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1. Introduçã o 

Nã quãlidãde de responsã vel pelo o rgã o de Controle Interno do Municí pio de 

Ipixunã do Pãrã , venho ãpresentãr o Relãto rio e Pãrecer sobre ãs contãs do Poder 

Executivo, relãtivos ão 2º quãdrimestre de 2019, em conformidãde com o previsto no 

ãrt. 74 dã Constituiçã o Federãl de 1988, Resoluçã o nº 7737/2005, do Tribunãl de Contãs 

do Muní cipios do Estãdo do Pãrã  – TCM- PA. 

Destãcã-se, iniciãlmente, que o o rgã o de Controle Interno do Municí pio foi 

instituí do pelã Lei Municipãl nº 157/2005, de 10 de mãio de 2005. Portãnto, 

ãpresentãmos o Relãto rio do Controle Interno, elãborãdo com observãçã o ãos 

Relãto rios Setorizãdos emitidos pãrã o Controle Interno dã Administrãçã o Pu blicã 

Municipãl, o quãl encãminhãmos ã Prefeitã Municipãl e ão Tribunãl de Contãs dos 

Municí pios do Estãdo do Pãrã .  

Este Relãto rio tem como objetivo fundãmentãl levãr ão conhecimento dãs 

ãutoridãdes competentes, do controle externo e dã sociedãde, informãço es ãdicionãis e 

de formã simplificãdã dã Açã o Governãmentãl progrãmãdãs pãrã o 3º Quãdrimestre de 

2019, ã pãrtir dã execuçã o do orçãmento e dã ãvãliãçã o dã gestã o ãdministrãtivã, nos 

seus ãspectos contã bil, finãnceiro, orçãmentã rio, pãtrimoniãl e operãcionãl. 

Por fim, este poderã  oferecer subsí dios essenciãis ã  ãnã lise e verificãçã o do perfil 

finãnceiro e pãtrimoniãl destã gestã o dã Prefeiturã, de suãs fontes e destinãçã o de 

recursos, bem como de seus resultãdos. Assim, ão mesmo tempo em que demonstrã ãs 

ãço es do governo em termos fí sico- finãnceiros, pode-se constituir num instrumento 

ãuxiliãr em ní vel gerenciãl ã fim de conduzir ã gestã o pu blicã municipãl, tornãndo-ã, 

essenciãlmente, voltãdã pãrã o ãtendimento dos interesses coletivos. 
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2. Abordãgem do Relãto rio 

O relãto rio consiste no controle dã execuçã o orçãmentã riã, pãtrimoniãl, 

finãnceirã e operãcionãl e outros necessã rios ão ãcompãnhãmento efetivo dã 

Administrãçã o Pu blicã Municipãl em seus mãis diversos ní veis, o quãl entre eles 

contemplãrã o ã verificãçã o 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABORDAGEM DO RELATÓRIO 

Pã ginã4 

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

 

A Despesã fixãdã previstã pãrã o exercí cio de 2019 foi de R$ R$ 134.782.716,39 

(CENTO E TRINTA E QUATRO MILHO ES, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, 

SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). 

Com bãse nã ãnã lise dos relãto rios verificou-se que ãs despesãs ãte  o perí odo em 

epí grãfe, foi executãdo (empenhãdo) o totãl de R$ 121.667.834,83. O totãl liquidãdo 

foi de R$ 117.675594,03. O totãl pãgo foi de R$ 110.001.078,81, portãnto, verificã-se 

ã preocupãçã o dã ãdministrãçã o com o controle orçãmentã rio e finãnceiro dã entidãde 

ãte  o finãl do 3º Quãdrimestre de 2019, visto que nã o conseguiu quitãr seus sãldos ã 

pãgãr. 

4. RESULTADO PRIMÁRIO (LRF ART. 53, III). 
 

Conforme relãto rio do Demonstrãtivo do Resultãdo Primã rio, ã Receitã Primã riã 

totãl ãte  o bimestre e  de  R$ 115.394.067,32, confrontãndo este vãlor com o totãl dãs 

despesãs primã riãs empenhãdãs no vãlor de R$ 121.404.090,14 e dãs despesãs 

liquidãdãs no vãlor de R$ 117.412.067,66, demonstrãndo-se um resultãdo primã rio de 

R$ 80.010,43. 

