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Controle Interno 

 

 

  O Sistema de Controle Interno deste Órgão compreende as 

atividades de auditoria, fiscalização, avaliação de gestão, bem como o 

acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, 

administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o 

Poder Público Municipal. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Poder Executivo Municipal, em cumprimento ao que dispõe os artigos 

70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 

da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCM/PA, passa a 

apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante do Balanço 

Geral de 2017 da Prefeitura Municipal de Terra Santa do Estado do 

Pará, que está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Controle Interno a fim de padronizar seus relatórios passa a relatar os 

aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, 

orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão. 

 

O Balanço Geral de 2017 demonstra que houve uma evolução das práticas 

implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior 

equilíbrio às contas públicas, demonstrando que a condução dos negócios 

públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável. 

 

Na função de acompanhamento concomitante, o Controle Interno deste 

Município atendendo as determinações legais pertinentes, normatizou e 

otimizou as prestações de serviços internos, adotando medidas de 

planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta 

forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos. 
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Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas 

assessorias do município, na obtenção de informações claras, visando o 

cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação 

pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela 

administração. 

 

 

3. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Em cumprimento das normas dispostas na Lei 4.320/64, Lei 

Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM/PA, o Controle Interno 

acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e despesas 

públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações 

culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao 

seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com 

eficiência e eficácia, atingindo os resultados propostos. 

 

 

3.1. ANÁLISE DO CONTROLE INETERNO SOB 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA. 

 

Em relação às receitas, através do demonstrativo, segundo as categorias 

econômicas, é possível vislumbrar um superávit de R$ 2.135.719,08 do 

orçamento corrente à Receita Arrecadada, onde demonstra em resumo 

uma Receita Corrente Liquida de R$ 50.246.704,98, Receita de Capital de 

R$ 1.637.849,53 em um total de R$ 51.884.554,51 das Receitas. 

 

Da mesma forma, através do demonstrativo, segundo as categorias 

econômicas, é possível vislumbrar um ponto positivo em relação às 

despesas efetuadas, onde demonstra em resumo uma Despesa Corrente de 

R$ 48.110.985,90, Despesa de Capital de R$ 3.553.684,43, um Superávit 

de 219.884,18 em um total de R$ 51.884.554,51 das despesas.  

 

As Despesas se mantiveram, em relação à Receita Corrente Liquida 

dentro dos limites legais. 
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3.2. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB O BALANÇO 

ORÇAMENTÁRIO. 

 

Podemos observar no Balanço Orçamentário do Exercício de 2017, as 

Receitas Correntes e as Receitas de Capital foram de forma relevante 

aplicadas às Despesas. A Receita Corrente e a Receita de Capital 

efetivaram-se o esperado com um Superávit. Desta forma, quanto as 

receitas, temos o que foi previsto de forma balanceada ao que foi 

executado. E quanto as despesas, temos o que foi fixado balanceado ao 

que foi executado. Onde em resumo ocorrendo um superávit de R$ 

219.884,18. 

 

 

3.3. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB O BALANÇO 

FINANCEIRO. 

 

Conforme pode ser observado no Balanço Financeiro do Exercício de 

2017, as Receitas e Despesas tiveram em proporcionalidade aos Limites 

exigidos por Lei. E que houve um total de receita de R$ 98.879.750,98 

com um total de despesas de R$98.879.750,98. Fechando assim com 

exatidão as contas do Balanço Financeiro.  

 

 

3.4. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB O BALANÇO 

PATRIMONIAL. 

 

Em observância ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2017, conclui-se 

que o total do ativo de R$ 22.127.274,79 harmonizou-se com o total do 

passivo de R$ 22.127.274,79. 

 

 

3.5. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB AS 

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS. 

