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RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE 
INTERNO - BALANÇO ANUAL 2018 
 

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4.320/64 e do Ato 

n° 09 que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, apresenta-se o relatório de Controle Interno, o qual é parte integrante da 

prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2018. 

  O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno 

financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Chaves, bem como, 

informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício 

de 2018. 

A Controladoria Geral do Município foi criado pela Lei Municipal nº 179/2005, e 

desde então vem contribuindo para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 

37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, 

publicidade e eficiência; este último, sendo tratado de forma especial na avaliação dos 

programas governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA). 

 
Município:Chaves 
Estado:Pará 
Exercício: 2018 

 
1. Normatização do Sistema e Histórico Legal 

a) Lei de Criação do Controle Interno: n° 179 de 28 de março de 2005; 
 

b) Ações Desenvolvidas 
 

 Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2018; 

 Avaliação dos Contratos; 

 Avaliação das Licitações; 

 Avaliação da Legislação Municipal; 

 Avaliação da Folha de Pagamento; 

 Avaliação do Sistema de Tributação (legislação, cadastros, lançamentos, forma de 
cobrança e outros). 
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2. Síntese das Avaliações 

 

Síntese das Avaliações Regular Irregular 

 
 (Sim) (Não) 

PPA: Lei n° 374  de 05 / 12 / 2017       

a)  Cumprimento das Metas de Receitas 
Previsão/Execução 

X  

b) Cumprimento das Metas de Despesas X  

LDO: Lei n° 377 de 01/06/ 2018  

a) Os Anexos de Metas Fiscais cumpriram a Portaria 
STN 

X  

LOA: Lei n° 381 de 28/12/2018  

a) Os Programas e Ações da LOA estavam previstos no 
PPA 

X  

b) As Diretrizes Contidas na LDO foram cumpridas X  

Compras e Serviços   

a) Houve Procedimento Licitatório e Contrato X  

b) Dispensa de Licitação X  

c) Contrato e Aditivos X  

d) Entrega do Objeto do Contrato X  

Conselho do FUNDEB   

a) Composição 20 
membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c)  Qualidade das informações prestadas pela 
administração 

X  

d) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

Conselho Municipal de Alimentação Escolar   

a) Composição 12 
membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

Conselho Municipal de Assistência Social    

a) Composição 06 
membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

Gastos com Pessoal do Poder Executivo   

a) Apropriação Contábil da Despesa X  

b) Limite de Gastos   

c) Publicidade do RGF X  

Dívida Consolidada   

a) Apropriação Contábil da Despesa X  

b) Limite de Gastos X  

c) Publicidade do RGF        X  

Limites Constitucionais   

a) Efetividade da Despesa com o Ensino Fundamental X  
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b) Efetividade das Despesas com Saúde X  

 

Conselho Municipal de Saúde    

a) Composição 08 
membros 

 

b) Funcionamento – regularidade das reuniões X  

c)  Qualidade das informações prestadas pela 
administração 

X  

d) Parecer do Conselho sobre as contas de 2018 X  

A seguir são apresentadas, de forma analítica, as informações referentes às 

Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2018. 

 
 

1. Execução Orçamentária 
 

1.1 Receitas 

 
 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2018 definiu a previsão da 

receita e fixou a despesa no valor total de R$  67.840.450,00 ( sessenta e sete milhões, 

oitocentos e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais). 

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de 

Chaves são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, 

assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força 

dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de 

Convênios e Operações de Crédito se for o caso. 

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária 

composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, para o exercício de 

2018,representa do total arrecadado pelo município o valor de R$  1.073.891,11 ( Hum 

milhão, setenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e onze centavos). 

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 

51.863.780,82 ( cinquenta e um milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setencentos e 

oitenta reais e oitenta e dois centavos), e se constituem principalmente pelos repasses do 

FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços), respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e 
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repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e os 

auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e assistência 

social. 

As Outras Receitas Correntes totalizam R$ 30.414,63 (trinta mil quatrocentos 

e quatorse reais e sessenta e três centavos). Estas receitas se constituem de multas e 

juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas. 

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem a quantia de 

R$1.787.755,13 (Hum milhão, setencentos e oitenta e sete mil, setencentos e cinquenta e 

cinco reais e treze centavos) e se constituem em transferências voluntárias de programas 

a nível Federal e Estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, 

operações de créditos e amortização da dívida, quando for o caso. 

 

1.2. Despesas 

 
A despesa orçada para o exercício foi de R$67.840.450,00 ( sessenta e sete 

milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta reais ), e distribuída da seguinte 

forma. 

