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RELATORIO CONTROLE INTERNO 

CONTAS DE GOVERNO 

EXERCfCIO 2019 
ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE 
PRE FEIT 0: 

1- INTRQpuclo; 

Examinando o processo de Prestacao de Contas de Governo, o setor de controle 

interno faz uma breve analise quantos aos procedimentos internos da Adrninistracao Publica 

Municipal, quanta a legalidade dos atos de arrecadacao da receita e realizacao da despesa; 

fidelidade dos agentes da adrninistracao responsaveis pelos hens e valores publicos: o 

cumprimento do programa de trabalho do orcarnento e observancia das normas estabelecidas 

pela LC nQ 101/2000; Lei nQ 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municipio. 

Observou-se durante o exercfcio em referencia, que as recornendacoes expedidas 

atraves de relat6rios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de 

acces com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as 

secretarias rnunicipais, almoxarifados, central de abastecimento farmaceutico, escolas, 

unidades basicas de saude, setor de patrim6nio, setor de veiculo, com foco em implantar as 

rotinas tecnicas de controles internos com o intuito de otimizarem os custos e beneffcios 

dentro da adrninistracao municipal. 

1.1 - COMPOSicA,o DO PROCESSO DE PRESTA£"0 DI; CONJAS; 

Examinando o processo de Prestacao de Contas de Governo, verificamos que o mesmo 

encontra-se devidamente instruido. com os elementos de que trata a Instrucao Normativa do 

Tribunal de Contas dos Municfpios nQ 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN 

n? 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informacoes e os 

documentos que deram origem as pecas contidas no Processo. 
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1.2 - RELATORIO E_ DEMONSJRATIVQS QUE fAZEM PARTE: PQ PROCESSO PE 
PRESTACAO DE CONTAS PE GOYERNO DE 2019; 

O presente Relatorio, que analisa os principais aspectos da execucao orcamentaria / 

financeira do Munidpio de Mucambo, vai acompanhado dos seguintes documentos: 

I - Oficio de encaminhamento da prestacao de contas alusiva ao exerdcio em analise a camara 

municipal; 

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo "rxt", e respectivo oficio 

de encaminhamento a camara municipal gerado pelo Programa Gerador de lnformacoes - PGI, 

de acordo com os padroes definidos no Anexo nQ 05 desta lnstrucao Normativa; 

Ill - Balance Geral compreendendo o balance orcarnentario, balance financeiro, balance 

patrimonial e demonstracao das variacoes patrimoniais, a dernonstracao dos fluxos de caixa e 

a dernonstracao das mutacoes do patrimonio llquido, todos com suas respectivas notas 

explicativas, de forma que as dernonstracoes contabeis devem conter a identiflcacao da 

entidade do setor publico, da autoridade responsavel e do contabilista; 

IV - Anexos auxiliares da Lei nQ 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); 

V - C6pias de leis e decretos de abertura de creditos adicionais, assim como do calculo do 

provavel excesso de arrecadacao, caso utilizado; 

VI - C6pias de contratos de operacoes de credito e respectivas leis autorizatlvas, alusivas as 

cifras registradas no balance geral, nas leis e nos decretos de abertura de creditos adicionais 

que utilizaram esta fonte; 

VII - Norma que instituiu o orgao central do sistema de controle interno do poder executivo e 

que regulamentou o seu funcionamento; 

VIII - Relat6rio do orgao central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a 

execucao dos orcamentos e controle patrimonial (NBCASP); 

IX - Cadastro do contador responsavel pela elaboracao do balance geral do municipio, de 

acordo com o Anexo n2 01 desta lnstrucao: 

X - Quadro demonstrativo da aplicacao em manutencao e desenvolvimento do ensino, 
conforme o Anexo nQ 02 desta Instrucao: 
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XI - Quadro demonstrativo da aplicacao nas acoes e services publlcos de saude, consoante 

Anexo n2 03 desta lnstrucao: 

XII - Relacao dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e nao 

processados, os pagos e os cancelados no exerdcio, bem coma os inscritos em exerdcios 

anteriores e processados no exerdcio, aplicando-se em todos os casos a identificacao da 

classificacao funcional-prograrnatica: 

XIII- Relacao dos bens de natureza permanente, identificando os m6veis, im6veis, industriais e 

semoventes, incorporados e baixados do patrimonio no exerdcio, observando-se ainda que, 

quando a baixa decorrer de allenacao, deve ser identificado o numero do processo licitat6rio 

e, em se tratando de bens im6veis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas 

explicativas, o criterio de mensuracao, avaliacao ou reavaliacao dos elementos patrimoniais 

permanentes; 

XIV- Declaracao da dlvida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercicio, especificando os 

valores alusivos aos creditos de natureza tributarla e nao trtbutaria: 