 

5. RESTOS A PAGAR 

Os restos ã pãgãr processãdos e nã o processãdos fechou ãte  o 3º quãdrimestre o 

vãlor de R$ 27.891.344,93, no entãnto, os sãldos ã pãgãr nã o processãdos ficou com 

um sãldo totãl de R$ 29.672.722,65, tendo umã diferençã de sãldo de R$ 2.103.854,98.  

6. CONTROLE DA DESPESA. 

 

O plãnejãmento governãmentãl e  de responsãbilidãde institucionãl dã Prefeiturã 

Municipãl e tem como objetivo principãl controlãr os progrãmãs e projetos, em 
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consonã nciã com ãs diretrizes do Plãno Pluriãnuãl (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçãmentã riãs (LDO) e Lei Orçãmentã riã Anuãl (LOA), com ãcompãnhãmento dã 

execuçã o orçãmentã riã ãtrãve s dã ãvãliãçã o perio dicã por este O rgã o de Controle 

Interno. 

7. CONTROLE FINANCEIRO. 

 

Resumo dãs Atividãdes Reãlizãdãs: 

• Os pãgãmentos sã o feitos exclusivãmente, em trãnsfere nciã eletro nicã e/ou em 

cheques; 

• Os pãgãmentos sã o feitos obedecendo ã  ordem cronolo gicã, previãmente estãbelecidã; 

• Os cheques sã o emitidos com co piãs e nominãis; 

• Os pãgãmentos por meio eletro nico sã o devidãmente comprovãdos; 

• Antes de se efetuãr o empenho e  conferidã pãrã liquidãçã o e ãutorizãçã o; 

• Os recursos finãnceiros destinãdos ã Cã mãrã Municipãl sã o contãbilizãdos como 

Trãnsfere nciãs ã Unidãdes Gestorãs Externãs; 

• Os documentos dã despesã sã o ãrquivãdos sepãrãdãmente, por contã corrente e 

movimentãçã o finãnceirã; 

8. DÍVIDA ATIVA  

 
 

Quãnto ã  Dí vidã Ativã, ãpresentãmos ã situãçã o no quãdro ã seguir com vãlores, 
conforme informãdo por este depãrtãmento de tributos: 

 
 

RECEBIMENTOS DE RECEITAS PELO TRIBUTOS 

 SETEMBRO DE 
2019 

OUTUBRO DE 2019 NOVEMBRO DE 
2019 

DEZEMBRO DE 
2019 

TOTAL R$ 562.374,18 
 

R$ 857.312,98 
 

R$ 423.478,09 
 

R$ 486.949,32 
 

TOTAL GERAL NO 3º QUADRIMESTRE DE 2019: R$ 2.330.114,57 
 

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Tabela 1 Divida Ativa 
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 Os comprovãntes com os vãlores que sã o dãdos bãixã encontrãm-se em poder do 
depãrtãmento de Tributos deste municí pio. 
 

9. CONTROLE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO. 

 

Pelãs informãço es ãpresentãdãs pelã Secretãriã Municipãl de Administrãçã o e 

Recursos Humãnos e pelo Relãto rio de Gestã o Fiscãl (RGF), verificã-se um totãl no 

ãplicãdo em pessoãl, encerrãndo o ãno de 2019 com percentuãl de 66,57%, conforme 

ãpresentãdo no quãdro ãbãixo, entre os meses de Setembro  ã  Dezembro de 2019, no 3º 

Quãdrimestre, 

 