 

Em verificação as Variações Ativas e as Variações Passivas, podemos 

observar que houve um superávit de R$ 5.009.788,76. Resultantes da 

Execução Orçamentária, Mutações Patrimoniais e dos Independentes da 

Execução Orçamentária das Variações Ativas de R$ 58.796.631,18 contra 
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a Execução Orçamentária, Mutações Patrimoniais e dos Independentes da 

Execução Orçamentária das Variações Passivas de R$ 53.786.842,42. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto 

aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município, no 

que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, constata uma evolução da 

gestão administrativa do presente Balanço ao Exercício de 2017. O tripé 

eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de 

resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando dinâmicas as 

políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de 

um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que 

concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores 

de governo, visando o atendimento das necessidades sociais. 

 

A implementação de procedimentos de controle, fruto do desejo de 

aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma 

mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em beneficio da 

sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, 

sejam adotadas, caso necessário medidas corretivas. 

 

O órgão de Controle Interno deste município tem a preocupação de 

atuar de forma responsável e comprometida ao acompanhamento da 

execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e 

operacional. 

 

O atendimento às recomendações do Controle Interno referente ao 

Balanço de 2017 geraram resultados positivos e com base nestes 

procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o 

Gestor deste Município e seus Chefes de Departamentos, quanto aos 

aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em 

busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração 

municipal. 

 

Este relatório buscou atender além das exigências da Instrução Normativa 

do TCM/PA, a todos os mandamentos legais. 
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É o que coube ao órgão deste Controle Interno relatar e levar a apreciação 

deste Tribunal de Contas. 

 

 

 

Terra Santa, 30 de janeiro de 2018. 

 

 

 

___________________________ 

Nissya Santos de Souza 
Controle Interno 

CRC 009735/O-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em análise conjunta, estaremos encaminhando juntamente o Parecer 

do Controle Interno da Saúde referente ao Exercício de 2017. Realizado 

pela Controladora da Gestão de Saúde do Município de Terra Santa. 
Kenny Kelly Batista Gato - Controle Interno FMS/TS - Portaria 148/2017. 

 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A GESTÃO DOS 

RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  

TERRA SANTA/PA EXERCICIO 2017 
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          Introdução 

 

Nos termos do art.74 da Constituição Federal, art.54 e 59 da Lei Complementar nº101/200-

Lei de Responsabilidade Fiscal e art.75 a 80 da Lei nº4.320/1964. Encaminho o relatório 

sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao ano de 2017 no que se refere ao Fundo 

Municipal de Saúde de Terra Santa. 

 

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar: 

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; 

2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; 

3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento; 

4. Observância das normas estabelecidas pela LC 101/2000; Lei 8.666 e IN dos procedimentos 

gerenciais da CMDM; 

5. Detalhamento da composição das despesas pagas; 

6. Outras informações. 

 

 Assim, esse Serviço de Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de 

análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais 

ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:   
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 Orçamentária;   

 Patrimônio; Contratos;   

 Contabilidade e Tesouraria;   

 Diversos 

 

 

 O Controle Interno do Fundo Municipal de Saúde em conformidade com a Resolução n. 

1120/05 art. 2º - conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, 

coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da Gestão Pública e o 

acompanhamento dos Programas e Políticas Públicas bem como, evidenciar sua legalidade e 

razoabilidade, avaliar os resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais. 

     O Controle Interno Municipal, regulamentado pela Resolução n. 1120/05, mediante 

atribuições do Tribunal de Contas do Município (TCM), dispõe sobre a criação, a 

implementação e a manutenção de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipais. 

 

  

 O presente relatório demonstra a análise procedida no Fundo Municipal de 

Saúde de Terra Santa, no decorrer do ano de 2017 em curso, efetuada na 

documentação mensal visando comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto a economicidade, eficiência e eficácia, da gestão orçamentária e 

financeira, conforme relatório a seguir. 

