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Relatório Quadrimestral do Controle Interno da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia 

1. INTRODUÇÃO 

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, com fundamento nos artigos 31, 70 

e 74 da Constituição Federal, artigo 121 da Constituição Estadual, art. 59 da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000, Arts. 76 e seguintes da Lei nº. 4.320/64 e artigos 34 e 35 da 

Lei Orgânica do Município de São João do Araguaia e a Resolução nº. 002/2015, do Egrégio 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; e demais legislações pertinentes 

apresentamos o Relatório Quadrimestral de Controle Interno, da Prefeitura Municipal de São 

João do Araguaia, publicamos no portal da transparência na página da Prefeitura de São João 

do Araguaia.  

 

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades 

competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma 

simplificada as ações do município, programadas para o exercício 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 órgão em termos físico- 

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

a gestão dos recursos públicos, tornando-a essencialmente voltada para o atendimento dos 

interesses coletivos.  

 

ABORDAGEM DO RELATÓRIO 

Este relatório atenta ao controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e 

operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública em 

seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de: 

 - Créditos Orçamentários e Adicionais; 

 - Situação Financeira; - Receita; 

 - Despesa; 

 - Apuração dos índices em pessoal do Poder Executivo; 

 - Bens Patrimoniais; 

 - Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos; 

 - Obras e Reformas; 

 - Audiências Públicas; 

 - Adiantamentos Concedidos; 

 - Publicação de Relatórios Exigidos Por Lei; 



 
 
 
 

- Outras informações necessárias. 

 

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 em cada setor; 

 • - Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos 

os aspectos operacionais da entidade.  

Dividimos o relatório em tópicos principais que são: 

 1 - A Introdução; 

 2 – Abordagem do Relatório; 

 3 – Controles Verificados; 

 4 – Parecer; 

 5 - Conclusão. 

 

 

2. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO. 

 

CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 Orçamento 2021 

 Para o exercício de 2021 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal 

nº 3.219/2021 de 10 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 53.007.337,18. 

Receita Orçada para o exercício: 

 A Receita Orçada para o exercício 2021 foi de R$ 53.007.337,18. 

Despesa Orçada para o exercício:  

A Despesa Orçada para o exercício 2021 foi de R$ 53.007.337,18. 



 
 
 
 

Realização da Receita Orçamentária  

As Receitas Orçamentárias do até o 1º (primeiro) quadrimestre referente ao exercício 

2021 está assim representada: 

RECEITAS 1º QUADRIMESTRE 2021 OBS: 

 PREVISÃO (R$) ARRECADAÇÃO (R$) %  

CORRENTE 26.495.361,46 4.806.333,80 19,00  

CAPITAL 2.480.162,91 500.000,00 21,00  

RETIFICADORA -4.090.681,89 -1.400.196,75 35,00  

TOTAL 24.884.862,48 6.706.530,55 27,00  

Fonte: Sistema de Contabilidade, Anexo 10 da Lei nº. 4.320/64. 

 Nota Explicativa: Os porcentuais relativos à receita no quadrimestre foram apurados 

com base na arrecadação e nas estimativas de receitas do período 

 Realização da Despesa Orçamentária 

 Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o quadrimestre: 

DESPESAS ATÉ 1º QUADRIMESTRE 2021 

Orçada Empenhada Liquidada Paga A Pagar 

R$ 12.181.514,18 R$6.029.320,76 R$ 2.754.330,93  R$2.746.051,93 R$ 0,00 

     

Fonte: Sistema de Contabilidade, Anexo 11 da Lei nº. 4320/64.  

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 1º (primeiro) 

quadrimestre de 2021 foi de R$ 6.029.320,76 a Despesa Liquidada R$ 2.754.330,93, no 

confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício até o 1º quadrimestre de 2021 

de R$ 6.706.530,55 para com a despesa Liquidada, houve um superávit orçamentário de R$ 

3.952.199,62. 

