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RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONTROLE INTERNO  
 

PMDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
EXERCÍCIO DE 2016 

 
1. CARACTERIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

 

Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PMDE 

CNPJ: 22.953.681/0001-45 

Endereço: Av. Jk de Oliveira, 02, Centro, Dom Eliseu/PA 

Telefone: (94) 3335-2210  e-mail: gabinete@domeliseu.pa.gov.br 

Ordenadora de despesas: Joaquim Nogueira Neto 

Contador: Marcelo Alves dos Santos 
 

2. INTRODUÇÃO  

A Prefeitura do Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, está sujeita ao regime de 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do 

Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios, em 

cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 

4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00, Resolução 10.329/12 do TCM/PA e demais 

legislações pertinentes, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da 

prestação de contas do exercício de 2016.  

A Secretária Municipal de Controle Interno de Dom Eliseu, foi criada pela Lei Municipal 

nº 303/2009, tendo como finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de 

gestão do Poder Executivo Municipal, auxiliando de forma prévia, concomitante e posterior 

aos gestores na execução de suas atividades operacionais. O cargo de Secretário Municipal de 

Controle Interno foi ocupado durante o período de 2013 a 2016 pelo servidor público 

municipal efetivo, no momento, em função comissionada, Paulo Bruno da Silva Arruda, 

nomeado pelo Decreto Municipal nº 008/2013. Desde sua criação foi constante a busca de uma 

estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos 

princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses 

econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a 

eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes 

de atender as determinações legais. 

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades 

competentes e do controle externo informações adicionais e de forma simplificada da ação 

governamental realizada no exercício de 2016, a partir da execução do orçamento e da 
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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 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. 

3. ANALISE DOS TEXTOS LEGAIS 

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 (LRF) e as 

Instruções do TCM/PA, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram 

receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; 

acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu 

regular cumprimento. 

 

3.1 Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas  

Na avaliação do cumprimento das metas com eficiência e efetividade, constatou-se que: 

 As metas propostas para exercício de 2016 foram atingidas em quase sua totalidade; 

 Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas; 

 As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população; 

 A arrecadação da receita corrente e, principalmente as receitas de capital efetivou-se 
bem abaixo do esperado, tendo em vista que alguns convênios não foram totalmente 
repassados, mas ainda estão em andamento, provavelmente o serão no exercício 
seguinte; 

As ações executadas pelo Município de Dom Eliseu no exercício de 2016, voltadas à 

manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o 

cumprimento dos limites legais e o atendimento às necessidades da população domeliseuense 

configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, considera-se 

que a execução orçamentária de 2016 atendeu as determinações legais, atingindo 

satisfatoriamente as metas e diretrizes previstas. 

 

4. (LOA) ORÇAMENTO 2016 

A Lei Orçamentaria Anual configurou no Município de Dom Eliseu um instrumento de 

planejamento de receita e despesa, no que se refere ao exercício financeiro de 2016, foi 

elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64 e demais legislações 

pertinentes. 
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O Orçamento Anual do Município Dom Eliseu, foi aprovado pela Lei Municipal nº 

427/2015 de 18 de dezembro de 2015, a qual, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA no valor 

total de R$ no valor total de R$ 107.000.000,00 (Cento e sete milhões) para o exercício 

financeiro de 2016.  

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS CORRENTES 97.773.000,00 DESPESAS CORRENTES 83.602.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL 16.700.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 21.450.000,00 

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.948.000,00 

DEDUÇÕES DA RECEITA -7.973.000,00 - - 

TOTAL  107.000.000,00 TOTAL 107.000.000,00 

(Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2016, nº 427/2015)  
 

Para o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas as 

demandas existentes no Município, avaliado as necessidades e deliberando providências para 

o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a 

expectativa de receita para o exercício.  

 

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A execução orçamentária desse Município foi realizada segundo os princípios definidos 

na Lei n°4.320/64, LRF e demais legislações pertinentes, pode ser demonstrada, 

sinteticamente da seguinte forma: 

RECEITAS ORÇAMENTARIAS DESPESAS REALIZADAS 

PREVISÃO INICIAL REALIZADAS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS 

107.000.000,00 119.943.494,05 117.940.788,81 117.940.788,81 113.796.027,13 

(Fonte: Contabilidade Municipal) 

 

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 
relatórios contábeis. 

Cabe ressaltar, que algumas unidades orçamentárias apresentaram empenhamento da 

despesa de forma antecipada ou em excesso ao orçado em proporção ao exercício, 

necessitando uma melhor distribuição proporcional ao período ou suplementação do 

orçamento, porém sabe-se que algumas despesas foram empenhadas para todo o exercício, 

ficando sua liquidação condicionada á efetiva realização da despesa no decorrer do ano. 
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5.1. Reserva de Contingência 

Não ocorreu no Município de Dom Eliseu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou 

passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso 

para a abertura de créditos adicionais suplementares. 