 

 Informa-se, ainda, que o presente relatório visa extrair todas as dúvidas 

geradas pela administração, assim como, orientar e incentivar a adoção de 

providências necessárias para atingir com maior eficiência a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade 

administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento dos 

objetivos e a economicidade dos atos praticados. 
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 BALANÇO FINANCEIRO  

 

RECEITA Valor DESPESA Valor 

TOTAL  RECEITAS R$18.298.659,57 TOTAL DESPESA R$18.298.659,57 

 

 Através do Termo de Verificação de Disponibilidades constatou-se que todas as 

Contas  bancárias pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde estão depositadas em 

instituições  financeiras oficiais, sendo elas: BANPARÁ, Banco do Brasil e CEF –            Caixa 

Econômica Federal; 

 

 As contratações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde seguem as orientações 

da Lei Municipal nº. 604/2005, que determina que sejam observados os critérios 

quanto à necessidade temporária e ao excepcional interesse público; 

 

 Verificou-se a consistência das informações, comparando-se os dados constantes do 

Demonstrativo com os saldos do Balancete Contábil de Verificação do Exercício de 2017. 

 

  

 Balanço Orçamentário: 

 

 Confrontando-se os valores do Balanço Orçamentário e dos seus Anexos com o Balancete 

Contábil completo do Exercício de 2017 e com o Balanço Financeiro, apurou-se que o mesmo está 

em conformidade contábil. 

 

Receita DESPESAS 

0,00 Créditos Orçamentários 

e Suplementações 

Créditos Especiais e 

Suplementações 

Créditos 

Extraordinários e 

Suplementares 

0,00 SOMA: 

Fixação: 9.736.574,00 

Execução: 8.452.092,62 

Diferenças: -1.284.481,38 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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 Balanço Patrimonial: 

 

 Para fins de verificação da consistência das informações constantes nos Demonstrativos, foi aplicado 

o seguinte teste de revelação dos saldos contábeis: 

 

 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Financeiro Passivo Financeiro 

Disponível: subtotal bancos R$ 1.096.174,26 Restos á pagar: subtotal consignações/ 

R$2.036.016,87 

Realizável: Pagamentos antecipados 

R$9.490,79 

Total Passivo Real: R$ 2.036.016,87 

 

Subtotais devedores diversos: R$ 10,00 Ativo Real Líquido: 164.036,95 

 

Subtotal ativo financeiro: R$ 1.184.030,54 Total Passivo: R$ 2.200.253,82 

Subtotal ativo permanente: R$ 1.016.023,28 

Total ativo Real: R$ 2.200.053,82 

Total ativo: R$ 2.200.053,82 

 

 

 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS 

Mutações Patrimoniais: R$ 563.405,00 Resultantes da execução orçamentária: 

R$8.452.092,62 

Independentes da execução orçamentária: 

R$ 8.228.265,76 

Independentes da execução orçamentária 

depreciação: 

 R$ 112.891,47 

SUBTOTAL: R$ 8.828.167,22 SUBTOTAL: R$ 112.891,47 

TOTAL: R$9.391.572,22 SUPERÁVIT: R$ 826.588,13 

TOTAL: R$ 9.391.572,22 
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 RESUMO  

Total: R$ 9.391.572,22         Superávit: R$ 826.588,13     Total: R$ 9.391.572,22 

 

 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS- (Pela liquidada) 

TOTAL: R$113.160,00 

 

 

 

Conclusão: 

 

 O Controle Interno emite opinião de que as Demonstrações Contábeis e as demais peças que foram 

objeto de análise e que integram a Prestação de Contas sob exame , representam adequadamente, com 

ressalva, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e pela documentação analisada, pelos 

procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que 

recebemos do Setor de Contabilidade, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na 

gestão dos recursos, os documentos estavam em ordem no momento da análise. Destaca-se, por fim, 

quanto ao trabalho do Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e apontamentos 

realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal 

de Contas do Estado. 

 É o parecer. 

 

 

 

 

 

 

Kenny Kelly Batista Gato 

Controle Interno FMS/TS 

Portaria 148/2017 
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