Disponibilidades Financeiras 

DESCRIÇÃO SALDO (R$) 

Bancos 509.924,22 

Aplicações Financeiras 305.500,89 

Caixa 0,00 

TOTAL     815.425.21 

Fonte: Sistema de Contabilidade, Relatório Termo de Conferência de Saldos.  

Os saldos em bancos e caixas até o primeiro quadrimestre 2021 foi de R$ 815.425,21, 

somados as transferências concedidas aos Fundos Muncipais. 

 

Controle dos Créditos Orçamentários e Adicionais No 1º Quadrimestre 2021 foram 

abertos créditos adicionais, conforme tabela abaixo: 



 
 
 
 

COMPETÊNCIA NÚMERO VALOR (R$) PERCENTUAL 

JANEIRO/2021 001/2021 958.651,42 SUPERÁVIT 

FEVEREIRO/2021 002/2021 505.846,06 SUPERÁVIT 

MARÇO/2021 003/2021 344.488,25 SUPERÁVIT 

ABRIL/2021 004/2021 505.599,77 SUPERÁVIT 

Fonte: Sistema de Contabilidade.  

 No período não foram abertos créditos Especiais.  

Adiantamentos  

Os adiantamentos efetuados a funcionários, para pagamentos de pequenas despesas 

com viagens para cursos, treinamentos, como por exemplo: refeições, passagens, 

hospedagens, táxi, etc. Quanto às prestações de contas destes adiantamentos, as que 

verificamos, encontram-se em conformidade com a Lei Municipal nº. 015/2002. 

Controle de Licitações e Contratos 

Licitações 

No exercício de 2021, até o 1º (primeiro) quadrimestre, foram realizadas licitações pela 

CPL – Comissão Permanente de Licitação devidamente registradas no sistema eletrônico 

Portal dos Jurisdicionados do TCM/PA. 

Contratos 

No exercício de 2021, até o 1º (primeiro) quadrimestre, foram realizados os contratos 

das licitações registradas no sistema eletrônico Portal dos Jurisdicionados do TCM/PA. 

Controle de Bens Patrimoniais 

Os Bens Patrimoniais adquiridos até o 1º Quadrimestre de 2021, foram cadastrados 

em sistema próprio juntamente com os bens existentes já cadastrados neste órgão, estando 

em conformidade com os saldos do setor de contabilidade.  

Publicação Legal dos Relatórios 

O RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o RGF - Relatório de Gestão 

Fiscal, bem como os atos administrativos praticados, constatamos que foram legalmente 

publicados e obedecem à legislação pertinente. 

Audiências Públicas 

No 1º (terceiro) quadrimestre de 2021 não foram realizadas audiências públicas. 

 

4 – PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO 



 
 
 
 

 O Controle Interno do Município de São João do Araguaia 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, legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência dos atos de gestão. 

 

Acompanhamos os trabalhos dos setores que integram o sistema administrativo, como 

um todo, dando maior ênfase aos aspectos e informações contidas nas demonstrações 

orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos 

servidores. 

A responsabilidade pelo sistema de controle está delineada nos termos da Constituição 

da República. A responsabilidade, contudo, no controle de cada entidade é solidária ao 

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

dispõe a mesma Constituição. Tem-se, assim, que a responsabilidade do Controle Interno 

reside na coordenação técnica dos setores e no apoio dos servidores de cada setor, no que se 

refere à observância dos princípios de Controle Interno, o inter-relacionamento que compõem 

os serviços, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos 

controles já constituídos. 

CONCLUSÃO 

 No 1º quadrimestre de 2021, pela documentação analisada, pelos procedimentos 

operacionais que acompanhamos e com base nas informações simplificadas que recebemos, 

não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos 

do município de São João do Araguaia. Destacamos, por fim, que o trabalho efetuado pelo 

Controle Interno deste órgão encontra-se arquivado e disponível para análise do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará.  