PMIP – FOPAG 3º Quadrimestre Total 

01-EFETIVO 555.203,90 558.357,93 549.465,20 528.191,86 2.191.218,89 

02-COMISSIONADO 534.043,47 547.118,42 554.321,98 557.362,95 2.192.846,82 

03-TEMPORARIO 471.932,49 465.430,16 483.185,51 488.856,06 1.909.404,22 

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

07-EFETIVO/NOMEADO 202.225,65 196.709,49 193.353,86 189.126,80 781.415,80 

Total Geral 1.788.210,50 1.792.421,01 1.805.131,55 1.788.342,67 7.174.105,72 

 

Com bãse no quãdro ãcimã, percebe-se um ãumento nos investimentos com 

pessoãl nã PMIP, visto que no 3º Quãdrimestre, totãlizãrãm no vãlor de R$   7.174.105,72 

(Sete milho es cento e setentã e quãtro mil, cento e cinco reãis e setentã e dois centãvos). 

Segundo ã gestorã, justificou estã oscilãçã o de vãlores devido ã necessidãde de 

contrãtãçã o de mã o-de-obrã especiãlizãdã, dentre outrãs funço es necessã riãs pãrã o 

funcionãmento dos diversos setores dã PMIP que por hãver deficie nciã no quãdro de 

efetivos, foi necessã rio ã contrãtãçã o de ãlguns temporã rios. No entãnto, jã  foi solicitãdo 

que fosse regulãrizãdã ã situãçã o dã Folhã com Pessoãl e ã gestorã prontificou-se ã 

solucionãr tãl situãçã o de formã prioritã riã, ãtrãve s de um mãior nu mero de efetivos no 

seu quãdro de pessoãl no PMIP, dentro do limite permitido em lei. 
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10. CONTROLE DA FROTA 

 

A Prefeiturã Municipãl dispo e de Sistemã de Controle de frotã, ãtrãve s do 

Depãrtãmento de Trãnsporte dã Prefeiturã e dos Fundo Municipãis, em que ãs despesãs 

sã o lãnçãdãs ã cãdã ãquisiçã o de produtos ou serviços pãrã ã frotã municipãl de veí culos 

e mã quinãs, justificãndo ãssim os gãstos com combustí veis, lubrificãntes e mãnutençã o. 

No entãnto, foi dãdã ã  reãlizãçã o de inventã rio, e por ser extenso, estã  ã  

disposiçã o no setor de trãnsporte ã  relãçã o dos veí culos pro prios dã Prefeiturã. 

 

11. CONTROLE PATRIMONIAL 

 

Com bãse nos relãto rios jã  encãminhãdos viã sistemã (ASPEC), o Depãrtãmento 

de Gestã o Pãtrimoniãl, ãindã estã  trãbãlhãndo nã ãtuãlizãçã o dãs informãço es do 

inventã rio, ãtrãve s do levãntãmento dos bens e tãmbe m dos Veí culos, e por ser um 

relãto rio extenso, o mesmo estãrã  de formã completã no depãrtãmento  pãtrimoniãl do 

municí pio. 

12. LICITAÇÕES: 

 

Bãseãdo nã relãçã o de Processos de Comprã e Contrãtos cedidos pelã 

Coordenãdoriã de Licitãçã o, ã Prefeiturã, Educãçã o, Meio Ambiente e os Fundos de 

Sãu de e Assiste nciã, conforme ã necessidãde dãs secretãriãs, ãlguns processos 

licitãto rios forãm executãdos no 3º quãdrimestre e por ser um relãto rio extenso, o 

mesmo estã  disponí vel pãrã consultã nã diretoriã de Licitãçã o e Contrãtos ou no Murãl 

de Licitãço es no site do Tribunãl de Contãs do Estãdo do Pãrã  – TCM, dentre outros 

meios de comunicãçã o que sã o publicãdos obrigãtoriãmente.  
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13. CONVE NIOS: 

 

A Prefeiturã Municipãl dispo e de Depãrtãmento de Conve nio, no quãl, e  responsã vel 

pelã elãborãçã o dos Termos de Conve nios, ãcompãnhã ã execuçã o e mãnte m o controle 

dos conve nios firmãdos, ãtrãve s de orientãr e consolidãr ãs documentãço es relãtivãs ã s 

prestãço es de contãs de conve nios; reunir e mãnter, pelo prãzo legãl pertinente, ãte  o 

seu encerrãmento. 

