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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

 

Assunto: Relatório anual do controle interno, ano de 2017. 

 

Aos 20 dias do mês de abril, do ano de 2018, de posse do balanço geral, do ano de 

2017, e demais relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, tais como, resumidos da execução 

orçamentaria, do sexto bimestre de 2017, e, relatório de gestão fiscal, do segundo semestre 

de 2017, que após criteriosa análise passeia a emissão do parecer a seguir: 

 

1 – Quanto à execução orçamentária da receita. 

Quanto a execução orçamentária do ano de 2017, foi arrecadado pelo Poder Executivo, um total de 

R$23.074.029,15, sendo assim discriminadas as receitas: 

 

Receita tributária R$ 2.597.200,88 

Contribuições R$ 89.909,13 

Receita patrimonial R$ 100.762,40 

Transf.correntes R$ 19.906.075,22 

Out.rec.correntes R$ 17.238,09 

Transf.de capital R$ 362.843,43 

Total R$ 23.074.029,15 

 

Neste sentido, fica demonstrada a grande dependência das receitas transferidas, ficando 

essa dependência no percentual de 87,84%, em relação à receita total arrecadada. 
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2 – Quanto às despesas executadas. 

Quanto às despesas executadas, durante o ano de 2017, foi empenhado um total de R$ 

25.108.275,14, sendo assim discriminadas as despesas executadas: 

 

Pessoal e encargos sociais R$16.164.599,41 

Outras despesas correntes R$ 8.274.041,50 

Investimentos R$ 520.088,57 

Amortização da dívida R$ 149.545,66 

Total R$ 25.108.275,14 

 

Em análise, quanto aos dados das despesas, o maior volume de gastos em relação ao total das 

despesas, se voltou para o grupo pessoal e encargos, situação que revelou um percentual de 64,37%. 

 

3 – Quanto à comparação entre receita arrecada e despesa executada. 

Quanto o comparativo da receita arrecadada em relação a despesa executada, 

verificasse a ocorrência de um déficit no valor de R$ 2.034.245,99, quanto a está 

situação, tal fato se deu motivado pela forma de contabilização das receitas e despesas, 

estabelecidas na lei 4320/64, qual seja, receita pelo regime de caixa e despesas pelo regime de 

competência. 

 

4 - Quanto ao gasto com pessoal. 

Quanto ao gasto com pessoal, verificasse que a receita corrente líquida do 

exercício foi de R$ 22.711.185,72, ficando as despesas com pessoal no valor total de R$ 

16.164.599,41, neste sentido, pelas determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

percentual em despesas com pessoal ficou na ordem de 71,17%, ou seja, 17,17% acima do limite 

máximo para o Poder Executivo, que é de 54% da RCL, neste sentido, o Poder Executivo tem 

dois quadrimestres para corrigir a referida distorção. 
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5 - Quanto aos gastos com educação. 

Quanto aos gastos com educação, conforme estabelece a Constituição Federal, 

verificasse que no exercício de 2017, a aplicação dos impostos em gastos com educação foi da 

ordem de 29,80%, e, quanto a aplicação do mínimo dos recursos do FUNDEB, na remuneração do 

pessoal do magistério, esse percentual chegou a 64,09%, neste sentido, foram cumpridas as 

determinações legais, em relação aos gastos com educação. 

 

5 - Quanto aos gastos com serviços públicos de saúde. 

Quanto aos gastos com serviços públicos de saúde, conforme estabelece a 

Constituição Federal, verificasse que no exercício de 2017, a aplicação dos impostos em gastos 

com saúde, foi da ordem de 17,30%, em relação ao total dos impostos arrecadados. 

 

6 – Quanto à aplicação dos recursos, em relação às fontes de governo. 

Com relação à forma de aplicação dos recursos, em relação às funções de 

governo, assim ficou a aplicação dos recursos: 

 

Função de Governo Valor R$ 

Legislativa 82.302,72 

Administração 4.418.420,99 

Segurança pública 9.200,00 

Assistência social 1.357.013,90 

Previdência Social 97.657,94 

Saúde 5.449.695,06 

Trabalho 158.505,00 

Educação 9.422.124,98 

Cultura 831.729,20 

Urbanismo 2.364.580,60 
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Gestão ambiental 371.876,80 

Agricultura 355.497,05 

Energia 179.168,40 

Desporto e lazer 10.502,50 

Total 25.108.275,14 

 

 

7 - Quanto à situação patrimonial e restos a pagar. 

 

Quanto à situação patrimonial, no exercício de 2017, foi imobilizado entre construções 

e aquisições de novos equipamentos, o valor de R$ 520.088,72. Quanto à inscrição de despesas 

em restos a pagar, foram inscritos o total de R$ 3.702.425,17. 

Ante ao exposto, fica demonstrado que o Poder Executivo, não mediu esforços para 

garantir a aplicação mínima em educação e saúde, porém deve tomar providencias, para manter o 

equilíbrio entre receitas e despesas para o exercício seguinte, bem como, para reconduzir o 

índice das despesas com pessoal ao limite legal. 

 

 

PRIMAVERA - PA, 30 de abril de 2018. 

 

 

 

 

GIULIA GABRIELA MAIA RODRIGUES 

Controladoria Interna 
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