 

São João do Araguaia/PA, aos 24 de maio de 2021. 

 

Antonio Carlos Silva Almeida 
Coordenador de Controle Interno 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO JOÃO DO 

ARAGUAIA 

 

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

 

1º QUADRIMESTRE DE 2021 
 

1. Apresentação 

  

O Sistema de Controle Interno é regulamentado pela Constituição Federal, 

no Art. 31. "A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 

Executivo Municipal na forma da lei" Também na Constituição Federal de 1988, 

diz: Art. 70."A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta  e  indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de Controle Interno de cada Poder, e as artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64, Art. 

59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e Resolução n°. 002/2015 TCM/PA, para 

apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de contas 

do 1º Quadrimestre 2021. Desde o início da gestão municipal, procuramos estabelecer 

medidas saneadoras de controle e instrumentos técnicos capazes de orientar a 

administração a um atendimento eficaz aos princípios constitucionais, com o objetivo 

de salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais do município, além 

de evitar falhas, dano ao erário, estimulando a eficiência operacional e o efetivo 

controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações 

legais. 

 

A atuação do Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de São João do 

Araguaia, ocorre em base a princípios e diretrizes tendo como objetivo à garantir o 

atendimento às necessidades básicas e proporcionar o desenvolvimento sustentável, 

bem como, oportunizar a capacitação, facilitando a inserção no mercado de trabalho e a 

geração de renda.  

 

Este relatório é instrumento de análise das metas, dos resultados e acompanhamento do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, em todas as repartições de interesse público, 

fortalecendo a participação popular como  exercício da cidadania e tem como objetivo 

apresentar, de forma resumida, as principais ocorrências no que tange a execução dos 

Programas e suas respectivas ações contempladas na Lei Orçamentária Anual, que 



 

 
 

 

 
 

 

foram executados no 1º quadrimestre de 2021, bem como as variações e resultados 

obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

2.  Missão  

 

O Fundo Municipal de Meio Ambiente de São João do Araguaia tem como missão 

planejar e executar a política de sustentabilidade para o município, promovendo para 

população serviços próprios e conveniados, com humanização e qualidade, buscando a 

satisfação de suas necessidades e o aprimoramento do conhecimento, em um processo 

de melhoria contínua. 

  

3. Execução e Avaliação dos Programas 

 
O Fundo Municipal de Meio Ambiente, através de seu Plano Municipal, acompanha o 

desempenho das metas físicas e financeiras que constam nesse instrumento, que são definidas 

dentro dos programas e ações e a executam. 

 

As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados de programas, 

financiados com recursos do orçamento (alínea e, do inciso I, do art. 4° da LRF) não são 

cumpridas porque o município não dispõe, até o momento, de um sistema específico 

que permita a identificação do custo efetivo de cada programa de Governo. 

 

4. Gestão Orçamentária 

 

A Lei Orçamentária nº. 3.219/2021 de 10 de fevereiro de 2021 estima a receita e fixa a 

despesa para unidades orçamentárias do Fundo Municipal de Meio Ambiente a serem 

executadas no exercício de 2021, no valor de R$ 253.037,52 a receita e R$ 1.639.100,00 

a despesa. A despesa liquidada e paga até o 1º quadrimestre de 2021, foi R$ 426.755,06, 

foram recebidos recursos através de transferências financeiras do município para custear 
despesas com ações e serviços deste Fundo Municipal. 
 

 

05- CONCLUSÃO 

 

A Prestação de Contas relativa ao 1º Quadrimestre do exercício de 2021 foi 

elaborada com observância aos parâmetros da Resolução n° 002/2015 do TCM/PA, 

tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e 

orientações definidas pela Lei Federal n°. 4.320/64, pela Secretaria do Tesouro Nacional 

e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. 

 

O Fundo Municipal de Meio Ambiente de São João do Araguaia está primando pelo 

reordenamento de suas ações de forma a garantir o atendimento a legislação vigente. 