 Despesa Corrente: R$ 52.039.358,65 (cinquenta e dois milhões, 

trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). 

 Despesa de Capital: R$ 15.349.091,35( quinze milhões, trezentos e 

quarenta e nove mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos). 

 Reservade Contingência:R$452.000,00( quatrocentos e cinquenta e dois 
mil reais). 

 

As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no 

exercício de 2018, ficaram assim representadas: 

 

SECRETARIAS E 
     FUNDOS 
 

DOTAÇÃO 
ATUAL 

 
EXECÍCIO DE 2018 

2018 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

Gabinete do Prefeito 
 

2.318.453,43 1.967.198,13 1.811.288,13 1.800.598,73 

Sec. Mun. de 
Administração 

4.975.568,25 4.506.556,45 4.006.689,39 3.873.845,53 

Sec. Mun. Cultura e 
Desportos 

392.565,75 288.135,89 267.567,09 263.676,75 
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Sec. Mun. de Meio 
Ambiente 

670.200,01 592.553,17 539.941,60 533.054,29 

Sec. Mun. de Inf.Est. 
(SEMTISU) 

6.651.946,43 4.325.198,42 3.444.168,08 3.395.309,96 

 
Sec. Mun. de Agricultura 

737.763,26 610.203,98 557.047,43 546.117,90 

 
Procuradoria Geral 

237.538,05 195.375,01 195.375,01 195.375,01 

 
Controladoria Geral 

12.666,67 - - - 

Fundo Municipal de 
Educação 

10.659.115,06 6.372.316,33 5.536.843,22 4.454.674,75 

 
Fundeb 

25.996.000,00 23.947.186,96 23.798.374,40 20.973.672,49 

Fundo Municipal de 
Saúde 

11.475.031,70 7.579.136,28 7.408.109,74 6.264.989,17 

Fundo de Assistência 
Social 

2.351.552,32 1.754.474,93 1.564.539,88 1.475.032,49 

Fundo da Criança e do 
Adolescente 

201.500,00 81.363,10 75.062,59 69.652,55 

Fonte: ASPEC- Demonstrativo das despesas por categoria econômica 
 

 

1.3. Resultado Orçamentário 

 

Adiante, segue o Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita 

Arrecadada: 

 

Receita 
Arrecadada 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa Paga Saldo a 
Liquidar 

Saldo a 
Pagar 

51.402.209,79 56.329.715,34 53.163.726,99 47.151.398,87 3.165.988,35 6.012.328,12 

 
 

1.4. Comparativo Execução Orçamentária  

 
Receita Corrente Prevista Receita Corrente Arrecadada 

65.172.800,47 53.268.695,63 

Receita de Capital Prevista Receita de Capital Arrecadada 

6.666.519,82 1.787.755,13 

(-) Deduções da Receita (-) Deduções da Receita 

3.998.870,29 3.654.240,97 

Receita Total Prevista Receita Total Arrecadada 

67.840.450,00 51.402.209,79 

 

Após a comparação da previsão da arrecadação total com a receita arrecadada 

total, nota-se que houve um déficit na arrecadação no valor de R$ 16.438.240,21 ( dezeseis 

milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais e vinte e um centavo) 
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1.5. Disponibilidade Financeira 
 

Apresenta-se abaixo os saldos das disponibilidades financeiras do município de 

Chaves. 
 

Contas Valor 

Caixa 0 

Conta Única (Bancos) 9.928.406,62 

TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.928.406,62 
 

2. Balanço Patrimonial 
 

Apresenta-se abaixo os saldos das contas patrimoniais,demonstrando os bens 

direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2018. 

 

Ativo Financeiro Ativo Permanente Soma do Ativo 

10.248.905,73 8.795.692,72 19.044.598,45 

 

Passivo Financeiro Passivo Permanente 

11.186.854,49 6.893.223,80 

ATIVO REAL LÍQUIDO (saldo patrimonial)        R$ 18.080.078,29 

 

Analisando as contas do ativo financeiro e permanente com a do Passivo Financeiro e 

passivo permanente, temos um ativo real líquido de R$ 964.520,16 (novecentos e 

sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e dezesseis centavos). 

 
3. Dívida Fundada 

 

Demonstra-se abaixo os valores referentes à Dívida Fundada do Município. 

 
 

Demonstrativo da Dívida Fundada 

 

Títulos Saldo 
Anterior 

Emissão Amortização Saldo para 
o Exercício 

seguinte 

Títulos a Pagar 
(parcelamentos) 

5.181.358,32 2.660.542,
14 

948.676,66 6.893.223,80 

 
Nota: Os títulos a pagar referente a Dívida Fundada é composto de parcelamento de Contribuições 

Previdenciárias. 
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4. Dívida Flutuante 
 

Demonstra-se abaixo os valores referentes à Dívida Flutuante do Município. 
 

