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Relatório do Controle Interno 

Exercício 2019 

Apresentação: 
 

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4.320/64 

e do Ato nº 09 que dispõe sobre o Regimento Interno do TCM/PA, apresenta-se o 

relatório de Controle Interno do Município de Rio Maria, o qual é parte integrante da 

prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019. 

No Órgão Público, o controle interno exerce a fiscalização dos atos da 

administração, visando comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão dos 

recursos públicos. Proporciona à Administração Pública, especialmente a Municipal, 

subsídios para assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos.  

A gestão pública exige planejamento como estratégia e ferramenta 

indispensável ao uso adequado dos recursos públicos pertencentes à sociedade. Em 

consonância com o TCM-PA, o desenvolvimento institucional exige decisões 

embasadas em critérios técnicos e em conformidade ao estágio de desenvolvimento 

tecnológico existente e disponível na sociedade. Diante desta realidade, as decisões 

adotadas no ano de 2019 com vistas ao desenvolvimento e modernização das ações 

do TCM-PA, pautaram-se em projetos de inclusão de novas tecnologias de 

processamento de informações, em projetos que estão sendo concebidos em parceria 

pelos Tribunais de Contas e seus parceiros no âmbito nacional e em projetos que 

buscam aprimorar e intensificar o controle social sobre os recursos públicos 

administrados pelos gestores municipais. 

O Controle Interno em uma entidade desempenha como objetivo maior, a 

segurança do patrimônio, além de gerar eficiência na consecução do objetivo social, 

o que se manifesta como resultado e, obviamente, são ferramentas de apoio à 

contabilidade. A partir de um consistente sistema de controle interno, procura-se evitar 

desvios, perdas e desperdícios; assegurando, razoavelmente, o cumprimento de 

normas administrativas e legais e propiciando a identificação de erros, fraudes e seus 

respectivos responsáveis. A partir dessa concepção, o Controle Interno há de ser 

entendido como parte integrante da estrutura da Administração Pública, com o 

objetivo de auxiliar a gestão pública em relação ao cumprimento das metas e plano 

de governo. 
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Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República 

que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, 

a atribuição de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional 

prevista nos arts. 94 a 96 do Regimento do TCM/PA nº 016/2013, resolução TCM/PA 

nº 7.739/2005 e das atribuições regidas pela Lei Complementar Municipal Nº 65/2018 

de 22 de março de 2018, que descreve as funções do Sistema de Controle Interno 

neste Município, e, APRESENTA, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO 

Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, o Relatório de Gestão desta unidade de 

Controle Interno, referente ao Exercício 2019, da Prefeitura Municipal de Rio Maria - 

PA. 

Esta Unidade de Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma 

diária, adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do Município, 

na obtenção de informações claras, visando o cumprimento dos programas e 

alertando para o cumprimento das metas do governo, atendendo a legislação e 

estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração, contudo, 

encontrou diversas dificuldades, atribuídas à insuficiência de pessoal e ausência de 

dados disponíveis e atualizados. 

 
Dos Ordenadores de Despesas 

Responsáveis pela gestão, mediante delegação e/ou responsabilidade por 

Sistemas Administrativos: 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

Nome Fone 
(94) 99147-3503 

FRANCISCO PAULO BARROS 
DIAS 

e-mail 
gabinetedoprefeito.riomaria@gmail.com 

 
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 

 
Nome Fone 

(94) 99152-6150 

JOSÉ SOARES LOPES 

 

e-mail 

 

mailto:gabinetedoprefeito.riomaria@gmail.com
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 

Nome Fone 
(94) 991898313 

MARAÍCA GOMES DOS 
SANTOS 

e-mail 
maraica-13@hotmail.com 

 
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Nome Fone 
( 94 ) 99191 1832 

LIGIA BRAGA DOS 
SANTOS DIAS 

e-mail 
ligiabsd@gmail.com 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E FUNDEB 

Nome Fone 
(94) 99123-1481 

FRANCISCO WESLEY 
BATISTA MOREIRA 

e-mail 
weslebatista65@hotmail.com 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Nome Fone 
 (94) 99135-9290 

