
 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

    1º QUADRIMESTRE/2018 

 

Relatório: Prestação de Contas Quadrimestral Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Natureza Jurídica: Fundo Municipal (Gestão)  

Gestor: José Márcio Primavera Duarte 

Controle Interno: Elquias Nunes da Silva Monteiro Neto 

Período: Janeiro a Abril de 2018(valores acumulativos de janeiro a Abril de 

2018) 

Finalidades do Relatório: 

Relatório este visa, exame das demonstrações contábeis gerados 

pela contabilidade e os atos e fatos praticados pelo gestor do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente de Portel - PA (Gestão) Sr.  José Marcio Primavera Duarte (Secretária Municipal 

de Meio Ambiente),  no 1° Quadrimestre de 2018. Em atendimento ao Art. 70 da 

Constituição Federal; as Leis Federais 4.320/1964 e 101/2000(LRF); Resolução nº 

7.739/2005/TCM/PA; ainda considerando as resoluções nº 10.329/2012 e 02/2015 do 

TCM/PA que solicita o relatório como parte integrante da Prestação de Contas. Sendo que os 

objetivos a ser alcançado por este relatório é observar o cumprimento de leis, regulamentos e 

diretrizes da organização; salvaguardar o ativo e assegurar a legitimidade do passivo; 

assegurar que todas as transações realizadas durante o 1° quadrimestre do ano de 2018, foram 

validadas, registradas, autorizadas e totalizadas corretamente. 

Funções primordiais do controle interno são de acompanhar, 

orientar, fiscalizar, adotar quaisquer procedimentos para um bom desempenho das funções da 

instituição, seja ela documental ou operacional dentro de seu âmbito de atuação; fornecer 

subsídios ao gestor através de relatórios quadrimestrais e outros documentos, dando mais 

agilidade na correção de eventual desvio de função ou conduta que possa trazer prejuízos ao 

erário publico, e comprometer administração publica. 
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1 Do Orçamento e Suas Alterações: 

 
Para o exercício de 2018 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei 

Municipal nº 882 de 10 de Janeiro de 2018, no valor total de R$ 138.268.105,00.  Sendo 

fixado de Orçamento da Seguridade Social para o Fundo Municipal de Meio Ambiente de 

Portel - PA, um montante de R$ 936.500,00. 

 

Na análise do Balancete Resumido (ANEXO I) se verificou que a despesa 

empenhada no período foi de R$ 146.190,67, correspondeu a 15,32% da dotação fixada 

atualizada. E que houve créditos adicionais Suplementares no montante de R$ 17.828,05, 

usando reduções de dotação de outros órgão no mesmo valor. Sendo que foi constatada a 

abertura de créditos adicionais suplementares por fonte de anulação no quadrimestre em 

conformidade com o art. 42 e 43 da Lei 4.320/64. 

 

A despesa realizada ficou abaixo da autorizada, cumprindo o art. 167, 

inciso II, da CF/88 e o art. 59 da Lei Federal nº 4.320/64. 

2 Gasto com Pessoal: 

O Fundo Municipal de Meio Ambiente do Municipio de Portel, em forma 

de regime estatutário e comissionados, com cargos criados e funções definidas em 

conformidade com a Lei Municipal de Plano de Cargos e Salários, até Abril de 2018, gastou 

com despesa de pessoal e encargos Sociais, recursos no valor total de R$ 124.793,87. 

 

3 Contribuições Previdenciárias: 
 
 
 

Foi apropriado no período de obrigações patronais o valor de R$ 16.300,72  

correspondendo a  18,38% sobre as despesas com folha de pessoal que foi de R$ 88.665,10. 

Não efetuando a correta apropriação (empenhamento) e Recolhimento da Obrigações 

Patronais, descumprindo o art. 195, I, “a” da Constituição Federal, arts. 15, I e 22, I, II, 30, I, 

“a” e “b” da  Lei nº 8.212/91 e art. 50, II da Lei de Responsabilidade Fiscal. . Não houve o 

correto recolhimento das Obrigações Patronais, sendo pago um valor de R$ 1.013,87 do 

total empenhado de Obrigações Patronais, descumprindo a alínea “b”, do inciso I, do Art. 