XV- Cornprovacao de mscricao dos valores de dlvida ativa nao tributaria, decorrentes de 

acordaos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exerdcio; 

XVI- Comprovacao das medidas adotadas objetivando a cobranca da dfvida ativa nao 

tributaria, com relacao aos valores decorrentes de acordaos do TCM exarados no exerdcio; 

XVII- Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas 

empresas das quais o municlpio detenha acoes: 

XVIII- Balancete consolidado do mes de dezembro; 

XIX- Termo de conferencia de caixa, concillacoes e extratos bancarios do ultimo dia da gestao, 

referentes a todas as contas correntes e de aplicacoes financeiras; 

XX- Relacao dos pagamentos a titulo de obrigacoes patronais, identificando os relativos ao 

regime pr6prio e ao regime geral de prevldencia: 

XXI- lnformacoes cadastrais do Prefeito e Vice-Prefelto, com os respectivos periodos de 

gestao, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n2 04 desta lnstrucao. 
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2- GESTlo Oft&AMENJi\RIA; 

No Balance Orcamentario estao demonstradas as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eflciencia das 

operacoes realizadas, bem como o correto emprego dos recursos publicos atraves de 

verificacao global do desempenho da adrninistracao. 

A execucao orcamentaria foi autorizada pela Lei Municipal 87 /2018 com 

observancia dos mandamentos legais Lei nQ 4.320/64, Lei Complementar nQ 101/2000, 

portarias e instrucoes normativas emitidos pelo Mlmsterio da Fazenda Publica, LOO e PPA. 

Ocorreram movimentacoes orcamentarias nos seguintes montantes: 

FONTE I VALOR(R$) 
I 

I 

Receita Orcamentaria I 41.380.332,50 
I 

Despesa Empenhada 
I 

36.181.862,81 

Despesa Liquidada 
I 

36.135.317,98 

Despesa Paga 35.178.140,71 

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orcamento, uns nao foram 

executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituldos para atender as 

prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execucao orcamentaria 
atendeu as determinacoes legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento. 

A Receita Arrecadada nos dois ultimos exercfcios se comportaram da seguinte 

maneira: 

EXERCfCIO RECEITA - VALOR (RS) 
I 

2018 
I 

38.978.162,50 

2019 41.380.332,50 
I 

O saldo financeiro, conciliacao bancaria e execucao orcarnentarla, financeira e 

patrimonial foram checadas com Balancete de Veriflcacao: 
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Sal do 

Anterior Receitas Receita Extra Despesas Despesas Extra Saldo Contabll 

R$ Orcamentarlas Orcamentaria Orcamentarias Orcame ntarias Ban cos 

5.664. 784,21 41.380.332,50 ! 3.444.666,68 I 36.181.862,81 3.477.270,93 7.387.194,46 

Os dispendios de natureza Orcarnentaria geraram restos a pagar nos seguintes 

montantes: 

Restos a Pagar Restos a pagar nao Total de Restos a Pagar 

Processados processados 

957.177,27 0 957.177,27 

3- ARRECADAcAO DIRETA DE RECIDTA MUNICIPAL: 

O desempenho da receita tributaria e objeto de preocupacao e acompanhamento das 

acoes que busque uma maior eflciencia na arrecadacao, no decorrer do exercfcio de 2019, o 

municf pio obteve: 

DESEMPENHO EM 2019 

RECEITA VALOR R$ 

IPTU 65.526,92 

ISS 345.407,87 

ITBI 14.060,26 

IRRF 561.326,96 

TOTAL GERAL 986.322,01 

4- APLICA�O DE RECURSOS PINANCEIRO$ NA SAUQE E NA EQUCAcAO 

A aplicacao dos recursos em acoes publicas coma saude e educacao no exercfcio de 

2019, superou os percentuais mfnimos exigidos pela carta magna, conforme especiflcacoes 

abaixo: 
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I 

SAUDER$ EDUCA�AOR$ 

VALOR APLICADO 4.890.755,93 6.402.366,83 
! 

% APLICADO 20,85% 27,24% 
I 

VALOR DO SUPERAVIT 1.364.776,86 , 526.735,04 
I 

5- GESTAO DE PESSOAL 

O montante gasto com a folha de pagamento tern coma limite legal 54% e coma 

limite prudencial 51,30%, o munici pio de Mucambo encerrou o exercfcio atingindo 50,61 % 

I 

Receita Corrente Liquida Despesas com Pessoal 
I 

Percentual Aplicado I 

38.079.723,68 19.272.152,85 50,61% 

Nurnero de Servidores Efetivos: 352 

Nurneros de servidores Efetivos/comissionados: 33 

Nurnero de Servidores comissionados: 72 

Nurnero de Servidores contratados: 603 

Numero de Agentes Polfticos: 06 

Total: 1.066 (Hum mile sessenta e seis funcionarios] 

6- .GESTAO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMRUSTIVEL 

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento 

emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado e realizado de forma 

centralizada, mantendo o tluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma 

informatizada conforme as solicitacoes, 

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisicao de hens de consumo: 
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Valor empenhado ate o Valor liquidado ate o Valor Pago ate o 
I 

Material de mes mes mes 
Consumo 3.701.912,49 

� 
6.698.368,49 3.462.897,87 

A Prefeitura Municipal de Mucambo possui controle de almoxarifado, sob controle 

dos almoxarifes, estes fazem a liberacao e o controle de material, sendo: 

- Almoxarifado Central 

- Almoxarifado da CAF - Central de Assistencia Farmaceutica. 