  

Para o exercício de 2021 foi planejado investimentos em equipamentos e pessoal, para 

atender as novas demandas, por isso o esforço na ampliação da rede ambiental, bem 

como no fortalecimento, capacitação e recomposição das equipes de profissionais. 

 

São João do Araguaia - PA, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Antonio Carlos Silva Almeida 

Secretário Municipal de Assistência Social 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
  

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO  

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º QUADRIMESTRE 2021 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

O Sistema de Controle lnterno é regulamentado pela Constituição 

Federal, no Art. 31. "A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 

interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei" Também na Constituição 

Federal de 1988, diz: Art. 70."A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta  e  

indireta, quanta à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 

mediante controle externo, e pelo sistema de Controle Interno de cada Poder, e 

as artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64, Art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e 

Resolução n°. 002/2015 TCM/PA, para apresentar o Relatório do Controle 

lnterno, parte integrante da prestação de contas do 1º Quadrimestre 2021. 

Desde o início da gestão municipal, procuramos estabelecer medidas saneadoras 

de controle e instrumentos técnicos capazes de orientar a administração a um 

atendimento eficaz aos princípios constitucionais, com o objetivo de salvaguardar 

os interesses econômicos, patrimoniais e sociais do município, além de evitar 

falhas, dano ao erário, estimulando a eficiência operacional e o efetivo controle, 

adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações 

legais. 

 



 

2 - INTRODUÇÃO 

 

O Controle interno orientou como medida primordial em 2021, 

estabelecer para cada Unidade Gestora instruções normativas que 

regulamentam os procedimentos e rotinas, no caso, se todos esses controles 

estão sendo executados, como também, que uma mesma pessoa não pode ter 

acesso aos ativos e aos registros contábeis ao fato de essas funções serem 

incompatíveis dentro de um sistema de controle, a chamada segregação de 

função.  Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total 

com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da LRF, avaliar o 

cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual-PPA e 

na Lei das Diretrizes Orçamentarias-LDO dentre outras competências. 

 

 

3 - RELATÓRIO 

 

A Lei Orçamentária Anual nº. 3219/2021 estimou a receita proveniente de 

arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, em R$ 

53.007.337,18, sendo R$ 2.614.900,00 para o Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

 

A Prestação de Contas relativa ao 1º Quadrimestre de 2021 foi elaborada 

com observância aos parâmetros da Resolução n° 002/2015 do TCM/PA, tendo 

os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e 

orientações definidas pela Lei Federal n°. 4.320/64, pela Secretaria do Tesouro 

Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. 

 

Em especial atenção ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, 

essa controladoria trabalha de forma preventiva e educativa com algumas ações 

que garantisse o controle das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social: 

 

- Cuidado com os repasses de recurso federal para garantir aplicação correta dos 

recursos; 

 

- Reestruturação dos programas para funcionamento adequado; 

 

- Reestruturação física, funcional do programa bolsa família, com equipamentos 

adequados e    efetivo de funcionários capacitados; 



 
- Reorganização das fiscalizações do Cadastro Único do Município; 

 

- Planejamento das atividades financeiras da Secretaria; 

 

- Normatização do sistema de deslocamento da frota da secretaria através de 

normativa própria e Boletim Diário de Deslocamento; 

 
- Normatização do sistema de abastecimento através de normativa própria com 

relatórios de abastecimentos diário e mensal. 

 

 

Em suma, o Sistema Central de Controle lnterno, avaliando o 

processo de prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2021, quanto aos 

diversos aspectos que envolvem a administração do Município de São João  

do Araguaia/PA, consequentemente, atua para garantir o cumprimento das 

normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. E dessa perspectiva, consolidar a transparência e o Controle 

Social sobre a gestão. Concluímos que o sistema de Controle Interno 

implantado na administração municipal e nos Fundos Especiais, no 

acompanhamento orçamentário e financeiro das unidades executoras do 

município e em outros setores, propôs uma enorme gama de orientações  

normativas  e  técnicas  voltadas  à aplicação dos  recursos  de forma eficaz, a 

verificação da legalidade do ato e da conformação da conduta do agente com os 

princípios ordenadores da sociedade, recomendando assim, ao constatar 

quaisquer irregularidades ou dano à Administração sejam tomadas medidas 

preventivas e corretivas. 