 

5.2. Créditos Adicionais Suplementares e Especiais 

Tendo a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentarias, através de 

prévia autorização do Executivo Municipal. A abertura de créditos adicionais suplementares 

para reforço de dotações orçamentárias se deu em conformidade com a prescrição legal, 

respeitando o limite de 80% do total do orçamento fiscal, autorizado pela Lei Municipal 

411/2014, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentarias, através de 

prévia autorização do Executivo Municipal, em conformidade com o artigo 43 da Lei Federal 

4.320. 

 CRÉDITOS ANULAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

Créditos Suplementares 74.126.435,00 61.562.124,00 12.564.311,00 

Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 

Créditos Extraordinários 0,00 0,00 0,00 

(Fonte: Contabilidade Municipal) 
 

No quadro acima, nota-se que até o terceiro quadrimestre de 2016, ou seja, de 

01/01/2016 a 31/12/2016, os créditos adicionais suplementares abertos na ordem de R$ 

74.126.435,00 equivalendo a 69,28% do total orçado (107.000.000,00). Desses créditos 

suplementares, foram efetuadas anulações de dotações no valor de R$ 61.562.124,00 e 

12.564.311,00 foram de excesso de arrecadação.  

Não existiu abertura de créditos especiais e/ou extraordinários. 

5.3. Alienação de ativos. 

 Não houve recursos arrecadados no exercício financeiro de 2016, oriundos da alienação 

de bens.  
 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.  
 

Através da demonstração abaixo é possível vislumbrar um comparativo positivo em 

relação à receita arrecadada nos últimos três anos. 
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Através da tabela abaixo, representa-se de forma mais detalhada o superávit de receitas 

ocorrido no triênio 2014, 2015 e 2016. 

 
 

EXERCÍCIO    2014 2015 2016 

ESPECIFICAÇÃO  ARRECADAÇÃO (R$) ARRECADAÇÃO (R$) ARRECADAÇÃO (R$) 

RECEITAS CORRENTES  84.019.707,95 97.505,101,00 96.283.799,31 

RECEITAS DE CAPITAL  4.848.538,62 10.261.670,56 23.659.694,74 

DEDUÇÕES DA RECEITA  -6.754.828,83 -7.579.729,16 -0,00 

      TOTAL  82.113.417,74 100.187.042,40 119.943.494,05 

(Fonte: Balanço Orçamentário, Contabilidade Municipal) 
 

Levando em consideração o quadro acima, pode-se afirma que a arrecadação de 

receitas, ficou traçada uma linha positiva tanto nos totais quanto nas receitas correntes, de 

capital. 

 

7. COMPORTAMENTO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 
 

No gráfico abaixo, é possível enxergar uma crescente quanto à realização de despesas 

públicas neste Município (valor empenhado) no triênio de 2014, 2015 e 2016. 
 

2014 2015 2016

Receita 93.846.768,46 100.558.345,20 117.940.788,81

R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 80.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$ 120.000.000,00

R$ 140.000.000,00

Receita arrecadada nos últimos 3 anos
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No quadro abaixo, demonstra de forma mais detalhada o comportamento das despesas 

executadas no triênio 2014, 2015 e 2016. 

DESPESA REALIZADA 2014 2015 2016 

ESPECIFICAÇÃO  REALIZADA (R$) REALIZADA (R$) REALIZADA (R$) 

DESPESAS CORRENTES  89.333.549,37 89.208.743,22 90.518.728,03 

DESPESAS DE CAPITAL  4.513.219,09 11.349.601,98 27.422.060,78 

TOTAL  93.846.768,46 100.558.345,20 117.940.788,81 

(Fonte: Contabilidade Municipal) 
 

Através desta demonstração acima, destaca-se que as despesas de capital, efetivou 

maior que o dobro em relação às de 2015, cabe ressaltar que houveram construções de vários 

prédios públicos no Município, com recursos oriundos de convênios. A implantação e 

manutenção de diversos programas sociais e de saúde pública, justificam o crescimento das 

despesas no triênio. 
 

8. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL 
 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, as informações apresentadas na 

tabela abaixo, com dados apurados até 31.12.2016, apontam que o Poder Executivo despendeu 

47,52% de sua Receita Corrente Líquida com gastos com pessoal. Assim observamos que os 

resultados apresentados demonstram o cumprimento da LRF, quanto aos limites ali 

estabelecidos: 54% (máximo) e 51,3% (prudencial), conforme exposto no quadro abaixo. 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL – 2016 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL - últimos 12 meses 94.924.329,98 100,00% 

DESPESAS COM PESSOAL - últimos 12 meses 45.111.434,46 47,52% 

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)  51.259.138,19 54,00% 

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) 48.696.181,28 51,30% 

Fonte: RGF - Contabilidade Municipal) 
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Cabe ressaltar, que o montante das despesas com pessoal no exercício de 2016 atingiu o 

total de R$ 45.111.434,46 e uma receita corrente líquida de R$ 94.924.329,98 referem-se aos 

valores acumulados nos últimos 12 meses, estando a forma de análise de acordo com o 

parágrafo 2º do artigo 18 da LRF. 