JOSÉ WANDERLEY 
BARBOSA MILHOMEM 

e-mail 
 wanderleymilpcdob@hotmail.com  

 

 
 

                   DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

Os instrumentos de planejamento estão todos em acordo com a legalidade, 

efetuados nas normas e técnicas atuais, sendo o PPA estabelecido com seus 

programas, ações e metas, com alcance para os exercícios de 2018 a 2021, descritos 

na Lei Municipal nº 747/2017, com as prioridades na realização de programas, 

traçando as diretrizes para o orçamento do exercício financeiro de 2019, através da 

Lei Municipal nº 761/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, formalizados na 

LOA - Lei Orçamentária Anual nº 762/2018 para o exercício de 2019, onde foi estimada 

a receita e fixada despesas, perfazendo um montante de R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais), distribuídos entre as diversas unidades 

mailto:maraica-13@hotmail.com
mailto:ligiabsd@gmail.com
mailto:weslebatista65@hotmail.com
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orçamentárias, respeitando os limites constitucionais, todas devidamente 

encaminhadas ao TCM, no prazo de cronograma estabelecido. 

 

Distribuição do orçamento por fonte de receita e uso das despesas por 

funções, extraído de anexo do orçamento de 2019: 

 
FONTES FUNÇÕES 

RECEITAS CORRENTES 50.110.000,00   Câmara Municipal 2.300.000,00 

  Essencial a Justiça 318.200,00 

Receita tributária 2.209.000,00 Administração 3.667.750,00 

Receitas de contribuições 720.000,00 Segurança Pública 5.000,00 

Receita patrimonial 163.000,00 Assistência Social 2.166.900,00 
Transferências Correntes 47.018.000,00 Saúde 11.431.000,00 

  Educação 17.522.950,00 

  Cultura 419.650,00 

RECEITA DE CAPITAL 5.000.000,00 Urbanismo 3.699.200,00 

  Habitação 9.000,00 

  Saneamento 525.100,00 

  Gestão Ambiental 379.850,00 

Transferência de Capital 5.000.000,00 Agricultura 3.892.600,00 

  Comércio e Serviços 139.250,00 

  Energia 834.300,00 

Deduções – FUNDEB -5.110.000,00 Transporte 961.100,00 

  Desporto e Lazer 512.700,00 

  Encargos Especiais 765.450,00 

TOTAL GERAL R$ 50.000.000,00 Reserva de contingência 450.000,00 

  TOTAL GERAL R$ 50.000.000,00 

 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 
 

No município a ferramenta de tecnologia de informação utilizada para 

processamento dos fatos contábeis, licitação, transferência de arquivos para portal da 

transparência e afins, é terceirizado, através de contrato com a empresa ASPEC, que 

disponibiliza um controle de fácil verificação, vem sendo constantemente adaptado 

aos novos sistemas solicitados para prestação de contas, junto ao TCM–PA, 

evidenciando que o Controle Interno, utiliza e acompanha os fatos, principalmente 

através dessa ferramenta. 

 

Verificou-se que todas as contas estão cadastradas corretamente em 

instituições financeiras no município. 
 

Verificou-se também o cumprimento estabelecido pela Resolução TCM, 

onde determina a abertura de uma conta bancária específica para movimentação de 

Fundos Municipais, dos recursos próprios e provenientes de taxas, bem como 

efetuados as transferências fundo a fundo. 
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Verificamos e acompanhamos o cumprimento dos prazos para Publicação 

dos relatórios da Lei Complementar nº 101 de 2.000, sendo os Relatórios Resumidos 

de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, bem como lançados e 

averbados no sistema SICONFI, obrigação correlata. 

 

Das Receitas e Despesas:  

 

  

 

            Receitas 

 

A Unidade de Controle Interno acompanhou mensalmente, a devida 

arrecadação das receitas próprias do Município, através de análise das informações 

contidas no Sistema. 

Vale salientar que as receitas do município de Rio Maria são formadas por 

recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos 

recursos transferidos pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais.  
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Além desses recursos, podemos citar recursos oriundos de Convênios e 

Operações de crédito, se for o caso. 

