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Em atendimento ao artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4.320/64 e do Ato n° 09 

que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

apresentamos o relatório de Controle Interno, da prestação de contas do exercício de 2020. 

O presente relatório demonstra dados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial da 

Prefeitura Municipal de Pacajá e informações demonstrativos auxiliares do exercício de 2020. 

A Controladoria Geral do Município de Pacajá foi criada pela Lei Municipal nº 253/2005, e desde 

então vem contribuindo para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição 

Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último, sendo 

tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual 

(PPA). 

 

Normatização do Sistema e Histórico Legal 
 

a) Lei de Criação do Controle Interno: n° 253/2005 de 28 de fevereiro de 2005; 
 

b) Ações Desenvolvidas 
 

 Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2020; 
 Avaliação dos Contratos; 
 Avaliação das Licitações; 
 Avaliação do Controle Patrimonial; 
 Avaliação da Legislação Municipal; 
 Avaliação da Folha de Pagamento; 
 Avaliação do Sistema de Tributação (legislação, cadastros, lançamentos, forma de 

cobrança e outros). 

 
Na sequencia apresentamos de forma analítica, as informações da execução orçamentária relativa 

ao Exercício de 2020. 

 

1. Execução Orçamentária 

1.1 Receitas 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2020 definiu a previsão da receita e fixou a 

despesa no valor total de R$ 98.115.200,28 (noventa e oito milhões, cento e quinze mil, duzentos reais e 

vinte e oito centavos). 

 

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

 

Segundo dados dos Demonstrativos do Balanço Financeiro e do Relatório Resumido da Execução 
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Orçamentária a arrecadação para o exercício de 2020, representa do total arrecadado pelo município o 

valor de R$ 109.056.960,02 (Cento e Nove Milhões, Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Sessenta Reais e 

Dois Centavos) 

 

A receita tributaria realizada no exercício de 2020 foi de R$ 8.441.324,41, e a maior participação 

nessa receita é oriunda de ISS e IRRF; 

 

Da mesma forma a receita patrimonial no mesmo período arrecadou a importância de R$ 

106.447,31, e tem como fonte de recursos os rendimentos auferidos com aplicação financeira. 

 

Concluímos ainda que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 106.447,31, e na sua 

totalidade é formada pela contribuição econômica de iluminação pública. 

A Receita de oriunda da prestação de Serviços acumulou no exercico o valor  de R$ 167.215,11, e 

na sua totalidade é formada pela contribuição econômica de iluminação pública 

Quanto às Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 106.243.944,05, 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. 

Outras Receitas Correntes entrou com a participação de apenas R$ 2.000,00. 

 

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingiram a quantia de R$ 1.171.480,65 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. 

 

Coube ainda ao Município a retenção destinada à formação do FUNDEB no montante de R$ 

7.442.421,62. 

 
1.2. Despesas 

 
A despesa orçada para o exercício foi de R$ 1 1 9 . 0 3 9 . 7 1 0 , 4 6  (Cento e Dezenove  Milhoes, 

Trinta e Nove Mil, Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Seis Centavos)  distribuída da seguinte forma: 

 

Despesas Correntes R$ 96.653.389,85 

Despesas de Capital  R$ 21.613.520,61 

Reserva de Contigencia R$ 772.800,00 
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Despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias consolidadas no exercício de 

2020, ficaram assim representadas: 

Despesas Correntes R$ 102.846.674,17 

Despesas de Capital R$ 9.766.941,46 

Superávit              R$ 6 . 4 2 6 . 0 9 4 , 5 3  

Na sequencia segue o coparativo daReceita Arrecada com a Depesa Empenhada   

Receita Arrecadada Despesa 
Empenhada 

Despes 
Liquidada 

Despesa Paga Saldo a 
Pagar 

 

           109.056.960,02 
 

       112.613.615,63 
 

112.550.467,37 
 

110.585.303,70 
 

2.028.311,93 

 
 

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício de 2020 foi de R$112.613.615,63. Comparando 

com a receita arrecadada no exercício, que foi de R$ 109.056.960,02, o resultado apresenta um déficit no valor de R$ 

1.528.343,68. 

