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1 - INTRODUÇÃO 
 

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  Cametá,  bem  como, informações 

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

 

A Controladoria Geral do Município de Cametá – CGM, instituída pela Lei Municipal 

nº 263 de 30 de setembro de 2014, com a finalidade de exercer o controle interno de todas as 

unidades da administração direta e indireta, fiscalizando a observância dos princípio da 

legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e efetividade nas gestões orçamentária, financeira, 

patrimonial e administrativa, através do exercício de competências e atribuições disciplinadas 

por esta Lei e demais atos regulamentares próprios. 
 

2 – PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E 

ORÇAMENTO 
 

O Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 foi instituído pela Lei Municipal nº 

308 de 29 de dezembro de 2017, tendo como suas diretrizes para o quadriênio: a ampliação da 

participação social; a promoção da sustentabilidade ambiental; a valorização da diversidade 

cultural; a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade; o 

aumento da eficiência dos gastos públicos; o crescimento econômico sustentável; o estímulo e 

a valorização da educação, da ciência e da tecnologia, todas dispostas nos termos do art. 4º da 

lei citada. 
 

Já o orçamento municipal, fora devidamente aprovado por meio da Lei Municipal nº 

307, de 29 de dezembro de 2017. 
 

O cronograma de execução mensal de desembolso da despesa, para o exercício 2018, 

está devidamente disposto no decreto municipal nº 307, de 29 de dezembro de 2017. 
 

Conforme os instrumentos de planejamento municipal, para o exercício 2018, a receita 

corrente líquida fora estimada em 256.948.968,00 (duzentos e cinqueta e seis milhões, 

novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), com a 

despesa fixada no mesmo valor, em obediência ao princípio do equilíbrio orçamentário. 

 

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

No exercício 2018 a receita líquida totalizou R$ 242.115.497,31 (duzentos e quarenta e 

dois milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), 

apresentando diferença negativa em relação ao programado, de R$ 14.846.840,92 (quatorze 

milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), 

o que representa 5,78% (cinco inteiros e setenta e oito décimos por cento) do valor total 

esperado. 
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A despesa empenhada no mesmo exercício totalizou R$ 242.115.497,31 (duzentos e 

quarenta e dois milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um 

centavo), tendo sido empenhados R$ 14.846.840,92 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e 

seis mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) a menor do que a despesa fixada 

para o exercício. 
 

Vejamos: 
 

Balanço orçamentário 

 

Descrição da receita 
Previsão Receita 

realizada 

 

Saldo 
Inicial Atualizada 

Receitas correntes 244.178.773,00 0,00 226.750.608,23 20.646.064,77 

Receitas de capital 12.770.195,00 0,00 8.179.758,63 4.590.436,37 

Sub total 256.948.968,00 0,00 234.930.366,86 22.018.601,14 

Refinanciamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operações de crédito internas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operações de crédito externas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub total com 

refinanciamento 
256.948.968,00 0,00 234.930.366,86 22.018.601,14 

Déficit 13.370,23 0,00 7.185.130,45  7.171.760,22  

TOTAL 256.962.338,23 0,00 242.115.497,31 14.846.840,92 

 

 

 

Despesa 

orçamentária 

Dotaçã

o 

Desp

esa 

Saldo 

Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Paga Saldo 

Despesas 

Correntes 
256.962.338,23    242.115.497,31 14.846.840,92 

Despesas de 

Capital 
0,00    0,00 0,00 

Reserva de 

Contingência 
0,00    0,00 0,00 

Subtotal das 

despesas 
256.962.338,23    242.115.497,31 14.846.840,92 

Refinanciamento 0,00    0,00 0,00 

Subtotal com 

refinanciamento 
256.962.338,23    242.115.497,31 14.846.840,92 

Superávit 0,00    0,00 0,00 

Total 
256.962.338,23    242.115.497,31 14.846.840,92 

 

 

Observa-se ainda a utilização integral do saldo previsto à Reserva de Contingência, no 

valor de R$1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), conforme elencado na Lei 

Orçamentária Municipal. 
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4–  CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
 

