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RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO - 

BALANÇO ANUAL 2018 

 

Com fulcro no 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, apresenta-se o relatório de Controle Interno, o qual é parte integrante da 

prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2018. 

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, 

orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Bragança, bem como, informações 

auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2018. 

A Controladoria Geral do Município foi criada pela Lei nº 3.768/2005, 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). 

 

Município: Bragança 

Estado: Pará 

Exercício: 2018 

 

1. Normatização do Sistema e Histórico Legal 

 

a) Lei de Criação do Controle Interno: n° 3.768, de 30 de março de 2005; 

 

b) Ações Desenvolvidas(que nem sempre ocorrem de forma concomitante) 

 

 Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de2018; 

 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). 
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2. Síntese das Avaliações 

 

Síntese das Avaliações Regular Irregular 

 

 (Sim) (Não) 

PPA: Lei n° 4578 de 21 / 12 / 2017  

a)Cumprimento das Metas de Receitas 

Previsão/Execução 

X  

b) Cumprimento das Metas de Despesas X  

LDO: Lei n° 4558 de 25/07/ 2017  

a) Os Anexos de Metas Fiscais cumpriram a Portaria 

STN 

X  

LOA: Lei n° 4579 de 21/12/2017  

a) Os Programas e Ações da LOA estavam previstos no 

PPA 

X  

b) As Diretrizes Contidas na LDO foram cumpridas X  

Compras e Serviços   

a) Houve Procedimento Licitatório e Contrato X  

b) Dispensa de Licitação X  

c) Contrato e Aditivos X  

d) Entrega do Objeto do Contrato X  

Conselho do FUNDEB   

a) Composição 11 

membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c)Qualidade das informações prestadas pela 

administração 

X  

d) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

Conselho Municipal de Alimentação Escolar   

a) Composição 10 

membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

Conselho Municipal de Assistência Social   

a) Composição 16 

membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

Gastos com Pessoal do Poder Executivo   

a) Apropriação Contábil da Despesa X  
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b) Limite de Gastos   

c) Publicidade do RGF X  

DívidaConsolidada   

a) Apropriação Contábil da Despesa X  

b) Limite de Gastos X  

c) Publicidade do RGF X  

LimitesConstitucionais   

a) Efetividade da Despesa com o Ensino Fundamental X  

b) Efetividade das Despesas com Saúde X  

 

Conselho Municipal de Saúde   

a) Composição 16 

membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c)Qualidade das informações prestadas pela 

administração 

X  

d) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

 

 

Em linhas gerais, o presente consiste na análise das informações 

encaminhadas a esta Controladoria Geral pela Secretária Municipal de Finanças, 

Departamento de Contabilidade, conforme a seguir: 

 

1.1 Receitas 

1.2. Despesas 

1.3. Resultado Orçamentário 

1.4. Comparativo da Execução Orçamentária 

1.5 Disponibilidade Financeira 

 
 

1. Balanço Patrimonial 

 

2. Dívida Fundada 

3. Dívida Flutuante 

 

3.1. Restos a Pagar 
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3.2. Depósitos/Consignações 

4. Aplicação em Saúde 

 

5. Aplicação em Educação 

 

6. Gastos com Profissionais do Magistério 

 

7. Despesa Com Pessoal 

 

8. Repasse do Duodécimo 

 

9.1 Da base de cálculo: 

 

Receita arrecadada no exercício de 2017 

 

9.2 Valores repassados 

 

10 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

 

 

A Unidade de Controle Interno acompanhou os processos licitatórios, 

analisando os documentos e acompanhando os pregões realizados no município, todos 

os certames realizados foram legais. 

Não foram encontradas irregularidades até a presente data, assim sendo não 

houve comunicação ao gestor, pois não houve 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. 

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 foi realizada 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. Como regra geral, 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. 

 

 

11-SISTEMA DE 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. 

 

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

acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de 

conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de 

comunicado oficial, alertando, recomendando ou orientando conforme o caso. 

 

Esta Unidade de Controle Interno fez formalmente as seguintes 

recomendações, alertas ou orientações: 

Neste ínterim, a Controladoria deste Município, com suporte nas 

considerações arguidas, realiza análise criterioso sobre todos os processos que 

tramitam por este setor, recomendando, quando o caso, que sejam realizados ajustes 

nos mesmos. 

 

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

 

O portal da transparência já foi implantado, está disponível para acesso no site 

do município. 

Já estão disponíveis no portal, algumas informações como: licitação, pregões,  
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leis, decretos, e alguns relatórios da LRF. 

Esta Unidade de Controle Interno está trabalhando firmemente para que o 

portal da transparência, em breve possa oferecer todas as informações necessárias e 

obrigatórias, evidenciando uma gestão transparente. 

 

 

 

PARECER FINAL 

 

 

A Prefeitura do Município de Bragança, 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 efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi 

adotada a utilização 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 Bragança 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 2017 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. 

 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. 
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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. 

Tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado nos 

documentos acima citados ressalvados os itens e documentos ausentes, pendentes ou com 

inviabilidade de análise, aliado ao curto período para análise, informamos que não detectamos 

irregularidades de gestão praticadas pelos responsáveis no período avaliado, estando em 

conformidade com as exigências legais.  

 

Sendo só o que coube ao Órgão de Controle Interno, concluímos o 

presente. 

 

Bragança/PA, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadailton Gomes Silva 

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Decreto 0112/2017 
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