 

 

Considerando as dificuldades encontradas pela Administração atual, no 

tocante as recomendações aplicadas por este setor, foram positivas e de 

grande importância para implantarmos novas técnicas e procedimentos e com 

isso, nortear o Gestor Municipal, Secretários, Diretores e Ordenadores de 

despesas quanto aos gastos públicos.  Pautando sempre dos instrumentos da 

legalidade que norteiam a administração pública 

 

É o nosso relatório. 

 

São João do Araguaia/PA, 24 de maio de 2021. 

 



 

 

 

Antônio Carlos Silva Almeida 
Coordenador do Controle Interno 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS 

ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EMSAÚDE 
1º QUADRIMESTRE 2021 

 
O Órgão de Controle Interno do Município de São João do Araguaia, 

atendendo ao que determina o item 02 do Anexo “I”, da Resolução nº. 002/2015, do 

Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, apresenta na forma do 

abaixo disposto o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados às ASPS - Ações 

e Serviços Públicos em Saúde, no 1º (primeiro) quadrimestre de 2021, destacando as 

atividades previstas e aquelas efetivamente executadas. 

 

ORÇAMENTO 
 

A Lei Orçamentária Anual nº. 3219/2021 estimou a receita proveniente de 

arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, em R$ 

53.007.337,18. 

 

De acordo com o artigo art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) com a redação dada pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº. 

29/2000, o percentual mínimo a ser aplicado nas ASPS - Ações e Serviços Públicos 

em Saúde é 15% (quinze por cento), porém o valor orçado foi de R$ 14.270.437,18, 

superior ao mínimo exigido em lei. 

 

 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

 
Analisados os gastos com as ASPS - Ações e Serviços Públicos na Área da 

Saúde, constatamos que, tendo por base as despesas liquidadas, o Município 

despendeu efetivamente até o primeiro quadrimestre de 2021, o montante de R$ 

3.450.350,98, o qual representa mais de 15,00% das receitas tributárias, 

compreendidas as transferências constitucionais, atendendo o artigo 77 do A D C T, 

conforme demonstra a seguir, o que será corrido nos próximos quadrimestres. 



  

 

Recursos Vinculados Conforme Art. 198, § 1º, III da CF: 

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde 

FONTE PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
RECEITATRIBUTARIA 

0,00 
0,00 

RECEITAPATRIMONIAL 60.000,00 903,06 

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
11111ccccorreCORRENTES 

9.471.537,18 1.572.978,74 

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 0,00 
   

S O M A 9.531.537,18 1.573.881,80 

Fonte: Anexo 10 – Lei nº. 4.320/64; Anexo 12 RREO. 
 

 
Aplicação dos Recursos: 

 
O gasto com ASPS - Ações e Serviços Públicos na área da Saúde, 

realizados pelo Município através do FMS – Fundo Municipal de Saúde até o primeiro 

quadrimestre de 2021, compreendendo as despesas da função 10, de acordo com o 

constante no balancete do órgão FMS – Fundo Municipal da Saúde pode ser 

visualizado no seguinte quadro demonstrativo: 

 

DESPESAS COM SAÚDE (Por Sub-Função) 

 

Outras despesas com Saúde: 
 

Além das despesas constantes do quadro acima o Município efetuou 

despesas na função 10 – Saúde, com outras sub-funções com recursos oriundos das 

transferências voluntária e constitucionais da União, do Estado e com Recursos 

Próprios. 