Segundo informãço es repãssãdãs pelo depãrtãmento, somente houverãm repãsses 

de recurso de Conve nio, referente ã Pãvimentãçã o Asfã lticã dos Bãirros Centro e Vilã 

Novã, celebrãdo entre o Ministe rio dã Integrãçã o, vãlor este repãssãdo de R$ 

1.355.835,84 no 3º Quãdrimestre de 2019, tendo como dãtã de celebrãçã o de conve nio 

no diã no diã 19 de jãneiro de 2018, estãndo ãindã em vige nciã em 2019/2020. 

 

 



PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

Pã ginã9 

14. Pãrecer do ãgente de controle interno 

Nã quãlidãde de responsã vel pelo Controle Interno do Municí pio de Ipixunã do Pãrã , 

Estãdo do Pãrã , ãpresento o Relãto rio e Pãrecer sobre ãs observãço es reãlizãdãs no 

perí odo correspondente ão exercí cio finãnceiro de 2019, em conformidãde com o 

previsto em Lei. 

Destãcã-se, iniciãlmente, que o Controle Interno do Municí pio foi instituí do pelã Lei 

Municipãl nº 157/2005, conforme mãis ãcimã mencionãdo. Tem como ãtribuiçã o ão 

Controle Interno, dentre outrãs compete nciãs, “reãlizãr ãcompãnhãmento, 

levãntãmento, inspeçã o e ãuditoriã nos sistemãs ãdministrãtivo, contã bil, finãnceiro, 

pãtrimoniãl e operãcionãl relãtivos ã s ãtividãdes ãdministrãtivãs, com vistãs ã verificãr 

ã legãlidãde e ã legitimidãde de ãtos de gestã o dos responsã veis pelã execuçã o 

orçãmentã rio-finãnceirã e pãtrimoniãl e ãvãliãr seus resultãdos quãnto ã  

economicidãde, eficie nciã e eficã ciã”. 

O Controle Interno desenvolveu suãs ãtividãdes de formã diã riã, sendo que todos os 

procedimentos ãdotãdos forãm no sentido de orientãçã o ã  ãdministrãçã o sobre ãs 

normãs e mãneirãs corretãs de reãlizãçã o do serviço pu blico e posterior verificãçã o, 

ãtrãve s de rotinãs de ãuditoriã, dã formã como estãvãm sendo desenvolvidos os 

trãbãlhos. Em todã verificãçã o reãlizãdã pelo Controle Interno forãm emitidos relãto rios 

ã s Unidãdes Administrãtivãs.  

 

E  o pãrecer e relãto rio. 
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15. Conclusã o 

 

Pelã documentãçã o ãnãlisãdã no 3º quãdrimestre de 2019 e pelos 

procedimentos operãcionãis que ãcompãnhãmos e com bãse nos relãto rios 

simplificãdos que recebemos de cãdã setor, destãcã-se que ã Coordenãdoriã de Controle 

Interno, vem desenvolvendo ão longo de 2017, suãs ãtividãdes de formã diã riã, onde, 

sã o muitãs responsãbilidãdes ãtribuí dãs, no entãnto, todos os procedimentos ãdotãdos 

forãm no sentido de orientãçã o ã  ãdministrãçã o sobre ãs normãs e mãneirãs corretãs de 

reãlizãçã o do serviço pu blico e posterior verificãçã o, ãtrãve s de rotinãs de ãuditoriã, 

evitãndo possí veis desperdí cios e ilegãlidãdes nã gestã o dos setores e dos recursos do 

PMIP de Ipixunã do Pãrã  – PA, visãndo sãnãr possí veis irregulãridãdes ou 

impropriedãdes ãdministrãtivãs nestã Administrãçã o Pu blicã Municipãl. 

 

 

Ipixunã do Pãrã  (PA), 30 de Jãneiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

MARISTELLA MORAES CASTELO BRANCO 

Controlãdorã Internã Municipãl 
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