Foram abertos pela Prefeitura Municipal de Cametá, créditos adicionais suplementares 

no exercício 2018 no valor de  R$ 87.860.121,46 (oitente e sete milhões, oitocentos e sessenta 

mil, cento e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), respeitando o limite dos 50% conforme 

Lei do Orçamento Anual - LOA. Não foram abertos créditos adicionais especiais e 

extraordinários. Vejamos: 

 
 

Valor do Orçamento Anual R$ 256.948.968,00 

Valor Autorizado na LOA R$ 128.474.484,00 

Valor Suplementado R$ 87.860.121,46 

Saldo a Suplementar R$ 40.614.362,54 

 

 

5 – GESTÃO PATRIMONIAL 

 
 

Balanço Patrimonial 

Ativo Circulante  Passivo Circulante  

Caixa e Equivalente de Caixa 11.138.406,27 Obrig. Trab. Previd. E Assist. 132.018,90 

Créditos a Curto Prazo 14.456.362,65 Emp. E Fin. Curto Prazo  

  Forn. Cont. Pag. Curto Prazo 8.348.427,94 

  Demais Obrig. Curto Prazo 33.225.370,08 

Total Ativo Circulante 25.594.768,92 Total Passivo Circulante 41.705.816,92 

Ativo Não Circulante  Passivo Não Circulante  

Ativo realizável à longo prazo    

Imobilizado 18.963.665,49 Forn. Longo Prazo 609.887,23 

Bens Móveis 5.226.282,67   

Bens Imóveis 13.737.382,82   

Total Ativo Não Circulante 18.963.665,49 Total Passivo Não Circulante 609.887,23 

  Patrimônio Líquido  

  Resultados Acumulados 2.242.730,26 

  Superávit do Exercício 64.982,21 

  Superávit de Exerc. Anteriores 2.177.748,05 

  Ajustes de Exerc. Anteriores  

Total do ativo 44.558.434,41 Total do Patrimônio Líquido 44.558.434,41 
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6 – GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

Balanço Financeiro 

Descrição Valores Descrição Valores 

Receita Orçamentária 234.930.366,86 Despesa Orçamentária 242.115.497,31 

Trans. Financ. Recebidas 251.860.559,39 Transf. Fin. Concedidas 251.860.559,39 

Receb. Extraordinários 32.376.442,32 Pag. Extraordinários 30.374.212,57 

Saldo Espécie Exerc. Ant. 10.542.463.97 Saldo Espécie Exerc. Seguinte 11.121.494,61 

Empenho a Pagar  5.761.931,34   

Total 535.471.763,88  535.471.763,88 

 

 

 

7 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 

Não houve operações de crédito no exercício 2018. 

 

 

8– LIMITES PARA INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR 
 

Os restos a pagar no exercício 2018 totalizaram R$ 11.886.049,69 (onze milhões, 

oitocentos e oitenta e seis mil, quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sendo que no 

ano exercício anterior a apuração foi de R$ 8.142.988,36 (oito milhões, cento e quarenta e dois 

mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). Vejamos abaixo os dados apurados 

no final do exercício 2018. 

 

 
 

Inscrição em restos a pagar (R$) 

Empenhado 11.886.049,69 

Processado 3.484.027,25 

Não processado 2.277.904,09 

Empenhado e Pago 5.761.931,34 

 

 

9– LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL 
 

No exercício 2018 a despesa total com pessoal, consolidada, totalizou R$ 

150.865.192,34 (cento e cinqueta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e 

dois reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 67,22% (sessenta e sete inteiros e vinte 

e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, portanto, está acima do 

limite legal de 54% disposto no artigo 20 da Constituição Federal e § 1º, inc. II, art. 59 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, em 13,22% (treze inteiros e vinte e dois décimos percentuais).  
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10– DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 

No exercício 2018 o município não obteve nenhuma alineção de Ativos. 

 

11– REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLTATIVO 
 

No exercício 2018, foram repassados ao Poder Legislativo, R$ 3.245.634,68 (três  

milhôes, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito 

centavos). 