 

 

PROGRAMA DADESPESA Valor Liquidado (R$) 

PROGRAMA DADESPESA Valor Liquidado (R$) 
  

ATENÇÃO BASICA 731.520,53 

ASSISTENCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL 729.844,67 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 
VIGILANCIAEPIDEMOLOGICA 

66.537,00 
OUTRAS SUBFUNÇÕES 

6.176,00 

T O T A L 1.534.072,20 



  

  

OUTRAS SUBFUNÇÕES 
6.170,00 

  

T O T A L 6.170,00 
 
 

Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos: 
 

ESPECIFICAÇÃO Valor (R$) 
  

Total das Receitas Vinculadas à  Ações de Saúde (III) 7.346.748,81 
  

Total Despesa Liquidada em Ações de Saúde (XI) 1.534.072,20 

(-) Transferência de Recursos do SUS (EXECUTADA) (V) 1.572.978,74 

= Valor Aplicado em Ações de Saúde (VI) 3.450.350,98 
  

Percentual Aplicado em Saúde 20,88% 

 

 

Constituição do Fundo de Saúde: 

 

Verificamos que o Poder Executivo constituiu o FMS - Fundo Municipal de 

Saúde, cujos recursos são fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde, em 

atendimento ao disposto no § 3º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias- A DCT. 

Verificamos também, conforme extratos bancários que estão ocorrendo às 

transferências obrigatórias para o Fundo Municipal de Saúde, incidentes sobre as 

receitas fiscais com a saúde. 

 

Prestação de Contas: 

 

Foi efetuada a prestação de contas e encaminhado o relatório de gestão ao 

Ministério da Saúde através do SIOPS, bem como todas as informações de saúde à 

Secretaria Estadual de Saúde, referente às verbas repassadas diretamente pelo Fundo 

Nacional e Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e aos convênios, 

acordos, ajustes ou instrumentos congêneres para a execução de programas e projetos 

específicos, na forma disciplinada pela legislação vigente. 

 



  

Estão sendo realizadas as audiências públicas quadrimestrais para 

avaliação (Lei 8.080/90 e Decreto nº 1651/95, art.9º) 

 

 
PARECER 

 
Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos 

demonstrativos contábeis do FMS – Fundo Municipal de Saúde, tem-se que o valor 

mínimo a ser aplicado em ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde, de acordo 

com as normas constitucionais e legais referidas, foi atendido/cumprido, conforme 

dados financeiros acima. 

 

 

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas o FMS – 

Fundo Municipal de Saúde realizou gastos computáveis como de aplicação dos recursos 

vinculados às Ações e Serviços Públicos em Saúde, no valor de R$ 3.450.350,98, 

montante que, confrontado com a receita da arrecadação de impostos municipais e das 

transferências constitucionais, atingiu o percentual de 20,88%, até o primeiro 

quadrimestre de 2021. 

 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite PARECER pela 

regularidade da gestão dos recursos vinculados a Saúde. 

 
 

 

 
São João do Araguaia-PA, 24 de maio de 2021. 

 
 
 

 
 

Antonio Carlos Silva Almeida 
Coordenador do Controle Interno 



 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO MDE - 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO FUNDEB 

REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021 

 
O Órgão de Controle Interno do Município de São João do Araguaia-PA, 

atendendo ao que determina o item 02 do Anexo “I”, da Resolução nº. 002/2015, do 

Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, apresenta na forma do 

abaixo Disposto o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino - MDE e FUNDEB, no primeiro quadrimestre do exercício 2021, 

destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas. 

 

ORÇAMENTO 
 

A Lei Orçamentária Anual nº. 3.219/2021 de 10 de fevereiro de 2021 

estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida 

Ativa Tributária, em R$ 53.007.337,18. 

