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RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 002/2022 

 

Assunto: BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, EXERCÍCIO 2021 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

A Controladoria Interna, Órgão Superior na Estrutura Administrativa Poder 

Executivo do Município e Jacundá/PA (Lei Municipal nº 2.547A/2012)1, responsável pelo 

Sistema de Controle Interno (Lei Municipal nº 2.383/2005)2, neste ato, representada pela 

Senhora Gabriela Zibetti, ocupante do Cargo de Controlador Interno (Portaria nº 005/2021-

GP)3, com fulcro no arts. 11 e 74 da CRFB4, na Lei Complementar nº 101/20005, no art. 

335, VI, do Regimento Interno do TCMPA, na IN nº 01/20/2019/TCMPA, de 19/03/2020, e 

na IN nº 02/2019/TCMPA, de 16/12/2019, alterada pela IN nº 19//2020/TCMPA, de 

17/12/2020, apresenta RELATÓRIO DA ANÁLISE DO CONTROLE INTENRO ACERCA 

DAS CONTAS PRESTADAS, EXERCÍCIO 2021, com base nos anexos e demonstrativos 

estabelecidos na Lei nº 4.320/19646 e Plano de Contas Aplicáveis ao Setor Público – 

PCASP (IN 18/2020/TCMPA)7. 

 

2. DA ANÁLISE 

 

A Controladoria Interna do Município de Jacundá tem atuado na defesa da 

transparência pública, da integridade e da participação social, elaborando Plano de Ação 

do Termo de Adesão ao Programa Time Brasil (CGU)8, aderiu ao Programa Nacional de 

Prevenção à Corrupção (PNPC)9, buscando contribuir com as boas práticas de 

                                                           

1 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Lei-municipal-2547-04-de-12-2021218032021.pdf 
2 LEi-Municipal-2.383-2005-Sistema-de-Controle-Interno.pdf (jacunda.pa.gov.br). 
3 Portaria-n-°-005-2021.pdf (jacunda.pa.gov.br). 
4 Constituição (planalto.gov.br). 
55 Lcp101 (planalto.gov.br). 
6 L4320 (planalto.gov.br). 
7 Instrução Normativa 18 2020 do TCMPA PA (atosoficiais.com.br) – Revogada pela IN 23/2021/TCMPA, aplicável a 
partir de 01/01/2022. 
8 Programa Time Brasil - Prefeitura Municipal de Jacundá | Gestão 2021-2024 (jacunda.pa.gov.br). 
9 Rede de Controle da Gestão Pública - Construindo parcerias para o controle público efetivo 

https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Lei-municipal-2547-04-de-12-2021218032021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/LEi-Municipal-2.383-2005-Sistema-de-Controle-Interno.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portaria-n-%C2%B0-005-2021.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
https://atosoficiais.com.br/tcmpa/instrucao-normativa-n-18-2020-ementa-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-de-utilizacao-do-plano-de-contas-aplicado-ao-setor-publico-pcasp-fontes-de-recursos-classificacao-da-receita-orcamentaria-natureza-da-receita-classificacao-da-despesa-orcamentaria-natureza-da-despesa-e-classificacao-funcional-funcao-e-sub-funcao-de-governo-roteiro-contabil-tabela-de-eventos-historico-padrao-e-demais-procedimentos-de-remessa-de-dados-mensais-e-de-prestacao-de-contas-a-partir-do-exercicio-financeiro-de-2021?origin=instituicao&q=18/2020
https://jacunda.pa.gov.br/programa-time-brasil/
http://www.rededecontrole.gov.br/
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governança e melhoria da eficiência da gestão municipal, tendo, concentrado esforços no 

controle da gestão estratégica das compras governamentais, face aos riscos e fragilizadas 

detectadas nas insuficientes informações recebidas na transição municipal (Relatório nº 

001/2021-CONTRIN), que ensejou representação junto ao TCMPA; e no controle da 

gestão financeira (Relatórios nº 002/2021, 003/2021 e 001/2022-CONTRIN, referente ao 

RGF do 1º, 2º e 3º Quadrimestre/2021), onde fez recomendações para o controle de 

gastos para aumento de arrecadação, na busca do equilíbrio fiscal (LRF). Desta forma, 

passa-se à análise dos dados consolidados apresentados a seguir. 

