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 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 002/2021 

 

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTE/2021. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

1.1 A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, exige, em 

seu art. 541, a emissão, ao final de cada quadrimestre, pelos titulares dos Poderes e órgãos 

referidos no art. 20, do Relatório de Gestão Fiscal assinado pelo respectivo Chefe e pelas 

autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como 

por outras autoridades que vierem a ser definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão. 

1.2 O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada lei2, 

deve conter informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada, 

concessão de garantias e operações de crédito, devendo, no último quadrimestre de cada 

exercício, ser acrescido de demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de 

caixa em 31 de dezembro e às inscrições em restos a pagar. 

 

1 Lei Complementar nº 101/2000. Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e 
órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: I - Chefe do Poder Executivo; II - Presidente e 
demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder 
Legislativo; III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, 
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.  
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo 
controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 
2 Lei Complementar nº 101/2000. Art. 55. O relatório conterá: I - comparativo com os limites de que trata esta Lei 
Complementar, dos seguintes montantes: a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; b) 
dívidas consolidada e mobiliária; c) concessão de garantias; d) operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita; e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º; II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se 
ultrapassado qualquer dos limites; III - demonstrativos, no último quadrimestre: a) do montante das disponibilidades 
de caixa em trinta e um de dezembro; b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 1) liquidadas; 2) empenhadas e 
não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41; 3) empenhadas e não liquidadas, 
inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos 
empenhos foram cancelados; c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea “b” do inciso IV do art. 38. § 1o O 
relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas 
à alínea “a” do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III. § 2o O relatório será publicado até trinta dias após 
o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. § 3º O 
descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no §2º do art. 51. §4º Os relatórios 
referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados 
pelo conselho de que trata o art. 67.  
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1.3 Os demonstrativos que compõem o mencionado documento são 

consolidados, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda. Pelo 

Departamento de Contabilidade e avaliados, quanto à consistência dos dados neles 

contidos, pela Contoladoria Interna, órgão superior na Estrutura Admininistrativa Municipal. 

1.4 Determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata deverá ser 

publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do 

período a que corresponder, prazo esse que, para o primeiro quadrimestre de 2021, se 

encerra em 30 de maio do exercício corrente. 

1.5 Assim, e com o objetivo de dar fiel cumprimento àquela determinação 

legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional da 

publicidade, submete-se a Vossa Excelência o incluso Relatório de Gestão Fiscal do Poder 

Executivo do Município de Jacundá, referente ao período de janeiro a abril do exercício de 

2021. 

1.6. O referido Relatório deverá ser objeto de encaminhamento ao Poder 

Legistivo Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com 

estrutura em conforminade com o Anexo IX da IN nº 18/2020-TCM/PA: 

 

Tabela 1: Anexo IX da IN nº 18/2020-TCM/PA 

1º QUADRIMESTRE 

DEMONSTRATIVOS PRAZO PARA PUBLICAÇÃO 

Anexo 1 – Demosntrativo de Despesa com 
Pessoal; 
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada 
Líquida; 
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contra 
Garantias de Valores; 
Anexo 4 – Demonstrativo de Operações de Crédito; 
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório 
de Gestão Fiscal. 

 
Até o dia 30 de maio de 2021 

 

 

2. DA ANÁLISE DO RELÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º 

QUADRIMESTRE/2021 

2.1 Comparativo com os limites da Lei Complementar nº 101/2000 

2.1.1 Despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e 

pensionistas 
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Conforme se observa no Demonstrativo de Despesa com Pessoal do 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, constante do Relatório Gestão Fiscal, observa-

se que a despesa líquida com pessoal (III = I - II), apurada nos últimos 12 (doze) meses, 

soma R$ 61.571.391,73 (sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, trezentos 

e noventa e um reais e setenta e três centavos), assim discriminadas: 

 

Tabela 2: Despesa Líquida com Pessoal  

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) TOTAL ÚLIMOS 12 MESES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 