 

9. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 

Avaliação da aplicação dos recursos para manutenção da educação municipal, quanto 

ao cumprimento dos índices constitucionais, estão demonstradas nos quadros e gráficos 

abaixo: 

APLICAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -  2016 

TÍTULOS VALOR (R$) 
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos 
Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos - (janeiro a dezembro de 2016) 

46.368.918,29 

Limite mínimo para a educação 25% (R$) 11.592.229,57 
Valor efetivamente aplicado até o período (R$) 12.097.650,78 
Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (%) 26,09% 

(Fonte: Contabilidade Municipal) 

 

Como pode ser observado, os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

foram superiores a 25% da base de cálculo, tendo sido aplicado o percentual de 26,09% 

estando em plena conformidade com o disposto no art. 212 da Constituição Federal/88. 

 

10.  APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  

O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental, no ensino infantil e EJA, 

como também, incentivou e garantiu a educação especial, estando atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2016 

TÍTULOS VALOR (R$) PERCENTUAL 

Receitas recebidas do FUNDEB  33.137.041,07 100% 

Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério 18.822.224,64 60% 

Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério  23.454.397,67 70,78% 

(Fonte: RREO 3º Quad.2016 - Contabilidade Municipal) 
 

Devido à garantia do piso nacional dos professores, e cumprimento das remunerações, 

adicionais e vantagens do plano municipal de cargos e salários da classe, o Município gastou 

70,78% (R$ 23.454.397,67) da receita do FUNDEB para pagamento dos profissionais do 

magistério, conforme retrata a tabela acima, desse modo, superou o limite mínimo de 60% da 

receita arrecadada, atendendo plenamente a legislação vigente.  
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11.  APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 A Emenda Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 2000, que originou a Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamentando o §3º do art. 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, nesse 

contexto, para os Municípios ficou estabelecido o limite mínimo de 15% (quinze por cento) do 

produto da arrecadação dos impostos e transferências.  

APLICAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2016 

TÍTULOS VALOR (R$) 

Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos 
Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos - (janeiro a dezembro/2016) 

46.368.918,29 

Limite mínimo para a saúde 15% (R$) 6.955.337,74 

Valor efetivamente aplicado até o período (R$) 6.946.063,96 

Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (%) 14,98% 

(Fonte: RREO 3º Quad. 2016 - Contabilidade Municipal) 

Analisando a tabela acima, pode ser observado que no exercício de 2016 o Município de 

Dom Eliseu aplicou, com recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde, 14,98% da 

arrecadação de impostos, índice pouco menor ao valor legal instituído, desta forma, atendendo 

perfeitamente a Lei Complementar nº 141/2012. Contudo, nosso contador garante que foram 

atendidos além dos 15% com gastos de ações e serviços de saúde, segundo o mesmo o sistema 

calculou errado. 

 

 

12.  CONCLUSÃO 

Com a apresentação deste relatório e das demonstrações contábeis relativas ao período 

em análise (exercício de 2016), o Controle Interno desse Município cumpre uma das suas 

tarefas, conceder parecer sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. 

Cabe ressaltar que na elaboração deste relatório anual foi dando ênfase às informações que 

julgamos mais relevantes, as quais estão contidas nas demonstrações orçamentárias e 

contábeis, no entanto, estivemos acompanhando os procedimentos operacionais efetuados no 

dia a dia. 

Este relatório foi concentrado nos aspectos mais relevantes da gestão para manifestar 

sua opinião acerca do Controle Interno Municipal. A avaliação dos controles desta 

Administração Pública, foi realizada com restrição em face da ausência de estrutura adequada, 

especificamente falta de recursos humanos e tecnológicos. Quanto o controle como ferramenta 

de gestão que envolve a definição de estratégias e metas, utilização de indicadores, 

acreditamos que este órgão municipal precisa e deve avançar. Diante do exposto, 

considerando o gigantismo da Administração Municipal, os fatores históricos que 

contribuíram para um ambiente administrativo precário, e o tempo necessário para se 

reestruturar cada órgão, bem como pelas iniciativas e medidas corretivas adotadas, somos da 

opinião que o sistema de controle, atende razoavelmente as necessidades da gestão. 



ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 
CNPJ 22.953.681/0001-45 

Secretaria Municipal de Controle Interno 
 

         

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 
 Av. J.K. de Oliveira, 02, Centro – Dom Eliseu/PA – CEP: 68.633-000 Fone: (94) 3335-2210 

 

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por 

este Órgão de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2016, da 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, em atendimento às determinações legais e 

regulamentares, subsidiado no resultado consubstanciado neste relatório, concluímos pela 

regularidade/parcial da referida gestão, salvo melhor juízo, encontrando-se o processo em 

condição de ser submetido ao controle externo na figura do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, levando-se também o teor deste documento ao conhecimento do 

responsável pela Administração. 

Dom Eliseu (PA), aos 30 de março de 2017 

 
 
 
 
 

 
________________________________ 
Paulo Bruno da Silva Arruda 

Secretário Municipal de Controle Interno  
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