 

1.3. Comparativo Execução Orçamentária 

 
Receita Corrente Prevista R$    115.850.231,26 Receita Corrente Arrecadada R$  115.327.900,99 
  

Receita de Capital Prevista R$    10.415.000,00 Receita de Capital Arrecadada R$     1.171.480,65 
  

( - ) Deduções da Receita R$   7.225.520,80 ( - ) Deduções da Receita R$ 7.442.421,62 
  

Receita Total Prevista R$ 119.039.710,46 Receita Total Arrecadada R$  109.056.960,02 

 

Conforme demonstrado acima se pode observar um deficit na arrecadação da Receita Corrente  no 

valor de R$ 522.330,27 e déficit na arrecadação da Receita de Capital no valor de R$ 9.243.519,35 

Na comparação da receita Prevista Total com o arrecadado total, observa-se um déficit no valor 

global de R$ 9.982.750,44. 

 
 

1.4. Disponibilidade Financeira 

 
Ao final do exercício financeiro os saldos das disponibilidades financeiras do município de Pacajá 
apresentam o montante que segue: 

 
 
 
 

 

 

 

 

Contas Valor 
Caixa 0,00 
Conta Única (Bancos) 5.918.997,56 
TOTAL DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.918.997,56 
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2. Balanço Patrimonial 

 

Apresentam-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens, direitos, 

obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2020: 

 

 
Ativo Financeiro Ativo Permanente Soma do Ativo 

R$  6.650.514,17 R$ 14.983.373,93 R$ 21.633.888,10 

 

Passivo Financeiro Passivo Permanente Soma do Passivo 

R$ 19.103.840,27 103.209.389,46 R$ 122.313.229,73 

Saldo Patrimonial -100.679.341,63 
 

 

Analisando as contas do ativo financeiro e permanente em relação ao Passivo Financeiro e passivo 

permanente, temos um Déficit Patrimonial de R$ 100.679.341,63. 

 

3. Aplicação em Saúde 
 

A planilha a abaixo, demonstra a memória de cálculo com base na receita arrecadada e despesa 

liquidada utilizados no cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde: 

 Impostos e transferências consideradas para 
cálculo 

Valor R$ 

IPTU 71.789,39 

ISS 5.655.459,05 

ITBI 194.018,60 

IRRF 2.208.650,90 

Dívida Ativa de Impostos 182.453,55 

Quota parte do FPM 21.943.011,65 

Quota parte do FPM LC-  Julho e Dezembro 1.976.992,48 

Quota parte do ITR 64.705,30 

Quota parte do IPVA 894.917,07 

Quota parte do ICMS 13.961.536,60 

Quota parte do IPI 347.937,20 

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 47.501.471,79 

( - ) Quota parte do FPM  jul e dezembro 1.976.992,48 

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS P/CALCULO DA SAUDE 45.524.479,31 

Valor a aplicar (15% Art. 77 ADCT) 6.828.671,90 

Aplicação em Saúde - Despesa Liquidada (Função Saúde)   27.439.459,46  

(-) Transferências de Recursos para a Saúde (SUS)   15.184.252,69  

(-) Transferências de Recursos do Estado      1.499.986,00  

(-) Transferências de Recursos do Estado         576.064,67  

(-) Rendimentos de Aplicação Financeira SUS            8.247,30  

(-) Restos a Pagar sem disponibilidade de Caixa 2018                       -    

 = Valor Líquido Aplicado em Saúde   10.675.184,08  

Percentual de Rec. Próprios Aplicados em Saúde 23% 
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O demonstrativo acima ilustra o atendimento pela municipalidade da Emenda Constitucional 

29/2000 que determina a aplicação mínima de 15%, atendendo o dispositivo na ordem de 15,68%. 