Ativos R$ 61.579.932,47 R$0,00 

Inativos e Pensionistas R$0,00 R$0,00 

DEPESA NÃO COMPUTADAS (II) - §1º 
art. 19 da LRF 

R$8.540,74 R$0,00 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) 

= (I-II) 

R$61.571.391,73 R$0,00 

Fonte: Sistema Aspec Informática – Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jacundá, data da emissão: 
28/05/2021 – hora da emissão: 14:42:50 

 

 

Cumpre asseverar que, conforme consta do Relatório da Controladoria Interna 

nº 001/2021, quanto ao decumprimento das ações de competência da CATM do Poder 

Executivo do Município de Jacundá (Governo Sucedido) previstas na IN nº 016/2020-

TCM/PA, em especial, no art. 6º, caput, incisos I a XXV, §§1º ao 3º; art. 9º, caput e §1º; art. 

10, caput e §1º, art. 11, art. 12, II e III, da IN nº 016/2020-TCM/PA, e consequente 

impossibilidade de cumprimento do art. 13, VI, e §1º, da IN nº 016/2020-TCM/PA, a folha 

de dezembro/2020 não foi paga pela gestão sucedida, e, em razão da falta de informações 

e de acesso ao banco de dados no sistema contábil, referente ao exercício 2020, fez-se 

necessário o ajuizamento de AÇÃO CONSTITUTIVA DE EMPENHO E INSCRIÇÃO EM 

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS E NÃO INSCRITAS EM 

RESTOS A PAGAR C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

(P. 0800011-19.2021.8.14.0026 – Pje/TJPA), sendo concedida ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para determinar à autoridade administrativa responsável por ordenar despesas na 

atual gestão proceda ao empenho, liquidação e pagamento de salário de servidores 

públicos municipais, referente à folha de pagamento do mês de DEZEMBRO DE 2020, sem 

deixar de observar o disposto no art. 22 do Decreto nº 93.872/1986  e Lei nº 4.320/1964, 

especificamente o art. 37 da Lei do Orçamento Público. 
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Diante desse cenário, salienta-se que a folha de dezembro/2020, não 

lançada em restos a pagar, foi paga em janeiro/2021 (R$4.313.580,83) e em fevereiro/2021 

(R$20.733,38), somando R$4.334.314,21 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e catorze reais e vinte e um centavos), gerando impacto no limite de gasto de 

pessoal do exercício/2021: 

 

Tabela 3: Despesa com Pessoal, referente ao mês Desembro/2020, pagas no Exercício 2021 

FOLHA DEZ/2020 PAGAMENTO 
JAN/2021 

PAGAMENTO 
FEV/2021 

TOTAL 

PMJ R$419.153,69 R$20.733,38 R$439.887,07 

FME R$2.621.742,89 R$0,00 R$2.621.742,89 

FMS R$1.272.684,25 R$0,00 R$1.272.684,25 

Total Folha Dez/2020 R$4.334.314,21 

Fonte: Sistema Aspec Informática – Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jacundá, data da emissão: 
28/05/2021 – hora da emissão: 14:42:50 

 

A afirmativa acima pode ser constatada, na apuração do cumprimento do 

limite legal, onde se verifica que despesa total com pessoal (R$61.571.391,73), apurada 

nos últimos 12 meses, ultrapassou o limite de total, previso no art. 20 da Lei Complementar 

nº 101/2000, vez que corresponde a 58,60% da receita corrente líquida – RCL 

(R$105.325.957,13), apurada nos últimos 12 meses. 