 

2.1 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 

 

A receita arrecada, no exercício 2021, importou no valor de R$128.487.151,47 

(cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais 

e quarenta e sete centavos), correspondendo a 90,3% da previsão de receita orçada, que 

foi de R$141.299.772,36 (cento e quarenta e um milhões, duzentos e noventa e nove mil, 

setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), o que representa uma diferença 

de 9,7%. 

Gráfico 1: Comparativo entre a receita orçada e a receita arrecadada: 

 
Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 

 
 

2.2  Comparativo da despesa autorizada com a realizada: 

R$128.487.151,47

R$141.299.772,36 

R$0,00 R$20.000.000,00R$40.000.000,00R$60.000.000,00R$80.000.000,00R$100.000.000,00R$120.000.000,00R$140.000.000,00R$160.000.000,00
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O demonstrativo apresenta a despesa fixada em R$141.299.772,36 (cento e 

quarenta e um milhões, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e 

seis centavos), para o exercício 2021, e a despesa realizada de R$135.582.023,23 (cento e trinta e 

cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, vinte e três reais e vinte e três centavos), o seja, 

95,95%, obtendo uma redução de despesa de R$5.717.749,13 (cinco milhões, setecentos e 

dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos). 

Gráfico 2: Comparativo entre a despesa autorizada e a despesa realizada: 

 
Fonte: Anexo 11 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 

 

2.3 Receitas X Despesas 

 

Ao comparar os demonstrativos anteriores, verifica-se que a receita arrecada, 

no exercício 2021, obteve um total de R$128.487.151,47 (cento e vinte e oito milhões, 

quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). 

Enquanto que a despesa realizada somou de R$135.582.023,23 (cento e trinta e cinco 

milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, vinte e três reais e vinte e três centavos), resultando 

um déficit no valor total de R$7.094.871,76 (sete milhões, noventa e quatro mil, oitocentos 

e setenta e um reais e setenta e seis centavos). 

 

 

 

R$135.582.023,23

R$141.299.772,36 

R$125.000.000,00 R$130.000.000,00 R$135.000.000,00 R$140.000.000,00 R$145.000.000,00 R$150.000.000,00
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Gráfico 3: Receitas X Despesas: 

 
Fonte: Anexos 10 e 11 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 

 

Verifica-se no Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964, que o total de receitas correntes 

previstas era de R$117.915.821,81, arrecadando-se R$135.910.448,36 (superávit). No 

entanto, havia uma previsão de receitas de capital de R$30.758.373,33, arrecadando-se 

R$1.614.946,40 (déficit), fazendo-se necessária uma análise técnica detalhada para instruir 

a tomada de decisão da Governança. 

Segundo informações contábeis, os gastos com a execução do Plano de 

Aplicação de dos Recursos do FUNDEF, aprovado pela Resolução nº 03/2020-CME, são 

considerados no cálculo das despesas realizadas (Anexo 11), mas não inclusos no total de 

receitas arrecadas (Anexo 10), no exercício de 2021, vez que constam do balanço 

patrimonial como saldo caixa de exercício anterior (2020), o que esclarece a diferença entre 

o total de despesa realizada e de receitas arrecadadas, no exercício de 2021. 

 

2.4 Despesas com Saúde e Educação 

 

Verifica-se que, no exercício de 2021, a Gestão Municipal superou o mínimo 

constitucional aplicável à saúde (69,91%) e, mas não atingiu o mínimo constitucional 

aplicável à educação (22,54%), o que demonstra o espelho dos resultados das ações de 

D E S P E S A  R E A L I Z A D A R E C E I T A  A R R E C A D A D A

R$135.582.023,23 R$128.487.151,47 

RECEITAS X DESPESAS

VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

5 
 

combate à pandemia COVID-19, que exigiu uma concentração de esforços e de aplicação 

dos recursos, advindos dos impostos, na saúde, e, face às exigências sanitárias, não 

houveram aulas presenciais, o que reduziu os gastos com as despesas de desenvolvimento 

da educação (art. 70 da LDB). 