 
4. Aplicação em Educação 

 

A planilha abaixo, demonstra a memória de cálculo com base na receita arrecadada e despesa 

liquidada utilizados no cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Educação: 

           Impostos e transferências consideradas para cálculo Valor R$ 

IPTU 71.789,39 

ISS 5.655.459,05 

ITBI 194.018,60 

IRRF 2.208.650,90 

Dívida Ativa de Impostos 182.453,55 

Quota parte do FPM 21.943.011,65 

Quota parte do FPM LC-  jul e dezembro 1.976.992,48 

Quota parte do ITR 64.705,30 

Quota parte do IPVA 894.917,07 

Quota parte do ICMS 13.961.536,60 

Quota parte do IPI 347.937,20 

Lei complementar N 87/96 0,00 

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 47.501.471,79 

Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 11.501.122,88 

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 

45.316.896,27 

( - )  Salário Educação 656.402,60 

( - )    PNAE 640.197,45 

( - )    PDDE 49.629,78 

( - )    PNATE 640.197,45 

( - )   Outros Programas Estado P/Educação             451.261,68  

( - )   Complementação total do FUNDEB+ Ganho 30.909.233,28 

( - ) Restos a Pagar - Rec.Vinc a Educ. e FUNDEB sem sd. Cx. 0,00 

( - )     Rendimento Aplicação Financeira do FME 11.311,44 

( - )    Rendimento Aplicação Financeira do FUNDEB 28.985,57 

VALOR APLICADO EM EDUCAÇÃO 11.933.074,82 

% Aplicado (Mínimo de 25% dos Impostos Arrecadados. e Transferidos) 25,12% 

Nota: Deduzido da Receita de Programas o saldo remanescente em conta corrente.  
           

 

No demonstrativo acima demonstramos o atendimento da emenda constitucional 53/2006 pelo 

município da aplicação mínima de 25%, tendo aplicado em educação no exercício de 2020 o montante de 

25,12% dos recursos oriundos de impostos arrecadados e transferidos, considerado a dedução na 

transferencias do FNDE dos saldos disponiveis e não aplicados no exercicio a serem reprogramados para 

2021. 

5. Gastos com Profissionais do Magistério 

 

A Emenda Constitucional nº 53/2006, que instituiu o FUNDEB, estabeleceu sub vinculação de 



ESTADO DO PARÁ 

M U N I C Í P I O D E P A C A J Á 
Controle Interno 

ADMINISTRAÇÃO 2017/2020 

7 

 

 

recursos para as despesas como magistério do ensino fundamental em cada estado, Distrito Federal e 

município, no mínimo 60% dos recursos do Fundo devem ser destinados ao pagamento dos profissionais 

do magistério em exercício no ensino fundamental público. Apresenta-se abaixo, com base na receita 

arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo dos gastos com Profissionais do Magistério: 

 

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB 

(+) Transferência Recursos FUNDEB 22.466.881,08 

(+) Transferência complementação FUNDEB União 15.884.773,82 

(+) Rendimentos de aplicação financeira 28.880,57 

(=) Total de Recursos a aplicar 38.380.535,47 

Despesas Empenhadas e liquidadas - Remuneração Magistério 31.188.127,90 

Percentual Aplicado 81,26% 

O demonstrativo acima indica que o município atendeu o limite legal mínimo de 60%, 

aplicando o montante de 81,26% com o magistério no exercício de 2020. 

 
6. Despesa Com Pessoal 

 
O demonstrativo a seguir apresenta despesa consolidada da municipalidade com pessoal dos 

poderes do Legislativo e Executivo. 
 

 

DESPESA COM PESSOAL - PM PACAJÁ 

 

     Exercício – 2020 
 

       VALOR EM R$ 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL – (I) 73.848.724,69 

Pessoal Ativo 73.848.724,6 

Vencimentos, Vantagens 68.263.558,80 

Obrigações Patronais 5.585.165,89 

Pessoal Inativo e Pensionistas - 

(-) Despesas não computadas (art. 19, § 1º – LRF) 273.832,43 

Indeniz. por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária - 

Decorrentes de Decisão Judicial 249.470,40 

Despesas de Exercícios Anteriores - 

Inativos com Recursos Vinculados                                         
24.362,03 

OUTRAS DESP. DE PESSOAL – CONT DE TERCEIR (Art. 18, § 1º – LRF) – (II) - 

TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP 73.590.033,26 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 107.885.479,37 

(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) 2.655.664,00 

(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI) 0,00 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) 105.229.815,37 

TDP/RCL – % 69,93% 

LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, Art. 20 – LRF) – 54% 63.137.889,22 

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 59.980.994,76 

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) 56.824.100,30 
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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, 

sendo a repartição desse limite em 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. A Despesa Total com 

Pessoal, segundo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no exercício de 2020 foi de R$ 56.824.100,30, 

equivalente a 67,82% da receita corrente líquida, estando acima dos limites estabelecidos para o 

município em 13,82% de forma agregada com as despesas do Legislativo, estando desalinhada com as 

diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), havendo necessidade de 

recondução aos limites legais. 

