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CONTROLE INTERNO 

 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DO 

ACARÁ – CGM, foi regulamentada pela 

Resolução nº 7739-TCM/PA e, têm suas 

atribuições regulamentadas pela Lei Municipal 

nº 094/2005, de 24 de março de 2005. 

 

 

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 das Contas de 2021 da Prefeitura Municipal 

de Acará 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 das Contas de 2021 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, 
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preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos 

procedimentos. 

 

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 e  pela Resolução nº 7739-TCM/PA e atribuições 

regulamentadas pela Lei Municipal nº 094/2005, de 24 de março de 2005, 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 

no que se ver neste relatório e seus anexos. 

 

3.1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB A DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DOS 

FUNDOS. 

 

Em relação ao saldo das fichas do sistema financeiro, referente as contas dos fundos, 

através do demonstrativo resumido e que se encontra em anexo neste relatório, 

segundo análise da ficha de denominação do Fundo Municipal de Assistência Social, é 

possível observar que houve um resultado referente ao saldo não comprometido no 

valor de R$ 859.755,90 nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social no 

finamento do respectivo ano, na data de 31 de dezembro de 2021; com relação ao 

Fundo Municipal de Saúde, foi possível observar que houve um resultado referente ao 

saldo não comprometido no valor de R$ 4.956.374,87 nas contas do Fundo Municipal 

de Saúde no fim do respectivo ano, finalizando na data de 31 de dezembro de 2021; a 

respeito do Fundo Municipal de Educação, observamos que houve um saldo não 

comprometido no valor de R$ 5.874.235,13 nas contas do Fundo Municipal de Educação 

no fim do respectivo ano, finalizando sua movimentação na data de 31 de dezembro de 

2021, no que se refere ao Fundo Municipal de Gestão Ambiental, observamos que houve 

um saldo não comprometido no valor de R$ 71.101,87 nas contas do Fundo Municipal 

de Gestão Ambiental no termino do respectivo ano, finalizando sua movimentação na 

data de 31 de dezembro de 2021,  
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com relação ao Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

- FUNDEB, observamos que houve um saldo não comprometido no valor de R$ 

2.653.189,96 nas contas do Fundo Municipal de Gestão Ambiental no término do 

respectivo ano, finalizando sua movimentação na data de 31 de dezembro de 2021.  

Neste mesmo sentido, observamos que o resultado diante das denominações 

detalhadas em anexo das contas da Prefeitura Municipal de Acará, demonstrando em 

seu total o saldo não comprometido no valor de R$ 8.396.389,20 nas contas da 

Prefeitura Municipal de Acará, finalizando com esse valor suas movimentações no 

término do ano de 2021.  

Toda e qualquer movimentação referente as contas citadas acima se encontram em sua 

desejável regularidade, conforme apresentação detalhada nos anexos deste relatório. 

 

3.2. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB O SALDO CONSOLIDADO DAS CONTAS 

 

Podemos observar na relação consolidada em saldo contábil, pré-pagamentos já 

previstos e saldo não comprometido, suas integridades regulatórias em conformidade 

com os gastos anuais de 2021, conforme suas denominações descriminadas nas relações 

anexas neste relatório, onde observamos que no final do respectivo ano de 2021 no dia 

31 de dezembro de 2021, finalizou com um saldo não comprometido no valor de R$ 

23.093.397,73, deixando o referido saldo para o exercício do ano seguinte, efetivando-

se assim o esperado. 

 

3.3. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB AS DESPESAS COM RECURSOS DE 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  

 

Conforme pode ser observado em planilha anexa nas descrições de despesas, com 

recursos de transferências voluntarias do fundo municipal de saúde, se apresentam com 

relação em conformidade com os gastos similares de cada atribuição, sistematizando de 

forma regular os saldos do exercício anterior no valor de R$ 124.744,42, ingressos no 

valor de R$ 13.519.640,93, saldo para exercício seguinte no valor de R$ 3.543.615,15 e 

despesas realizadas com recursos de transferências voluntarias no valor de R$ 

10.100.770,20, sintetizando as receitas/despesas do exercício de 01/01/2021 até 

31/12/2021 de forma considerável. 

 

3.4. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO SOB A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA 

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE 
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Em verificação das receitas resultantes de impostos, receitas recebidas do FUNDEB do 

exercício, recursos recebidos em exercícios anteriores e não utilizados(superávit), 

despesas com recursos do FUNDEB(por área de atuação), despesas custeadas com 

receitas do FUNDEB recebidas no exercício, indicadores – mínimo de 70% do FUNDEB 

na remuneração dos profissionais da educação básica com valor aplicado de R$ 

73.127.372,15, com porcentagem aplicada de 71,13; ademais, com percentual de 50%  

da complementação da união ao FUNDEB – (VAAT) na educação infantil, sendo valor 

aplicado de R$ 4.358.086,12, com porcentagem aplicada de 50,29,também, com 

aplicabilidade de no mínimo de 15% da complementação da união ao FUNDEB – (VAAT) 

em despesas de capital no valor aplicado de R$ 1.306.308,50, com porcentagem 

aplicada de 15,07 de eficácia. Neste mesmo sentido, as despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino – MDE – custeadas com receita de impostos (exceto 

FUNDEB), apuração das despesas para fins de limite mínimo constitucional, receitas 

adicionais para financiamento de ensino – com suas previsões e receitas atualizadas, 

estando também despesas com educação(por área de atuação), apresentando também 

todo controle da disponibilidade financeira e conciliação bancaria nas planilhas em 

anexo, prosperando a inteira regularidade das contas e analise documental embasada 

nos extratos apresentados. 

 

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 

Exercício de 2021, mesmo com as dificuldades enfrentadas neste ano de mandato, com 

covid 19 e outras dificuldades do município. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, 

têm sido perseguidos 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 benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao 

constatar quaisquer fragilidades, seja adotada, caso necessário medidas corretivas. 
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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 relatório de 2021 

em relação aos demonstrativos apresentados, mesmo apresentando valores alguns 

deficitários, geraram resultados positivos neste único ano, ou seja, com base nestes 

procedimentos novas técnicas vão ser 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. 

 
É o que coube ao órgão deste Controle Interno relatar e levar a apreciação deste 

Tribunal de Contas, ficando assim a disposição deste egrégio Tribunal. 

 

                                                                                                     Acará-PA, 30 de abril de 2022. 

 

 

  

VANDERLI DOS SANTOS DA SILVA 

CONTROLADORA INTERNA 

PORTARIA 07/2021-GB/PMA 

 

 

 

 

  

 














































