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RELATORIO CONTROLE INTERNO 

CONTAS DE GOVERNO 

EXERCÍCIO 2020 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE 
PREFEITO: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 

1. INTRODUÇÃO: 

1 	Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle 

interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública 

Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; 

fidelidade dos agentes da administraço responsáveis pelos bens e valores púNjçns; 

cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas 

pela LC n2  101/2000; Lei flQ  8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município. 

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas 

atres d ret6rios!a 	da unidade de controle interno do Poder Exeçutiun  fnrap, objeto de 

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

secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, 

unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as 

rntins tcniças de controles internos com o inti ir de otimizarem ns n'qos e benefícios 

dentro da administração municipal. 

1.1 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

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

encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do 

Tribunal de Contas dos Municípios n2  02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN 

n° 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedign? as informações e o 

documentos que deram origem às peças contidas no Processo. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020: 

0 presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / 

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

1- Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara 

municipal; 

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício 

de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, 

de çpr4o com os padres definidos no Anexo n2  05 desta Instrução Normativa; 

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço 

patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e 

a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas 

pIjçtivs, 4ç  forma qtw a 4empnswaçs contábeis devem convei-  a identificarão da 

entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; 

IV - Anexos auxiliares da Lei ng 4.320/64 (1, 11, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); 

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do 

nrnUUpl pvrpççfl í4p 2rrPrulnrp rçn llfili72dn' 

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às 

cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais 

que utilizaram esta fonte; 

Vii - Norma que inflituiu p ygp central dpgiçtpr çj çoptro!e  interno do poder eveçutivo  ç 

que regulamentou o seu funcionamento; 

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a 

execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); 

IX - Cadastro dn contador reponsvel pela çlahoraço do balanço geral do muniçfpin, de 

acordo com o Anexo n2  01 desta Instrução; 

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, 

conforme o Mexo n2  02 desta Instrução; 
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XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante 

Anexo ng 03 desta Instrução; 

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não 

processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios 

anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da 

classificação funcional-programática; 

XIII- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e 

semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, 

quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório 

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

explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais 

permanentes; 

XIV- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os 

valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; 

XV- Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de 

acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício; 

XVI- Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não 

tributaria, com reJçp íipp valprep dçpçrlfles de açórdos do TCM exarçlps no eçrcíçip; 

XVI!. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas 

empresas das quais o município detenha ações; 

XVIII- Balancete consolidado do mês de dezembro; 

XIX- Termo de conferência de caixa, conciliações  e extratos bancários do último dia da gestão, 

referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; 

XX- Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao 

regime próprio e ao regime geral de previdência; 

XXI- Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de 

gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n2  04 desta Instrução. 
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No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em 

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

operações realizadas, bem corno o correto emprego dos recursos públicos através de 

yrifiççp gJpJ çjp  çfrs?mp?nhp çg 

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 114/2019 com 

observância dos mandamentos legais Lei n2  4.320/64, Lei Complementar n2  101/2000, 

portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. 

QçpyrrqJ Movipnçntnões orçppiep4çjas flps sçguintes 1fiOfltlflteS: 

FONTE VALOR (R$) 

Receita Orçamentária 44.418.919,58 

Despesa Empenhada 49.478.609,46 

Despesa Liquidada 40.473.529,76 

Despesa Paga 39.210.299,14 

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram 

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

prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária 

atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento. 

A Receita Arrecadada nos três últimos exercícios se comportaram da seguinte 

maneira: 

EXERCÍCIO RECEITA - VALOR (R$) 

2018 38.978.162,50 

2019 41.380.332,50 

2020 44.418.919,58 
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O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e 

patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação: 

Saldo 

Anterior Receitas Receita Extra Despesas Despesas Extra Saldo Contábil 

R$ Orçamentárias Orçamentária Orçamentárias Orçamentárias Bancos 

7.387.151,22 44.418.919,58 3.551.637,93 39.210.299,14 3.549.599,49 	--11.4 9.992,38 

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes 

montantes: 