É de suma importância o acompanhamento, análise e controle das receitas 

de responsabilidade do município, como também as receitas recebidas de outros 

entes da federação, para que essa seja arrecada e aplicada conforme as regras 

descritas em lei. 

Devido a este acompanhamento realizado pela Unidade de Controle 

Interno, e a correta arrecadação e contabilização das receitas municipais, não foi 

preciso realizar auditoria formal, pois este acompanhamento concomitante, da receita 

pela Unidade Controle Interno, ajuda a prevenir e corrigir possíveis erros que possam 

trazer prejuízo para Administração Pública. 

 
Das Despesas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acompanhamento realizado por essa Unidade é de suma importância na 

correção de erros e falhas no momento em que possam ocorrer, dessa forma será 

possível corrigir as falhas operacionais no momento em que ocorreram, utilizando-se 

do Princípio da Auto Tutela, quando solicitado. 

Os pagamentos foram realizados mediante transferências bancárias pelos 

seus valores líquidos autorizados pela autoridade competente e processados pela 

Contabilidade. 

As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em 

contas específicas e no fluxo orçamentário e extra orçamentário de acordo com sua 

natureza. 
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A Unidade de Controle Interno, dentro das possibilidades e competências 

deste departamento, acompanhou e analisou as despesas do Município, tendo 

avaliação prévia, apenas aquelas que foram apresentadas antes da execução 

orçamentária e financeira e orientou os gestores conforme as legislações no momento 

em que as informações foram disponibilizadas ao departamento.  

 

Restos a pagar 
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Do Gasto com Pessoal 

 
 

Da transparência pública.  

 

Considerações 

 

A Lei Complementar nº. 131 de 27 de maio de 2009 trouxe novos dispositivos 

à Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) determinando a 

disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

a chamada “transparência pública”. 

 

 
Acompanhamento das medidas adotadas pela administração. 
 

Através de observações frequentes, foi constatada a alimentação das 

informações do portal da transparência, bem como no sitio oficial do município 

http://www.riomaria.pa.gov.br/. 

 

 

 

http://www.riomaria.pa.gov.br/
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Repasse do Legislativo. 

 
 

Em consulta ao Relatório de Transferências Financeiras disponibilizada 

no sistema informatizado da Prefeitura, conforme quadro demonstrative acima, 

verificamos que no exercício 2019, o Município efetuou repasses a título de 

duodécimos regulares, no valor total de R$ 2.186.838,19 (dois milhões e cento e 

oitenta e seis mil e oitocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), 

apuramos que os repasses foram cumpridos dentro do prazo legal, e em observância 

aos limites constitucionais. 

 

Fundo Municipal de Educação 

 
Aplicação dos Recursos: 
 

APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 
 

Receita Arrecadada Despesa Liquidada % aplicado=(II/I)*100 

32.385.189,25 8.668.306,78 26,77% 

 
Com base no demonstrativo acima, observa-se o atendimento ao gasto mínimo constitucional de 
25% nas despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. 
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Despesa com Profissionais do Magistério 

 
 
 

DESPESAS: EMPENHAS, LÍQUIDAS E PAGAS - FME 

 

Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

4.815.765,22  4.815.765,22 4.786.045,06 

 

Código Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

3.1.00.00.00 1.514.075,72 1.514.075,72 1.514.075,72 

3.3.00.00.00 2.615.045,15 2.615.045,15 2.601.445,15 

4.4.00.00.00 686.644,35 686.644,35 670.524,19 

 

DESPESAS: EMPENHAS, LÍQUIDAS E PAGAS - FUNDEB 

 

Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

13.204.629,47 13.204.471,97 13.152.915,91 

 

Código Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

3.1.00.00.00 11.951.271,82 11.951.271,82 11.951.271,82 

3.3.00.00.00 1.092.009,05 1.091.851,55 1.068.015,55 

4.4.00.00.00 146.348,60 146.348,60 118.628,54 

4.5.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
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Fundo Municipal de Saúde 
 

Verificamos que o Poder Executivo constituiu o Fundo de Saúde, 

conforme a Decreto Municipal nº 348/2017, cujos recursos são fiscalizados pelo 

Conselho Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no § 3o do art. 77 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 