 

 

As Receitas Adicionais para financiamento do ensino estão assim 

demonstradas: 

RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃOINICIAL ATÉ O QUADRIMESTRE PERCENTUAL 

Receitas Transferência do FNDE (5) 1.430.000,00 305.195,84 21,35% 

Receitas Tributárias 50.000,00 5.300,51 10,65% 

Receitas do FUNDEB 8.950.000,00 3.777.792,08 42,21% 

Complementação do FUNDEB 7.000.000,00 2.221.986,94 31,75% 

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC.DO ENSINO (9) 17.430.000,00 6.310.275,37 36,21% 

 

 



 
 

       

 
 

De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, caput do artigo 69 da Lei 

nº. 9.394/96 e Lei Orgânica Municipal, o percentual a ser aplicado na manutenção e 

desenvolvimento do ensino (M.D.E.) é 25% (vinte e cinco por cento). 

A arrecadação do Município no que tange aos recursos vinculados ao Ensino, 

no primeiro quadrimestre do exercício 2021, alcançaram a cifra de R$ 305.195,84 no MDE(5) e 

R$ 5.999.779,82 no FUNDEB(11), totalizando R$ 6.304.975,66. 

 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 
 

Analisados os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, 

constatamos que o Município, em conformidade com o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, despendeu, efetivamente, no primeiro quadrimestre do exercício 2021, 

endo por base as despesas liquidadas no período, o montante de R$ 1.586.917,61 o qual 

representa 20,60% das Receitas Resultante de Impostos e Transferências, compreendidas 

as transferências constitucionais, não atendendo ao artigo 212 da Constituição Federal, 

conforme demonstra-se a seguir: 

 
a) Desempenho do F U N D EB: 

 

O Município, no primeiro quadrimestre do exercício 2021, em função do 

número de alunos matriculados no ensino fundamental recebeu recursos do FUNDEB que 

totalizaram no exercício R$ 6.002.585,71(11), conforme se demonstra a seguir: 

1.7.5.8.01.11.00 – Transferências do FUNDEB (11.1) R$ 3.777.792,08 

1.7.1.8.09.11.00 – Transfer. do FUNDEB COMPLE-UNIÃO R$ 2.221.966,94 

Receitas de Aplicações Financeiras FUNDEB R$                    2.806,69 

TOTAL DO FUNDEB(11) R$ 6.002.585,71 

Fonte: RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72) 

 

b) Aplicação dos Recursos: 
 

O gasto com a Educação, conforme as Despesas com Ações Típicas de MDE 

– Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, compreendendo a Despesa Liquidada na 

função 12 - Educação, no primeiro quadrimestre do exercício 2021, compreende o constante 

no balancete do Fundo Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Educação e 

FUNDEB, pode ser visualizado nos seguintes quadros demonstrativos: 

 

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL ATÉ O QUADRIMESTRE 



 
 

       

 
 

   EDUCAÇÃO INFANTIL (22) 700.000,00 427.643,23 

Despesas c/ Recursos do FUNDEB (22.1) 200.000,00 427.643,23 

Despesas c/ Outros Recursos de Impostos 500.000,00 0,00 

   ENSINO FUNDAMENTAL (23) 10.000.000,00 2.963.893,89 

Despesas c/ Recursos do FUNDEB (23.1) 10.000.000.,00 2.963.893,89 

Despesas c/ Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 

OUTRAS (27) 4.650.000,00 1.006.923,50 

TOTAL DAS DESPESAS COM MDE(28) 15.350.000,00 4.398.460,62 

Fonte: RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72) 

 

 

 

 

Elemento de Despesa -  MDE Valor da Despesa 

  

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 

  

Outras Despesas Correntes 540.044,65 

  

Investimentos 0,00 

  

= DESPESAS   EDUCAÇÃO  MDE 540.044,65 
 
Fonte: Anexo 11 da Lei nº. 4.320/64 
 

 
 
 

Elemento de Despesa – FUNDEB Valor da Despesa 

  

Profiss.da Educação Efetivo Exerc.no Magistério-INFANTIL 427.643,23 

 
                                