 

2.4.1 Saúde 

 

Apresenta-se, com base na receita que compõe a base de cálculo10 e da 

despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do percentual de recursos aplicados na 

saúde, apontados no demonstrativo contábil: 

Tabela 1: Percentual de aplicação de recursos com saúde: 

Receita de Impostos Despesa Empenhada % Aplicação 

R$49.518.085,55 R$34.083.108,92 69,91% 

Fonte: Anexo 8 – RREO – 6º Bimestre/2021 

 

2.4.2 Educação 

 

Apresenta-se, com base na receita que compõe a base de cálculo11 e da 

despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do percentual de recursos aplicado com a 

manutenção e desenvolvimento do ensino, apontados nos demonstrativos contábeis: 

Tabela 2: Percentual de aplicação de recursos com a manutenção do ensino 

Valor exigido Valor aplicado % Aplicação 

R$13.032.400,00 R$9.438.243,39 22,54% 

Fonte: Anexo 8 – RREO – 6º Bimestre/2021 
 

                                                           

10 Lei Complementar 141/2012. Art. 7o  Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 
159, todos da Constituição Federal.  
11 CRFB/88. Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art156
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
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No que tange dos percentuais de aplicação do FUNDEB12, apresenta-se, com 

base na receita que compõe a base de cálculo13 e da despesa liquidada, demonstrativo de 

cálculo do percentual de recursos aplicados na remuneração dos profissionais da educação 

básica, apontados nos demonstrativos contáveis: 

Tabela 3: Percentual de aplicação de recursos na remuneração dos profissionais da educação básica: 

Valor Exigido Valor Aplicado Valor Considerado 
Após Deduções 

% Aplicação 

R$32.616.582,01 R$32.740.178,50 R$32.740.178,50 70,27% 

Fonte: Fonte: Anexo 8 – RREO – 6º Bimestre/2021 
 
 

2.5 Despesas com pessoal 

 

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$69.612.231,86 (sessenta e nove mil, seiscentos e doze reais e duzentos, duzentos 

e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), assim discriminados: 

 

Tabela 4: Despesa Líquida com Pessoal  

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

Ativos R$ 73.961.320,17 R$0,00 

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

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

R$4.349.088,31 R$0,00 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = 
(I-II) 

R$69.612.231,86 R$0,00 

Fonte: Sistema Aspec Informática – Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jacundá: DATA DA 
EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:42:20 
 

 

                                                           

12 Lei 14.113/2020. Art. 26.  Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, 
proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º 
desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício. 
13 CRFB/88. Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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Observa-se que, na apuração do cumprimento do limite legal, onde se verifica 

que despesa total com pessoal (R$69.612.231,86), apurada nos últimos 12 meses, 

ultrapassou o limite de total, previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/200014, vez 

que corresponde a 54,87% da receita corrente líquida – RCL (R$126.864.111,27), apurada 

nos últimos 12 meses. 

 

Tabela 5: 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 Obrigatória da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A, §1º da CF) – (V) 

(-) Transferência Obrigatória 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$126.872.205,07 

R$0,00 

 

R$8.093,80 

 

R$ 126.864.111,27 

 - 

- 

 

- 

 

- 

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) R$ 69.612.231,86 54,87 % 

LIMITE MÁXIMO (IX) – (incisos I, II e III do art. 20 LRF) R$ 68.506.620,09 54,00% 

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

R$ 65.081.289,09 51,30% 

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

R$ 61.655.958,08 48,60% 

Fonte: Sistema Aspec Informática – Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jacundá: DATA DA 
EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:42:20 
 
 

2.6 Créditos Orçamentários 

No mapa de demonstrativo de leis e decretos referentes a créditos adicionais, 

observa-se a abertura de créditos suplementares, por anulação de dotação, no valor total 

                                                           

14 Lei Complementar 101/2000. Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 
seguintes percentuais:   
... 
III - na esfera municipal:  
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; b) 54% 
(cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. ... 
§5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à 
despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste 
artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. ...   
§7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites 
de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e 
pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão.      (Incluído 
pela Lei Complementar nº 178, de 2021) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art168
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp178.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp178.htm#art16
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de R$62.067.713,30 (sessenta e dois milhões, sessenta e sete mil, setecentos e treze reais 

e trinta centavos), correspondente a 43,93% dentro do limite estabelecido no LDO/202115: 

Tabela 6: Percentual de crédito suplementar 

Receita Orçada Crédito Suplementar/Anulação % Aplicação 

R$141.299.772,36 R$62.067.713,30 43,93% 

Fonte: Mapa Demonstrativo de Créditos Adicionais 

 

2.7 Restos a pagar: 

 

No demonstrativo de restos a pagar processados até 31/12/2021, verifica-se 

que foi inscrito um valor total de R$1.413.542,86 (um milhão, quatrocentos e treze mil, 

quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo pagos R$534.551,51 

(quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um mil e cinquenta centavos), 

restando saldo devedor de R$878.991,13 (oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e 

noventa e um reais e treze centavos). 

