ativa 

 Os comprovantes com os valores que são dados baixa encontram-se em poder do 
departamento de Tributos deste municı́pio. 
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7. CONTROLE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO. 
 
Pelas informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, verifica-se uma oscilação dos percentuais aplicados em pessoal, 

entre os meses de Maio  à Agosto do ano de 2019, no 2º Quadrimestre. 

 

2º Quadrimestre 
Meses de Referência 

    
  Mai Jun Jul Ago Total Geral 

PREFEITURA 
                 
1.681.333,35    1.708.887,51    1.761.923,80    1.767.243,32    6.919.387,99  

01-EFETIVO 
                    
530.145,82       538.009,49       558.803,47       535.969,80    2.162.928,58  

02-COMISSIONADO 
                    
513.480,02       514.017,19       530.119,25       549.171,64    2.106.788,10  

03-TEMPORARIO 
                    
439.372,35       447.034,16       455.913,69       458.234,51    1.800.554,72  

05-AGENTE POLITICO 
                      
24.805,00         24.805,00         24.805,00         24.805,00         99.220,00  

07-EFETIVO/NOMEADO 
                    
173.530,16       185.021,67       192.282,40       199.062,38       749.896,60  

Total Geral 
                 
1.681.333,35    1.708.887,51    1.761.923,80    1.767.243,32    6.919.387,99  

 

Com base no quadro acima, percebe-se um aumento nos investimentos com 

pessoal na PMIP, visto que no 1º Quadrimestre, totalizaram no valor de R$   6.524.978,69 

(Seis milhões quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos). 

Segundo a gestora, justificou esta oscilação de valores devido a necessidade de 

contratação de mão-de-obra especializada, dentre outras funções necessárias para o 

funcionamento dos diversos setores da PMIP que por haver deficiência no quadro de 

efetivos, foi necessário a contratação de temporários, com isso, impactou e 

comprometeu a Receita nos gastos neste perı́odo, ficando inclusive acima do limite 

permitido de 54%, desta forma descumprindo com o limite estabelecido em Lei. No 

entanto, já foi solicitado em outros quadrimestres que fosse regularizada a situação da 

Folha com Pessoal e a gestora prontificou-se a solucionar tal situação de forma 
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prioritária, através de um maior número de efetivos no seu quadro de pessoal no FMAS, 

dentro do limite permitido em lei. 

8. CONTROLE DA FROTA 
 
A Prefeitura Municipal dispõe de Sistema de Controle de frota, através do 

Departamento de Transporte da Prefeitura e dos Fundo Municipais, em que as despesas 

são lançadas a cada aquisição de produtos ou serviços para a frota municipal de veı́culos 

e máquinas, justificando assim os gastos com combustıv́eis, lubrificantes e manutenção. 

No entanto, foi dada à realização de inventário, e por ser extenso, está à 

disposição no setor de transporte à relação dos veı́culos próprios da Prefeitura. Controle 

de Patrimônio  

Até o presente momento não foi possıv́el concluıŕem o levantamento dos bens 

Imóveis e dos Veı́culos, impossibilitando que o relatório estivesse com as informações 

completas no ano de 2019.  

9. LICITAÇÕES: 
 
Baseado na relação de Processos de Compra e Contratos cedidos pela 

Coordenadoria de Licitação, a Prefeitura, Educação, Meio Ambiente e os Fundos de 

Saúde e Assistência, conforme a necessidade das secretarias, alguns processos 

licitatórios foram executados no 2º quadrimestre e por ser um relatório extenso, o 

mesmo está disponıv́el para consulta na diretoria de Licitação e Contratos ou no Mural 

de Licitações no site do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCM.  
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10. Parecer do agente de controle interno 

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno do Municı́pio de Ipixuna do Pará, 

Estado do Pará, apresento o Relatório e Parecer sobre as observações realizadas no 

perı́odo correspondente ao exercı́cio financeiro de 2019, em conformidade com o 

previsto em Lei. 

Destaca-se, inicialmente, que o Controle Interno do Municı́pio foi instituı́do pela Lei 

Municipal nº 157/2005, conforme mais acima mencionado. Tem como atribuição ao 

Controle Interno, dentre outras competências, “realizar acompanhamento, 

levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, 

patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas, com vistas a verificar 

a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução 

orçamentário-financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto à 

economicidade, eficiência e eficácia”. 

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os 

procedimentos adotados foram no sentido de orientação à administração sobre as 

normas e maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, 

através de rotinas de auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os 

trabalhos. Em toda verificação realizada pelo Controle Interno foram emitidos relatórios 

e recomendações e enviadas a Prefeita Municipal e às Unidades Administrativas.  

 
EÁ  o parecer e relatório. 
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11. Conclusão 

 

Pela documentação analisada no 2º quadrimestre de 2019 e pelos 

procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios 

simplificados que recebemos de cada setor, destaca-se que a Coordenadoria de Controle 

Interno, vem desenvolvendo ao longo de 2017, suas atividades de forma diária, onde, 

são muitas responsabilidades atribuı́das, no entanto, todos os procedimentos adotados 

foram no sentido de orientação à administração sobre as normas e maneiras corretas de 

realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de auditoria, 

evitando possıv́eis desperdı́cios e ilegalidades na gestão dos setores e dos recursos do 

PMIP de Ipixuna do Pará – PA, visando sanar possıv́eis irregularidades ou 

impropriedades administrativas nesta Administração Pública Municipal. 

 

 

Ipixuna do Pará (PA), 23 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

MARISTELLA MORAES CASTELO BRANCO 

Controladora Interna Municipal 
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