 

12– APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 

Foram aplicados durante o exercício 2018 R$ 146.404.394,26 (cento e quarenta e seis 

milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) 

na manutenção e desenvolvimento do ensino. Para o período, a receita estimada foi de R$ 

156.569.020,00 (cento e cinqueta e seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e vinte reais), 

concluindo-se que foram respeitados os limites de gastos estabalecidos na Lei de Orçamento, 

cumprindo a exigência constitucional mínima legal, que é de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

13– GASTOS DOS RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
 

No exercício 2018 a receita prevista com saúde de R$ 38.529.425,00 (trinta e oito 

milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), o municipio obeteve 

um gasto atingindo um percentual de 96,68% (noventa e seis inteiros e sessenta e oito decimos 

por cento), o que corresponde a R$ 37.250.620,80 (trinta e sete milhões, duzentos e cinquenta 

mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos). Os 15% (quinze por cento) estabelecidos pela 

Constituição não foram atingidos, uma vez que o  percentual alcançado perfaz 11,27% (onze 

inteiros e vinte e sete décimos por cento).  
 

14– APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADAS POR ENTIDADES DE 

DIREITO PRIVADO 

Os repasses à entidades de direito privado, por meio de contribuições e subvenções 

sociais, totalizaram R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme convênios celebrados 

entre o município e as respectivas entidades demonstradas no Balanço Geral do Ano de 2018.  
 

15– TERMOS DE PARCERIA E CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
 

No exercício 2018 o município não aderiu a consórcios públicos. 

 

16 – CONCLUSÃO 

O presente relatório foi elaborado a partir de informações disponibilizadas, tão somente, 

pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cametá, até a data deste parecer, com 

prazo findo e exíguo para análise mais intrínseca. Os dados disponibilizados para esta 

averiguação compõem a prestação de contas a ser encaminhada via internet ao Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, demonstram a situação patrimonial e financeira do município em 31 

de dezembro de 2018. 
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Observa-se que, durante o exercício 2018, todo o trâmite de planejamento, discussão, 

aprovação, sanção e execução dos instrumentos de planejamento citados, obedeceram em parte 

as exigências e as disposições legais. 

 
Da leitura dos balanços e demonstrativos relativos ao exercício 2018, observa-se 

também que foram parcialmente atingidas as metas propostas nos instrumentos legais de 

planejamento, tais quais o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária, havendo necessidade de adoção de medida corretiva referente às metas fiscais, 

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

No concernente a Educação - Valorização dos Profissionais da Educação e o Gasto Total 

com Pessoal – os limites de 42,46% (quarenta e dois inteiros e quarenta e seis décimos 

percentuais) mantiveram-se dentro do limite de 60% estabelecido pela Constituição. 

 

Os limites Constitucionais de gastos com Saúde não foram cumpridos. Dos 15% 

constitucionais estabelecidos, somente 11,27% (onze inteiros e vinte e sete décimos por cento) 

foram atingidos. Orienta-se a reavaliaçao dos gastos desta natureza pelo município para ajuste 

das metas fiscais, em atendimento aos limites costitucionais. 

 
O Setor de Patrimônio do município - órgão responsável pelo registro, segundo o valor 

de aquisição, emplaquetamento e controle dos bens pertencentes ao ativo imobilizado - mantém 

o controle de todos os bens públicos pertencentes à municipalidade, de acordo com o Balanço 

Patrimonial exercício 2018 apresentado a esta Controladoria pelo Departamento de 

Contabilidade. 

 
Verifica-se que, os registros e documentos analisados traduzem a realidade dos fatos, 

concluindo-se pelo PARECER COM RESSALVA, em razão do atraso na apresentação do 

Balanço do Exercício 2018 da Administração Pública Municipal, observadas as inconsistências 

encontradas na análise dos relatórios contábeis:  

1. O não cumprimento dos prazos para apresentação e apreciação do Balanço 

Geral 2018;  

2. O limite percentual estabelecido pela lesgislação pertinente ao Fundo da Saúde, 

inferior em 11,27% (onze inteiros e vinte e sete décimos percentuais) ao limite 

determinado por lei;  

3. A extrapolação do limite com gastos de pessoal em 13,22% (treze inteiros e vinte 

e dois décimos percentuais). 
 

É o relatório. 

Cametá-PA, 07 de maio de 2018. 

 

 
 

 

 

Anderson Rodrigo Mendes Cardoso 

Controlador Geral do Município 

Decreto nº 050/2017 


