
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
Avenida dos Estados, n.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 - CNPJ 34.670.976/0001-93 

www.pmcn.pa.gov.br - E-mail: controleinterno@pmcn.pa.gov.br 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – 
EXERCÍCIO DE 2018 

 
(De acordo com Art.3º, §4º, I, Capítulo II do Anexo I da Resolução nº 17/2017 do TCM-

PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMARU DO NORTE - PA 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
Avenida dos Estados, n.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 - CNPJ 34.670.976/0001-93 

www.pmcn.pa.gov.br - E-mail: controleinterno@pmcn.pa.gov.br 

  

 

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO DE 2018 

 

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Cumaru 

do Norte – PA, apresento o Relatório e parecer sobre as contas do Poder Executivo de 2018, em 

conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no Capítulo II, artigo 

3º, §4, I, da Resolução Administrativa nº 17/2017/TCM-PA, 30 de março de 2017. 

1. Destaca inicialmente, que o Órgão do Controle interno do Município foi 

instituído pela Lei Municipal nº 192/2005, concentrando a fiscalização orçamentaria, financeira 

e patrimonial da Administração Municipal. 

2. A Controladoria desenvolveu suas atividades de forma diária, de forma exclusiva 

para a atividade de controladoria, sendo que todos os procedimentos adotados foram no 

sentido de orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do 

serviço público e posterior verificação, através de inspeções, da forma de como estava sendo 

desenvolvidos os trabalhos. De toda verificação realizada pelo Controle Interno foram emitidos 

relatórios e recomendações e enviadas a Prefeita Municipal e as Unidades Administrativas 

Doutra feita, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

• Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2018;  

• Avaliação dos Contratos;  

• Avaliação das Licitações;  

• Avaliação do Controle Patrimonial;  

• Normatização do setor de Compras Licitação e patrimônio com a expedição de 

Normas de Procedimento;  

• Auditoria operacional no Departamento de Recursos Humanos;  

• Avaliação do Sistema de Tributação (legislação, cadastros, lançamentos, forma de 

cobrança e outros). 

 Ressalte-se que há disposição da Administração para o aperfeiçoamento dos métodos 

de trabalho em busca de atuação balizada sempre pelos princípios que regem a Administração 

Pública (CF, art. 37). 
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3.  Em análise da execução orçamento, verificamos que a maioria das metas foram 

atingidas. 

 Na sequência, será abordado resumidamente as principais atividades desenvolvidas por 

esta Controladoria, referentes às Demonstrações Contábeis e Financeiras deste Exercício de 

2018. 

4. No tocante ao atendimento dos limites e condições para a realização de 

operações de créditos e inscrição em resto a pagar, cabem as seguintes considerações: 

a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 

O munícipio não realizou operação de credito no exercício de 2018. 

b) OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (A R O): 

Não foram realizadas operações de credito por antecipação da receita orçamentaria 

em 2018. 

c) RESTOS A PAGAR: 

Não consta restos a pagar no exercício de 2018. 

 

5. Na apuração das despesas totais com pessoal, cabem as seguintes considerações: 

 

5.1 DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO   

 

O inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que, para os Municípios, a despesa total com 

pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período 

de apuração. A Despesa Total com Pessoal, segundo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no 

exercício de 2018, foi de R$ 22.313.868,20 (vinte e dois milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e 

sessenta e oito reais e vinte centavos) o equivalente a 61.52% (sessenta e um virgula cinquenta e 

dois porcento) da receita corrente líquida, que foi de R$ 36.270.909,92 (trinta e seis milhões, 

duzentos e setenta mil, novecentos e nove reais e noventa e dois centavos), excedendo, portanto, 

em 7,52% (sete virgula cinquenta e dois porcento) dos limites estabelecidos. A repartição deste 

limite global não pode exceder o percentual de 54% para o Executivo e de 6% para o Legislativo, 

conforme inciso III, do artigo 20 da LRF. 

 

Gasto com Pessoal (R C L) Receita corrente liquida % aplicado 
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R$ 22.313.868,20 R$ 36.270.909,92 61,52 % 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

Com base no Demonstrativo acima, devido o Município ter excedido o limite máximo 

estabelecido pela lei de Responsabilidade Fiscal, deve-se tomar as medidas de rateio para reconduzir 

o gasto com pessoal para abaixo do limite prudencial conforme prevê a mesma Lei de 

Responsabilidade Fiscal, estando sujeito a Vedações. 

Insta salientar que o Município durante este exercício, realizou concurso público entre 

outras medidas para ajustar despesa com pessoal, frente as peculiaridades deste Munícipio com uma 

das maiores extensões territorial.  

 

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1 Receitas  

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2018 definiu a previsão da receita no valor 

total de R$ 48.728.000,00 (quarenta e oito milhões, setecentos e vinte e oito mil reais).  

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de Cumaru do 

Norte são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como 

pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos 

constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios e Operações de 

Crédito se for o caso.  

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária composta de tributos, 

transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das 

especificações correlatas, para o exercício de 2017, representa do total arrecadado pelo município 

o valor de R$ 38.907.318,50 (trinta e oito milhões, novecentos e sete mil, trezentos e dezoitos reais 

e cinquenta centavos). 

Identifica-se que a previsão atualizada da Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 

103.000,00 (cento e tres mil reais), e o total realizado foi o total de R$ 168,76 (cento e sessenta e 

oito reais e setenta e seis centavos).  

A Receita Patrimonial que se forma através da rentabilidade de valores mobiliários 

(aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totaliza uma quantia de R$ 283.000,00 (duzentos 
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e oitenta e três mil reais) prevista, e de R$ 87.360,36 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta reais 

e trinta e seis centavos) realizada.  