Aplicação dos Recursos 

O cumprimento dos gastos com as ações e serviços públicos na área da 

saúde, no exercício financeiro de 2019, podemos verificar, conforme demonstra o 

quadro a seguir:  

 

 

Fundo Municipal de Assistência Social 
e 

Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente 
 

Os Fundos Municipais em epígrafe, estão devidamente estabelecidos em 

lei, definidos na forma estrutural, com vínculo de participação a título de financiamento 

para as ações derivadas com o Estado e a União, com blocos e eixos que visam 

combater a situação de riscos e vulnerabilidade. 
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Das Despesas – FMAS 

O Fundo Municipal FMAS, no transcorrer do Exercício Financeiro de 2019, 

realizou um montante de despesas orçamentárias, conforme descrito no Quadro 

abaixo: 

 

DESPESAS: EMPENHAS, LÍQUIDAS E PAGAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

1.881.064,44 1.881.064,44 1.737.607,44 

 

Código Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

3.1.00.00.00 1.039.115,38 1.039.115,38 1.039.115,38 

3.3.00.00.00 572.703,76 572.703,76 569.246,76 

4.4.00.00.00 269.245,30 269.245,30 129.245,30 

 

DESPESAS: EMPENHAS, LÍQUIDAS E PAGAS – FDCA 

 

Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

0,00 0,00 0,00 

 

Código Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

3.3.00.00.00 0,00 0,00 0,00 

4.4.00.00.00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Fundo Municipal de Meio Ambiente 
 

DESPESAS: EMPENHAS, LÍQUIDAS E PAGAS – FMMA 

 

Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

852.792,88 852.792,88 851.792,88 

 

Código Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 

3.1.00.00.00 277.421,32 277.421,32 277.421,32 

3.3.00.00.00 536.774,16 536.774,16 535.774,16 

4.4.00.00.00 38.597,40 38.597,40 38.597,40 

 
 
Das Licitações e Contratos 

A Unidade de Controle Interno analisou os documentos dos processos 

licitatórios, entendendo que, não foram identificadas especificações excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição dos certames, não houve 

sobre preço nos processos licitatórios, estando todos dentro do valor estimado pela  



Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria – Pará/ email: aline.controleinterno@gmail.com 
 
 

 

 

       administração através da realização de orçamentos. 

Estes Processos buscaram atender as necessidades das diversas 

Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Rio Maria, estando estes 

respaldados na Lei Orçamentária Vigente atendendo as suas respectivas Dotações 

Orçamentárias. 

No exercício 2019, os procedimentos licitatórios foram processados no 

portal dos jurisdicionado do TCM, com os devidos pareceres. 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 

O Sistema de Controle Interno realiza no município, um trabalho voltado 

para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros  antes 

que ocorra ou no momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Auto 

Tutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, orienta os gestores a correção 

de possíveis erros que possam causar prejuízo a ela, quando este departamento tiver 

conhecimento prévio das execuções orçamentárias e financeiras. 

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, 

foram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização 

do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo 

desenvolvidos os trabalhos. 

De toda verificação realizada pelo Controle Interno foram feitas 

recomendações aos gestores e às unidades administrativas, através de reuniões e/ou 

documentos emitidos e encaminhados, visando sanar as deficiências detectadas, e 

assim, ao evidenciar as fragilidades, procurou antes de qualquer medida 

administrativa, alertar o gestor e ordenadores de despesas, sobre a necessidade de 

adotar ações corretivas, principalmente no que se refere ao gasto com pessoal e 

compras sem licitação. 

Isto posto, tendo em vista o trabalho de acompanhamento aplicado e 

conduzido por esta Coordenadoria de Controle Interno, sobre os atos de gestão no 

exercício financeiro de 2019, em atendimento às determinações legais e 

regulamentares, encontrando-se o Processo em condição de ser submetido ao 

Controle Externo na figura do Tribunal de Contas do Estado do Pará, levando-se o 

teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela 

Administração. 
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A opinião supra não elide, nem respalda irregularidades não detectadas nos 

trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais 

que o caso ensejar. 

 

 

 

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA 
Controladoria Geral 

DECRETO 762/2018 
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