 

Tabela 4: Apuração do Cumprimento do Limite de Despesa com Pessoal 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE 
LEGAL 

VALOR % SOBRE RCL 
AJUSTADA 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 

(-) Transferência obrig. da União relativas às emendas 

individuais (art. 166-A, §1º da CF ) – (V) 

(-) Transferência obrig. da União relativas às emendas de 
bancadas (art. 166, §16 da CF ) – (VI) 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLUCLO 
DOS LIMITES DESP. C/ PESSOAL – (VII) = (IV – V- VI)  

R$105.325.957,13 

R$0,00 

 

R$0,00 

 

R$105.325.957,13 

 - 

- 

 

- 

 

- 

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) R$61.571.391,73 58,46% 

LIMITE MÁXIMO (IX) – (inciscos I, II e III do art. 20 LRF) R$56.876.016,85 54,00% 

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x X) – (parágrafo único do art. 
22 da LRF) 

R$54.032.216,01 51,30% 

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 
da LRF) 

R$51.188.415,17 48,60% 

Fonte: Sistema Aspec Informática – Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jacundá, data da emissão: 
28/05/2021 – hora da emissão: 14:42:50 
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2.1.2 Dívida Consolidada e Mobiliária 

 

No Demonstrativo da Dívida Consolida Líquida do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre (até abril), 

fundamentado na alínea “b” do inciso I do art. 55 da LRF, verifica-se que a Dívida 

Consolidada – DC (I), no período, somou R$4.367.829,53, referente à dívida contratual 

(parcelamentos e renegociações de dívidas), e as Deduções (II), R$51.154.866,96, o que 

gerou uma Dívida Consolidada Dívida Consolidada Líquida – DCL (III = I – II)  de 

R$46.787.037,43 (negativos). 

Lembrado que a Receita Corrente Líquida – RCL (IV), ajustada para o cálculo 

dos limites de endividamento (VI) = (IV- V), R$105.325.927,13, verifica-se que  Dívida 

Consolida Líquida (DCL) sobre a Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL (III/VI), atinge 

um pertunal de -44,42%, em conformidade com o limite de alerta (90%), previsto no inciso 

III do §1º do art. 59 da LRF e do limite definido por Resolução do Senado Federal (120%). 

 

2.1.3 Concessão de garantias e contragarantias: 

 

 De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 

(art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, §1º, da LRF) do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre, observa-se que não 

foram concedidas garantias (0), tampouco foram recebidas contragarantias (0), não 

havendo necessidade de se falar em limite definido pela Resolução do Senado Federal 

(22% da RCL Ajustada) e limite de alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF). 

2.1.4 Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita: 

 

De igual forma, conforme com Demonstrativo das Operações de Crédito (art. 

55, inciso I, alínea “d”, e inciso III, alínea “c”, da LRF) do Oraçamento Fiscal e da Seguridade 

Social, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre, verifica-se-se que não 

foram realizadas operações de crédito no quadrimestre de referência (0), ou até o 

quadrimestre de referência (0), não havendo necessidade que se analisar o limite geral 
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definido por Resolução do Senado Federal para operações de crédito interna e externa; 

limite de alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF). 

2.2 Medidas Corretivas Adotadas ou adotar: 

 

Diante do exposto, esta Controladoria Interna reitera recomendação 

apresenta no Relatório da Controladoria Interna nº 001/2021, no sentido de ser instituído 

um Comitê de Contingenciamento de Despesas, para avaliar o Relatório de Gestão Fiscal 

do 1º Quadrimestre, a fim de apresentar um Plano de Ação que contemple as medidas 

necessárias para controle dos gastos de recursos públicos, em especial com despesas com 

pessoal, observando-se o que dispõe o parágrafo único art. 22 e 23 da Lei Complementar 

nº 101/2000: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 

será realizada ao final de cada quadrimestre.  

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco 

por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver 

incorrido no excesso:  

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança;  

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 

57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, 

ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas 

previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 

quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, 

entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Diante de todo exposto, esta Controladoria Interna atesta a regularidade do 

Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre/2021, vez que em conformidade com o 

que dispõe a IN nº 18/2020-TCM/PA, em consonância com o art. 54 da Lei Complementar 

nº 101/2000, recomendando que sejam adotadas as medidas sugeridas no item “2.2” deste 

relatório, bem como sejam observados os princípios da publicidade (CF, art. 37 caput) e da 

transparência pública (art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2021) para falicitar o acesso 

à informação (Lei nº 12.527/2011) e atender às orientações da IN nº 11/2021-TCM/PA. 

 

Jacundá/PA, 31 de maio de 2021. 

 
 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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