Verifica-se que a receita Agropecuária e Industrial previstas não foram realizadas. 

Quanto as Transferências Correntes, estas tiveram a previsão no valor de R$ 44.496.900,00 

(Quarenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e novecentos reais), deste realizado 

o montante de R$ 39.467.056,61 (trinta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, 

cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) no Exercício Financeiro de 2018 e se constituem 

principalmente pelos repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), respectivamente arrecadados pela União e pelo 

Estado e repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e os 

auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e assistência social.  

As Outras Receitas Correntes previstas não foram realizadas. Estas receitas se constituem 

de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas. 

 No que se refere às Receitas de Capital previstas no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), estas não foram realizadas e se constituem em transferências voluntárias de programas a 

nível Federal e Estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, operações 

de créditos e amortização da dívida, quando for o caso.  

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do período foi inferior as expectativas 

orçamentárias, mostrando déficit na arrecadação das Receitas de R$ 13.434.531,33 (treze milhões, 

quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos).  

 

6.2 Despesas 

 

 A despesa orçada para o exercício foi de R$ 48.728.000,00 (quarenta e oito milhões, 

setecentos e vinte e oito mil reais), e distribuída da seguinte forma: 

 As despesas realizadas, distribuídas por Função Orçamentária no exercício de 

2018, ficaram assim representadas: 

SUBFUNÇÃO/FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL EXERCÍCIO 2017 

2018 EMP LIQUI PAGA 

Legislativa 1.500.000,00 1.579.100,42 1.579.100,42 1.578.705,05 

Essencial a Justiça 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

Administração 6.619.000,00 4.800.867,15 4.799.567,39 4.369.483,52 

Segurança Pública 107.000,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 

Assistência Social 2.094.000,00 2.048.378,12 2.047.702,31 1.813.061,64 
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Saúde 10.825.000,00 9.435.840,41 9.435.246,41 8.451.385,46 

Educação 16.992.000,00 16.380.300,96 16.354.675,46 14.578.484,85 

Cultura 171.000,00 10.966,30 10.966,30 10.966,30 

Urbanismo 3.433.000,00 4.344.858,12 4.341.449,16 4.050.167,18 

Habitação 75.000,00 0,00 0,00 0,00 

Saneamento 497.000,00 103.426,78 103.426,78 103.426,78 

Gestão Ambiental 1.347.000,00 659.416,87 652.171,87 588.347,17 

Agricultura 1.824.000,00 66.106,07 66.106,07 64.512,17 

Comunicações 220.000,00 8.838,90 8.838,90 7.245,00 

Energia 67.000,00 123.710,86 123.710,86 123.710,41 

Transporte 1.338.000,00 1.841.908,19 1.841.908,19 1.841.908,19 

Desporto e lazer 699.000,00 224.196,85 224.196,85 203.040,06 

Encargos especiais 373.000,00 542.564,85 542.564,85 542.564,85 

Reserva de contingência 487.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS 48.728.000,00 42.172.044,85 42.133.195,82 38.328.572,63 
Fonte: REO – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada – Por Função/subfunção 

 

 

7. APLICAÇÃO EM SAÚDE 

 

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo 

de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde. 

RECEITA DESPESA APLICADO 

23.390.658,21 5.119.811,01   21,89 

 

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a Emenda 

Constitucional 29/2000, da aplicação mínima de 15%, tendo aplicado o percentual de repasse total 

de 21,89%. 

 

8. APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo 

de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Educação. 

 

RECEITA REALIZADA DESPESAS APLICADO 

35.776.682,90 8.464.593,51 35,06 % 
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Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo o limite 

constitucional, da aplicação mínima de 25%, tendo como repasse total de 35,06% até o momento. 

Com base no Demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Emenda Constitucional 53/2006. 

 

9. REPASSE DO DUODÉCIMO  

 

A constituição dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda 

Constitucional n° 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e 

impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências 

constitucionais.  

Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi no valor de 

1.536.000,00 (um milhão e quinhentos e trinta e seis mil reais) sempre realizado até o dia 20 de 

cada mês, hão havendo nenhum registro de descumprimento.  

 

PARECER FINAL 

 

A Prefeitura do Município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, no cumprimento da 

legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da 

Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório do Controle 

Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em Análise. 

 Para a obtenção da avaliação do que a legislação determina, foi realizada uma verificação 

com dados reais extraídos da Contabilidade do Município. Assim, feita pelo Orçamento e a 

Execução, alimentada pelos Balancetes, para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor 

sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e 

operacional. 

  As ações executadas pelo Município de Cumaru do Norte no exercício, foram voltadas para 

a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, 

para o atendimento das necessidades da população municipal e buscando o cumprimento de todos 

os limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o 

Controle Interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2018, com algumas 

ressalvas, atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO. 
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 Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou 

demonstrar a efetiva avaliação da Gestão Administrativa do Governo Municipal. 

Importante salientar que este órgão de controle interno está se reestruturando para 

avançar, efetivando acompanhamento focado também em aspectos gerenciais, de maneira a 

contribuir mais diretamente na condução do Município.  

 A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 

desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar, desta 

feita somos favoráveis a Aprovação desta Prestação de Contas. 

 

 

Cumaru do Norte - PA, 28 de março de 2019. 

                                     

  

 
 

Daelson Arruda da Silva 
Controlador Geral do Município 

Decreto nº 269/2018 


		2019-04-01T20:33:06-0300
	DAELSON ARRUDA DA SILVA:00375863273