 

7. Repasse do Duodécimo 
 

A Constituição dispõe os limites de despesas como 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 com os parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais, onde o 

municipio atendeu a normativa para o repasse do Duodecimo do Poder Executivo ao Poder Legislativo 

obedece ao Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, no montante de  R$ 3.039.000,00. 

                      

8 - Processos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades 

 
O Controle Interno realizou o acompanhamento dos processos licitatórios, analisando os 

documentos em todas suas fases, e conceituamos como estando dentro da legalidade. 

Irregularidades não se fizeram presente, não havendo assim comunicação ao gestor por 

irregularidades; 

Não foram identificadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a 

competição dos certames; 

Não foi constatado nenhum fracionamento de despesas para alterar a modalidade de licitação; 

No nosso entendimento, não houve sobre preço nos processos licitatórios, estando todos dentro do 

valor estimado pela administração através da realização de orçamento. 

A Unidade de Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, a 

princípio não foram encontrados qualquer irregularidade ou inconsistência, não sendo, portanto, 

necessário a realização de auditoria interna para maior analise dos contratos. 

Toda prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93. Como 

regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos estava previsto no edital e 

contrato. 
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Todas as alterações contratuais foram efetuadas de acordo com o disposto no art. 65 da Lei n° 

8.666/93. Observou-se, que as alterações do valor do contrato não foram superiores a 25% e 50% (reforma 

de edifício ou equipamento) do valor atualizado do contrato. 

As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas conforme as 

regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. 

Os processos licitatórios e os contratos encontram-se no Mural de Licitações do TCM. 

 
9 - Controle Interno 

 
 

O Sistema de Controle Interno realiza nesse 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 corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela. 

 

O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatórios 

quadrimestrais elaborados e entregues ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

Esses relatórios contêm informações relativas a pontos de controle de grande importância para a 

administração como: índice de aplicação em saúde e educação, utilização de recursos do FUNDEB, com o 

percentual de gasto com os profissionais do magistério, limite de gastos com pessoal, repasse para o 

legislativo, receita arrecada, despesa e outras informações. 

 

Esta Unidade de Controle Interno, sempre que constata algum fato relevante acerca de 

procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, coletando dados 

e adequando procedimentos administrativos, visando o desembaraço e o atendimento de normativas, e/ou 

se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicado oficial, alertando, recomendando ou 

orientando conforme o caso requer. 

 
10- Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCM/PA 

 

 
O portal da transparência está operacional e disponível para acesso no site do município. 

Esta Unidade de Controle Interno tem trabalhando firmemente para que o portal da transparência 

disponibilize todas as informações necessárias e obrigatórias, evidenciando uma gestão transparente. 

A Prefeitura do Município de Pacajá(PA), 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 efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotada a utilização 
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da Controladoria Geral do Município que trabalha com dados reais extraídos da contabilidade do Município. 

Neste sistema a Implantação é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos balancetes mensais, 

permitindo assim que a avaliação seja feita em percentuais de execução em comparação com a previsão, 

para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, 

financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. 

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as 

condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição 

Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e demais legislações. 

As ações executadas pelo Município de Pacajá 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 o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das 

metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do 

Exercício de 2020 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO. 

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da 

receita no último ano, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam 

influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM e a legislação vigente. 

Da mesma forma a fixação das despesas para cada Unidade Orçamentária decorreu da análise de: 

quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas 

efetivamente realizadas no exercício financeiro; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas 

na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a receita estimada; e a 

legislação vigente. 

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem 

favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações 

públicas em benefício da sociedade. 

Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou 

demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal, sendo estas as 

nossas considerações para o momento. 

 

Pacajá-PA, em 31 de janeiro de 2021. 

 

 

                                                                   
C l á u d i o S a b i n o d a S i l v a 

Controlador Interno 

Dec. nº. 95/2019 
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