111463.676,5 
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Profiss.da Educação Efetivo Exerc.no Magistério-FUNDAMENTAL 

 

2.963.893,89 

  

  

OutrasDespesasCorrentes 1.006.923.50 
  



 
 

       

 
 

  

= DESPESAS   EDUCAÇÃO  FUNDEB 4.398.468,62 

  

TOTAL APLICADO   MDE + FUNDEB            4.938.132,70 
Fonte: Anexo 11 da Lei nº. 4.320/64 

 
   

Além das despesas constantes do quadro acima o Município efetuou despesas 

na função 12 – Educação, custeados com recursos vinculados e custeio de outros níveis de 

ensino conforme a legislação vigente: 

 

d) Apuração do índice de aplicação dos recursos: 

 

RECEITAS 
 

Especificação Valor
R$ 

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS(3) 7.346.748,81 

25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS            1.836.872,21 

 
     DESPESAS 

Total das despesas com Educação (27) 3.964.513,34 

Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (28) 2.377.595,73 

  

Total das Despesas Consideradas p/ fins de Limite Constitucional()      1.586.917,61 

Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos MDE (33) 21,60% 

 

 

e) Aplicação Mínima de 70% na manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental: 

Para fins de verificação do cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) verificou-se que, do total dos recursos 

aplicados na forma do art. 212 da CF, o percentual de 61,92% refere-se a despesas com o 

Ensino Fundamental, atendendo o percentual mínimo de 60% previsto em lei. 

f) Remuneração dos Professores: 
 

Verificando o cumprimento do art. 7º da Lei Federal 9.424/96, referente à 

aplicação de uma parcela não inferior a 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos 

profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental, 



 
 

       

 
 

temos que o Município recebeu recursos do FUNDEB no valor de R$ 5.999.779,02 e 

despendeu recursos no exercício com pagamento de pessoal e encargos o valor de R$ 

3.391.537,12 (10), que significa que o Município efetivamente aplicou no primeiro 

quadrimestre do exercício 2021, o percentual de 61,92% dos recursos na “Remuneração dos 

Profissionais do Magistério” atendendo o dispositivo legal supra citado e demonstrado no 

quadro abaixo.  

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Receitas de Transferência do FUNDEB (6) 5.999.779,02 

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Prof. do Magistério (10) 3.391.537,12 

  

Percentual Aplicado em Despesa de Pessoal (19) 61.92% 

 

g) Prestação de Contas e Atuação do Conselho do FUNDEB: 

 

Verificamos que o Poder Executivo envia ao Conselho Municipal de 

Acompanhamento Social do FUNDEB, todos os dados e informações sobre os recursos 

recebidos e sua utilização. 

 

Verificamos, também, a efetiva atuação dos membros do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, os quais reúnem-se para analisar a 

aplicação dos recursos do fundo, em conformidade com o estabelecido na legislação. 

 
 

PARECER 
 
 

Tendo em vista o exposto, em que considerados os dados extraídos dos 

demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado em 

M.D.E., de acordo com as normas constitucionais e legais referidas, o mesmo será 

integralmente aplicado até o final do exercício financeiro. 

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas Liquidadas, o 

Município realizou gasto computável como de aplicação dos recursos vinculados montante 

que, confrontado com a receita arrecadação de impostos municipais e das transferências 

constitucionais, atingiu o percentual de 21,60%, (vinte e um inteiros e sessenta décimos por 

cento) no primeiro quadrimestre do exercício de 2021. 



 
 

       

 
 

 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite PARECER pela 

regularidade com ressalvas da gestão dos recursos vinculados a M.D.E., até o quadrimestre 

em análise, em razão da existência de saldo financeiro em conta corrente para aplicação dos 

percentuais exigidos em Lei. 

 

 

 
 

 
São João do Araguaia-PA, aos 28 dias do mês de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Silva Almeida 
Coordenador do Controle Interno 