30 da Lei nº 8.212/91. 



 

                          Foi recomendado ao gestor municipal para efetuar o correto recolhimento das 

obrigações patronais e o correto envio dos arquivos da GFIP/SEFIP com informação 

completa de todos os funcionários, alertando ao mesmo que os contribuintes, incluindo os 

responsáveis pelo envio, que apresentar a GFIP fora do prazo, que deixar de apresentá-la ou 

que a apresentar com incorreções ou omissões está sujeito às multas previstas na Lei nº 

8.212/1991 e às  sanções previstas na lei nº 8.036/1990. 

4 Concessões de Diárias: 

Os processos de concessão de diárias para o pessoal civil da Fundo  

Municipal de Saúde de Portel foram todos realizados de acordo com a Lei Municipal que 

regulamenta as concessões de diárias do Poder Executivo Municipal. No período 

quadrimestral, houve  gasto com diárias do pessoal civil no valor de R$ 2.200,00 

 

5 Patrimonio: 

 
No decurso do ano de 2018 até o mês de Abril NÃO foram adquiridos bens móveise/ou 

imóveis. 

 
 

6 Restos a Pagar: 

 
Ao final do 1º Quadrimestre de 2018 o saldo de despesas empenhadas a pagar 

ficaram em um montante no valor de  R$ 41.400,91, anexo I. 

 
7 Da Contabilidade: 

A contabilidade encontra-se em conformidade com a legislação vigente 

refletindo adequadamente a situação da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, 

conforme balancetes previstos na Lei 4.320/64, conforme Lei 101/2000 (LRF). Sendo que a 

contabilidade patrimonial estar em fase de adequação para efeitos contábeis para poder 

refletir uma realidade atual. Todas as operações contábeis são realizadas com documentação 

própria, assinadas pelo contador, gestor e tesoureiro. 

8 Das Considerações Finais: 

Do trabalho realizado pela controladoria podemos concluir que no período 

do 1° quadrimestre de 2018, o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Portel, buscou atender 

art. 37, caput da CF, que dispõe sobre administração publica dos poderes da União, dos 

Estados, Distrito Federal, e dos Municípios obedecendo aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na gestão publica, atendendo ao limites 



 

constitucional previstos para o Poder Executivo Municipal, respeitando as legislações vigente 

para a contabilidade publica como a Lei Federal 4.320/64 e 101/2000 e a Lei Orgânica do 

Município. 

Para elaboração do presente relatório, o controle interno fez levantamento 

por amostragem dos processos gerados, das despesas incorridas no 1° quadrimestre do ano de 

2018. A metodologia utilizada foi analisar o cumprimento dos limites legais estabelecidos 

para o Executivo Municipal, mas também não menosprezando as despesas continuadas, pois 

temos como principio a economicidade, eficiência na utilização dos recursos públicos, dando 

pareceres, quanto à legalidade nos atos e fatos gerados por esta casa de leis, quanto a geração 

de documentos comprobatórios para a realização das despesas, segundo a legislação vigente 

atualmente. 

 

9 Notas Explicativas: 

O município de Portel – PA, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

sempre buscou manter estreito relacionamento com a Corte de Contas TCM/PA, no 

cumprimento de sua função executiva, respeito a legislação, quanto ao uso de bens públicos e 

trato ao erário, primando pela economicidade, aprimoramento, sempre visando melhorar o 

atendimento aos anseios dos munícipes. 

 

                                              E o Relatório. 

 

 

                                              Portel (Pa), 20 de Julho de 2018. 
 