Com relação à disponibilidade financeira em 31/12/2021, tem-se o valor de R$ 

R$49.222.738,63 (quarenta e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta 

e oito reais e sessenta e três centavos). 

 

2.8 Balanço Patrimonial: 

 

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e 

quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas 

representativas do patrimônio público. Assim, analisando o Ativo Financeiro e Permanente 

com a do Passivo Financeiro e Passivo Permanente, temos o Patrimônio Líquido de 

R$110.022.128,32 (cento e dez milhões, vinte e dois mil, cento e vinte e oito reais e trinta 

e dois centavos). 

2.9 Dívida Fundada Interna: 

                                                           

15 Lei Municipal 2.645A/2020 (art. 13-A). LDO-PM-2020.pdf (jacunda.pa.gov.br) 

https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/LDO-PM-2020.pdf
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Demonstra-se abaixo os valores referentes à dívida contratual do município, 

no tocante à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Parcelamentos contribuições 

previdenciárias das quais foram realizados parcelamentos: 

Tabela 7: Dívida Consolidada 

Dívida Consolidada – DC (I) Até o exercício 2021 

Secretaria da Receita Federal R$3.381.400,87 

Parcelamentos R$     99.252,12 

Saldo para o exercício seguinte R$3.480.652,99 

Fonte: Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964 

 

2.10 Dívida Flutuante: 

 

Demonstra-se abaixo os valores referentes à dívida flutuante: 

Tabela 8: Dívida Flutuante 

Total Geral Saldo do 
Exercício 
Anterior 

Movimento de 
Inscrição 

Exercício Baixa Saldo para exercício 
seguinte 

R$1.573.885,33 R$25.191.784,29 R$12.815.694,78 R$13.949.974,84 

Fonte: Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 
 
 

2.11 Parcerias/Convênios 

 

No Porta da Transparência (site oficial)16 consta a relação de convênios e 

parcerias firmadas. Salienta-se que consta do Plano de Ação do Programa Time Brasil 

ações para implementação de transparência pública ativa, a fim de estimular a participação 

social, e facilitar o controle interno e externo. 

 

2.12 Procedimentos Licitatórios 

 

No que tange às licitações, salienta-se que todos os procedimentos licitatórios 

do Município de Jacundá foram submetidos à análise da Controladoria Interna antes da 

decisão da Autoridade Competente quanto à homologação, e, em caso de aditivos 

                                                           

16 Convênios - Prefeitura Municipal de Jacundá | Gestão 2021-2024 (jacunda.pa.gov.br). 

https://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia/convenios/
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contratuais, em atendimento à Resolução nº 11.535/TCMPA, de 01/07/201417, alterada pela 

Resolução nº 11.832/2015/TCMPA e as Resoluções Administrativas nº 29 e 

43/2017/TCMPA. 

 

Os procedimentos licitatórios são inseridos são inseridos no Mural de 

Licitações do TCMPA18, bem como no portal da transparência da Prefeitura de Jacundá 

(site oficial)19. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante de todo exposto, esta Controladoria Interna verifica que as metas do 

Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os Programas do 

Governo Municipal, elencados na Lei Orçamentária Anual, para a Prefeitura Municipal de 

Jacundá foram cumpridos, conforme relatório de prestação de contas entregue à Câmara 

Municipal de Jacundá. 

A gestão financeira, orçamentária e patrimonial, no que se refere à realização, 

foi representada nos anexos da Lei nº 4.320/1964 e demonstrações contábeis, na forma 

prevista no Plano de Contas Aplicáveis ao Setor Público – PCASP, cujas regras e limites legais 

foram analisadas avaliadas neste relatório. 

Ressalta-se, o derradeiro, o cumprimento do princípio da transparência pública, com 

a divulgação de todos os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, 

conforme legislação vigente. 

 

Jacundá/PA, 30 de março de 2022. 

 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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