- Almoxarifado da Alimentacao Escolar 

O controle de combustiveis e efetuado pelo setor de controle e coordenador de 

transportes, sendo que o controle de abastecimento e executado por servidor que se dirige ao 

Posto de Combustfvel e efetua o abastecimento do Velculo de acordo com a necessidade. Ap6s 

a abastecimento e efetuado controle informatizado. 

7- GESIA,O DEPATRIMONIO 

A Gestao patrimonial do Municf pio encontra-se no Balance Patrimonial, neste 

demonstrativo podemos verificar a situacao das contas que forma o Ativo e o Passivo da 

entidade. No ativo, encontramos o registro dos hens e direitos do municf pio e no Passivo os 

compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentacao e 

fatos que deram origem aos registros contabeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus 

saldos em 31.12.2019. 

O controle patrimonial no munidpio e realizado da seguinte forma os hens vem 

sendo registrados conforme a classificacao dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens 

M6veis, 2. Bens Im6veis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos 

seguindo a classlflcacao de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Publico - PCASP, 

e orientacoes dos Orgaos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

Foram movimentados os seguintes montantes com aqulsicao de hens permanentes 
m6veis e im6veis: 
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Valor empenhado ate o Valor Iiquidado ate o Valor Pago ate o 

Bens Mt'>veis mes mes mes 
! 351.562,00 340.062,00 340.062,00 
I 

I Bens Imovels 754.349,43 722.848,60 699.622,62 
i 

Os hens m6veis e im6veis sao incorporados ao acerco municipal atraves de registro 

mensalmente. Nao foram detectados hens permanentes semoventes ou de natureza 

industrial. 

No que concerne ao controle patrimonial, registro de hens, estoques e metodologias 

utilizadas estao em conformidade com os atos legais que tratam da materia, 

8- GE$T1Q CONTABikE�IESQVRARIA 
./ Os registros contabeis sao efetuados tempestivamente; 

./ A emissao do Relat6rio de Gestao Fiscal e do Relat6rio Resumido da Execucao 

Orcarnentaria e tempestiva, docurnentacao cornprobatorla esta correta; 

./ Os documentos da despesa sao arquivados separados processualmente; 

./ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Mucamho sao 

contabilizados como receita orcarnentaria: 

./ A Prefeitura Municipal de Mucamho se encontra apta a atender as normas de 

contabilidade publica exigidas pelo TCE; 

./ A prestacao de contas esta sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas . 

./ Todos os pagamen tos sao feitos apenas pela Tesouraria todas por transferencias 

bancarias: 

./ Os pagamentos sao feitos obedecendo a ordem cronol6gica ou de acordo com a 

necessidade e os vencimentos; 

./ Os pagamentos por meio eletronico possuem os comprovantes adequados; 

./ Antes de se pagar o empenho e conferido a sua liquldacao atraves da nota fiscal e 

autorlzacao para pagamento. 
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9 - CONSIDERACt)Rs FINAis 

Este Relat6rio de Controle lnterno exibiu a preocupacao com o controle 

concomitante da Execucao Orcarnentaria e Patrimonial do Municfpio de Mucambo. Buscou-se 

atender alern da exlgencia da lnstrucao Normativa, todos os mandamentos legais relacionados 

ao Controle lnterno. 

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto publico, que e a conjugacao plena da 

eficiencia economica com eficacia social. 

Sabe mos da i rnportancia do setor de Controle Interno, tambern no aspecto de 

assessoramento a Gestao Municipal e Secretaries Municipais, e, dentro do nosso limite de 

conhecimento, procuramos auxilia-los no aspecto tecnico da melhor forma possivel. 

Em nossa opiniao, tendo em vista os levantamentos, capacitacoes aos servidores com 

atividade fins aos controles intemos, acompanhamentos e planejamentos das acoes de 

controle, acredita-se que no exercicio de 2019 a gestao municipal foi norteada por princfpios 

de Gestao Patrimonial Responsavel, 

E o que coube relatar o Controle lnterno do Munidpio de Mucambo-Ce. 

Mucambo-CE, 31 de Dezembro de 2019. 
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