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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

 

              

01 - INTRODUÇAO: 

   Em concordância ao artigo 31 da constituição Federal de 1988 que se 

trata de fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei. 

   A Controladoria do Município de Óbidos foi criada pela Lei Nº 3.406, de 

17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de 

controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de 

controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do 

sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias 

Municipais. 

   Este Relatório tem como objetivo levar informações sobre a prestação de 

contas anual no exercício financeiro de 2021. 

 

02 – ANALISE DAS CONTAS: 

    

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA: 

No exercício financeiro de 2021, em concordância com a Lei nº 4.320/64, os relatórios 

enviados pelo setor de contabilidade houve os seguintes demonstrativos da Receita e 

Despesa segundo as categorias Econômicas, ocorridos no período de 01/01/2021 a 

31/12/2021. 

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as categorias Econômicas: 

 

RECEITA  DESPESA 

Receitas Correntes Despesas Correntes 

TOTAL:142.774.482,00 TOTAL:124.315.444,60 
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Demonstrativo de funções, subfunções e programas por projetos e atividades  

    

ESPECIFICAÇAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

Legislativa 0 3.309.844,31 3.309.844,31 

Administração 0 27.094.897,84 27.094.897,84 

Educação 42.013,37 61.431.424,60 61.473.437,97 

Cultura 0 508.217,52 508.217,52 

Direito da Cidadania 0 1.325.536,95 1.325.536,95 

Gestão Ambiental 0 1.050.074,13 1.050.074,13 

Agricultura 0 1.095.160,62 1.095.160,62 

Desporto e Lazer 0 176.044,60 176.044,60 

Assistência Social 0 4.716.592,45 4.716.592,45 

Saúde 0 23.565.638,11 23.565.638,11 

   

 

Demonstrativo com pessoal:  

Conforme a despesa com pessoal no exercício de 2021, os demonstrativos referentes a 

despesa com pessoal, são relatados dessa maneira: 

 

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o 

percentual aplicado foi de 64,76%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da 

lei complementar nº 101/2000 LRF.  

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da 

Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a 

responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo 

município. 

DESPESAS TOTAL 

Despesa Bruta com Pessoal 89.615.162,21 
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ANALISE DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA: 

Conforme os demonstrativos Orçamentários apresentados pelos relatórios econômicos e 

Financeiro do exercício 2021, com determinação da Lei nº 4.320/64, que houve a 

Legalidade da aplicação da lei juntamente de forma escriturada com as normas 

previstas. No entanto, a Receita apresentada está de acordo com a lei 4.320/64, no artigo 

2º que informa sobre a lei do orçamento que conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho 

do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. A 

despesa através do demonstrativo, obteve informações de acordo coma lei 4.320/64, no 

artigo 12. Onde as despesas são classificadas nas seguintes categorias econômicas e 

escriturada nos padrões solicitados. 

Demonstrativo da Receita e Despesa: 

DESCRIÇAO TOTAL 

Receita Realizada 142.774.482,00 

Despesa Empenhada 142.774.482,00 

Restos a pagar não processados 311.965,83 

Restos a pagar processados 49.424,06 

  

Encargos Previdenciários: 

Na informação sobre o demonstrativo dos encargos previdenciários foram 

contabilizados no valor total de R$ 16.115.536,59, observa-se que o município vem 

recolhendo regularmente a previdência social do ano 2021, e o restante do recolhimento 

da previdência estão na forma de Parcelamento ESP/PGFN/PASEP/PERT. 
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Dívida Ativa:  

O demonstrativo da dívida fundada interna, apresenta-se com parcelamento prev. Es. 

Lei 12.810-P parcelamento ESP/PGFN/PASEP/PERT., no valor 6.345.995,00 e dívida 

flutuante, no valor de 12.630.453,42.  

 

 

 

CONCLUSAO: 

Com essas considerações, analisando a Prestação de Contas do Relatório Anual de 

2021, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e 

financeiro, informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle 

interno, manifesta-se favorável aos tramites desenvolvidos por essa Administração do 

Município de Óbidos-PA.  

 

 

 

 

                                                   Patrícia Mara Moda Tourão 
Coordenadora Controle Interno 

Decreto nº613/2021 
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