 

 

        
 

                                           _______________________________________  
Elquias Nunes da Silva Monteiro Neto  

Controle Interno 

ELQUIAS NUNES DA SILVA 
MONTEIRO 
NETO:81366442253

Assinado de forma digital por 
ELQUIAS NUNES DA SILVA 
MONTEIRO NETO:81366442253 
Dados: 2018.07.30 13:06:36 -03'00'



 
   
 
 
 
    
                              BALANCETE FINANCEIRO
Pará                                                                                               
Governo Municipal de Portel                                    ATÉ ABRIL DE 2018
Fundo Municipal de Meio Ambiente                                   Página : 0001
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                 R E C E I T A S                                                                 D E S P E S A S                                                                             |
                                                   No mês          Até o mês                                                     No mês         Até o mês                                                                             |
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                            |
 ORÇAMENTÁRIA                                                                  ORÇAMENTÁRIA                                                                             |
                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------      Administração                                29.637,91         146.190,67                                                                             |
                   subtotal orçamentária             0,00               0,00                            ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             |
                                                                                                 subtotal orçamentária        29.637,91         146.190,67                                                                             |
 CONTRAPARTIDA                                                                                                                                              |
   EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                    2.869,96          41.400,91   EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                             |
                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------    PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                                                             |
                  subtotal contrapartida         2.869,96          41.400,91     Adiantamento de Salários - FMMA                   0,00             200,00                                                                             |
                                                                                 Salário Família - INSS - FMMA                    63,42             126,84                                                                             |
 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                                           subtotal            63,42             326,84                                                                             |
 CONSIGNAÇÕES                                                                  RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS                                                                             |
   Empréstimo Consignado - FMMA                  1.539,14           6.156,56     RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -           1.895,69           8.977,37                                                                             |
   IMPP - FMMA                                     838,75           3.389,85                                  subtotal         1.895,69           8.977,37                                                                             |
   INSS Folha de Pagamento - FMMA                1.088,98           4.182,03   CONSIGNAÇÕES                                                                             |
   IRRF FOPAG - FMMA                               341,70           1.002,81     Empréstimo Consignado - FMMA                  1.393,36           9.234,84                                                                             |
   ISSQN - FMMA                                      0,00              93,70     IMPP - FMMA                                       0,00           2.576,87                                                                             |
                                subtotal         3.808,57          14.824,95     INSS Folha de Pagamento - FMMA                1.715,27           6.332,73                                                                             |
                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   subtotal         3.108,63          18.144,44                                                                             |
             subtotal extra-orçamentária         3.808,57          14.824,95                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             |
                                                                                           subtotal extra-orçamentária         5.067,74          27.448,65                                                                             |
 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                                                                                                   |
 TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS                               TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                                             |
   TRANSFERÊNCIAS  PMP x FMMA                   28.743,14         171.871,78               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             |
                                subtotal        28.743,14         171.871,78        subtotal transferências concedidas             0,00               0,00                                                                             |
              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 |
       subtotal transferências recebidas        28.743,14         171.871,78   SALDOS ATUAIS                                  Mês atual          Mês atual                                                                             |
                                                                               BANCOS                                                                             |
 SALDOS ANTERIORES                           Mês anterior     Exerc anterior     BB.................18.825-5 (FUNDO M        119.850,19         119.850,19                                                                             |
 BANCOS                                                                                                       subtotal       119.850,19         119.850,19                                                                             |
   BB.................18.825-5 (FUNDO M        119.134,17          65.391,87                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             |
                                subtotal       119.134,17          65.391,87                    subtotal saldos atuais       119.850,19         119.850,19                                                                             |
                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  |
              subtotal saldos anteriores       119.134,17          65.391,87 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L   R E C E I T A S                    154.555,84         293.489,51 |      T O T A L   D E S P E S A S              154.555,84         293.489,51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Portel, 30 de Abril     de 2018.

 ---------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------------------
       EDIVALDO DE AMORIM SANTOS              JOSE MARCIO PRIMAVERA DUARTE
                CONTADOR                               SECRETÁRIO


