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RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

DO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2021 

 

NATUREZA JURIDICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÁO DE PIRABAS 

GESTORA: KALILY MARIA FERREIRA ARAÚJO GOMES    

CONTROLADOR INTERNO: JOSSELINO GOMES CORRÊA  

 

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021 

 

Sr. Josselino Gomes Corrêa, responsável pelo Controle Interno do Município de São João de 

Pirabas, Estado do Pará, nomeado nos termo da Portaria nº 580 de 18/03/2021, em atendimento a 

determinação contida no § 1º , art, 11 da RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM de 01 de junho de 2014, ART 

70, I da Constituição Federal , este Controle Interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto 

ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pará, a Prestação de Conta, prestadas junto ao 

TCM pela Srª. Prefeita de São João de Pirabas , relativo ao Exercício Financeiro de 2021, notadamente 

no que diz respeito ao cumprimento das disposiçoes constitucionais e legais relativo à forma e ao 

conteúdo dos Demostrativos Contábeis e demais documentos apreesentados a seguir a nossa  avaliação 

nos seguinte termos: Fonte sistema ASPEC. 

           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 público, e comprometer administração pública.  

 

1- QUANTO À ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DE 

GESTÃO: 

 

A prestação de Contas atendeu os parâmetros da mencionada Instrução, tendo os Demosntrativos 

contábeis e de Gestão Fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidas pela 

Lei Federal nº 4.320/1964, Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, representando adequadamente , em seus 
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aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordso com os 

princípios fundamentais da Contabiliade. 

 

2- QUANTO À APLICAÇÃO DE RECURSOS  NA MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO: 

 

A aplicação de recursos de recurso na Manutenção e desenvolvimento de ensino atingiu o 

mointante de R$ 8.219.692,08 (oito milhões duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais 

e oito centavos ) equivalente a 31,37 %  da receita resultante de imposto cujo o valor arrecadado foi 

de R$ 26.198.597,97. (vinte e seis milhões, cento e e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e sete 

reais e vinte e sete centav0s), atendendo o limite mínimo fixado no caput do artigo 212 da Constituição 

Federal que é de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

3- QUANTO AOS RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE SAÚDE: 

 

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram R$ 3.890.743,50 (três 

milhões oitocentos e noventa mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), 

correspondendo s 15,68% dos Impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 

artigos 158 e 159, inciso I, alinea b e § 3º da Constituição Federal, cujo o valor arrecadado foi de R$ 

13.366.317,73 (treze milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e setenta e três 

centavos), atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das Disposições Cosntitucionais Transitórias; 

e artigo 7º da Lei Complementa nº 141 de 13 de jaeneiro de 2012. 

 

4- QUANTO AO COMPORTAMENTO DA DESPESAS TOTAL COM PESSOAL: 

 

A despesas total com Pessoal duarante o Exercício, em cada período de apuração , a gestora 

descumprio os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei complementar nº101/2000, tendo 

encerrado o exercício com  57,98% do total da Receita Corrente Liquida, ficando acima do limite 

prudencial  em 0,95%, conforme artigo 22 da LRF e Dentro de limite Máximo do artigo 20 da LRF  

que é de 60 % (sessenta por cento). 
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5- DA CONTABILIDADE: 

 

                       A contabilidade encontra-se em conformidade com a legislação vigente refletindo 

adequadamente a situação da contabilidade orçamentária financeira, contabilidade patrimonial, 

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

contabilidade patrimonial está 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. 

 

6- AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EMANADAS DAS LEGISLAÇÕES DO TCM/PA 

ESTÃO ATENDIDAS 

 

                O parecer supra na elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente 

Avaliação, nem isenta dos encamindamentos administrativos e legais que o caso ensejar   

 

7- NOTAS EXPLICATIVAS. 

 

                   A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas sempre buscou manter estreito 

relacionamento com a Corte de Contas TCM/PA, no cumprimento de sua função executiva, respeito à 

legislação, quanto ao uso de bens públicos e trato ao erário, primando pela economicidade, 

aprimoramento, transparência, sempre visando melhorar o atendimento aos anseios dos munícipes.  

 

São João de Pirabas (PA), 30 de março  de 2022. 

 

 

 

JOSSELINO GOMES CORRÊA 
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 

Portaria nº 580/2021 
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