Restos a Pagar 

Processados 

Restos a Pagar não 

processados 

Total de Restos a Pagar 

1.263.230,62 3.894.141,66 5.157.372,28 

U 9 1p7i j]jijfl,)ifl[tfltIMiJiJN Wi 

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das 

ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2020, o 

município obteve: 

RECEITA 

DESEMPENHO EM 2020 

VALOR R$ 

IPT'J 67.029,93 

ISS 359.089,01 

ITBI 9.764,00 

IRRF 493.370,06 

TOTAL GERAL 929.235,00 
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4 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO 

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 

2020, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações 

abaixo: 

SAÚDE R$ EDUCAÇÃO 11$ 

VALOR APLICADO 5.887.348,51 7.080.471,66 

% APLICADO 26,93% 30,57% 

VALOR DO SUPERAVIT 2.608.270,54 1.290.138,52 

5- GESTÃO DE PESSOAL 

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite lega! 54% e como 

limite prudencia! 51.30%, o município de Mucambo encerrou o exercício atingindo 49,76% 

Rççitg ÇPriropte Liquida Pesppsas ÇQIR Pessoal perçfluj ApIiçaçlp 

41.702.831,81 20.752.540,64 49,76% 

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

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

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

informatizada conforme as solicitações. 

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens de consumo: 

Material de 

Cpnsumo 

Valor empenhado até o 

mês 

Valor liquidado até o 

mês 

Valor Pago até o 

mês 

5.425.207,19 4.620.115,84 1.364.701,91 
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A Prefeitura Municipal de Mucambo possui controle de almoxarifado, sob controle 

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

- Almoxarifado Central 

Almoxarifado da CAF - Central de Assistência Farmacêutica. 

Almoxarifado de Gêneros Alimentícios 

0 controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle e coordenador de 

trrnipgrt, 5çndo ÇflJÇ p çpnffple çjç gkIsteciMepto 	çeçqtaçjp ppç s?ryidor  qe e dirjgç ao 
Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após 

OW a abastecimento é efetuado controle informatizado. 

7- GESTÃO DE PATRIMONIO 

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste 

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

entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os 

Ç9mprQmiQ3 ms=ido çQm t?rççirç, os qplis forRpi çopfrontdos çoflla dpçgm?nVgç9? 

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

saldos em 31.12.2020. 

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm 

??n49 r?gind9 cpnfçrme a ciassificaçilo dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens 

Móveis, 2. Bons Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos 

14 	seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público - PCASP, 

e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

Foranmovimenos os segffltes montantes com aquisição de bens p?rp1ap?flt? 

móveis e imóveis: 

Bens Móveis 

Valor empenhado até o 

mês 

Valor liquidado até o 

mês 

Valor Pago até o 

mês 

2.46.009,41 1.200.009,41 1.103.316,41 

Bens Imóveis 4.584.245,05 2.190.241,52 1.838.799,96 
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Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro 

mensal. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial. 

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

utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria. 

L3fli4.11it$I(JJIVbJ $UJt Ú1'1U Jiti M 

1 Os registros contábeis são efetuados tempestivamente; 

1 A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta; 

1 Os dçwumentos da despesa são arquivados separados processualmente: 

1 Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal do Mucambo são 

contabilizados como receita orçamentária; 

1 A Prefeitura Municipal de Mucambo se encontra apta a atender as normas de 

contabilidade publiça exigidas pelo TCE; 

1 A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas. 

1 Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências 

bancárias; 

1 Os pagamentos SQ feitos obedecendo A ordem cronológica ou de acordo com a 

necessidade e os vencimentos; 

1 Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados; 

1 Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e 

autorização para pgamçno, 

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle 

concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo. Buscou-se 
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atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados 

ao Controle Interno. 

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE 110 gasto público, que é a conjugação plena da 

eficiência econômica com eficácia social. 

Tendo em vista, a análise da prestação de contas de governo acredita-se que no 

exercício de 2020 a respeito da execução orçamentária e patrimonial do Município de 

Mucambo observa-se o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais em vigor. 

Mucambo-CE, 31 de Dezembro de 2020. 

31ZÁLL PÃffWNTE ALVES 
CONTROLADOR 
RTARIA 031/2019 
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Is 
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