4.1. Restos a Pagar 

 
Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo para o período 

seguinte 

5.934.927,63 8.443.711,93 4.609.051,05 9.769.588,51 

 

4.2. Depósitos/Consignações 
 

Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo para o período 
seguinte 

1.041.783,98 4.730.713,65 4.363.115,32 1.409.382,31 

 

Nota: A dívida flutuante do município é composta por restos a pagar processados, 

depósitos e valores consignados. 

 

5. Aplicação em Saúde 
 

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, 

demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde. 

 

BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

19.211.219,11 15 % 17,05% 

 
 

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a 

Emenda Constitucional 29/2000, da aplicação mínimade15%,tendo aplicado opercentual 

de repasse total de R$ 3.277.238,99 (três milhões, duzentos e sententa e sete mil, duzentos 

e trinta e oito reais e noventa e nove centavos. 

 

6. Aplicação em Educação 
 

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, 

demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Educação. 

 

BASE DE CÁLCULO MÍNIMO A SER APLICADO APLICADO 

20.339574,64 25% 26,69% 
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Com base no demonstrativo acima,observa-se que o município vem atendendo 

o limite constitucional, da aplicação mínima de 25%, tendo como repasse total de R$ 

5.428.447,71 ( cinco milhões, quatrocentos e vinte e oitomil, quatrocentos e quarenta e sete 

reais e sententa e um centavos) até o momento. 

Com base no Demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Emenda 

Constitucional 53/2006. 

 

7. Gastos com Profissionais do Magistério 
 

A Emenda Constitucional nº 53/2006, que instituiu o FUNDEB, estabeleceu 

subvinculação de recursos para as despesas com o magistério do ensino fundamental:em 

cada estado, Distrito Federal e município, no mínimo 60% dos recursos do Fundo devem 

ser destinados ao pagamento dos profissionais do magistério em exercício no ensino 

fundamental público. Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa 

liquidada, demonstrativo de cálculo dos gastos com Profissionais doMagistério. 

 

 
TOTAL DA DESPESA DESPESAS COM PESSOAL 

(MAGISTÉRIO) 
DEMAIS DESPESAS 

29.214.202,26 19.892.896,41 9.321.305,85 

 

Com base no demonstrativo acima,observa-se que o município vem atendendo 

o limite legal, da aplicação mínima de 60%, tendo como aplicação total de 68,09% no 

período do 3º quadrimestre do exercício de 2018. 

 

 
8. Despesa Com Pessoal 

 

      O inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que,para os Municípios,a despesa 
total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente 
líquida, em cada período de apuração. A Despesa Total com Pessoal, segundo o 
Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no exercício de 2018, foi de R$ 
33.980.232,20 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta mil, duzentos e trinta e 
dois reais e vinte centavos) o equivalente a  68% da receita corrente líquida, que foi 
de R$49.614.454,66 ( quatenta e nove milhões, seiscentos e quatorze mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). A repartição 
deste limite global não pode exceder o percentual de 54% para o Executivo e de 6% 
para o Legislativo, conforme inciso III, do artigo 20 da LRF. Em reais o montante das 
despesas com pessoal que excedeu o limite prudencial foi de R$ 7.188.426,68 (sete 
milhões, cento e oitente e oito mil, quatrocentos e vinte seis reais e sessenta e oito 
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centavos). 
 

 

Gasto com Pessoal – 
RGF 

Receita Corrente Líquida % Aplicado 

33.980.232,20 49.614.454,66 68,49 
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

 
Com base no Demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). 

 

9. Repasse do Duodécimo 
 

A constituição dispõe sobre limites de despesas com o Executivo Municipal. A 

Emenda Constitucional n° 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo 

de editar regras e impor limites,que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e 

as transferências constitucionais. 

 
Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi 

sempre realizado até o dia 10 (dez) de cada mês, hão havendo nenhum registro de 

descumprimento. 

 
O cálculo para o repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo obedece ao 

Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir: 

 

 

 

9.1 Da base de cálculo: 

 
Base de Cálculo para apuração do repasse 2018          18.630.064,12 

Percentual a ser aplicado 7% 

Valor permitido para o repasse 2018(anual) 1.304.104,49 

 

Valor permitido para o repasse 2018 (mensal) 108.675,37 
 

 

 

 

9.2 Valores repassados 

 
Meses Valores Repassados em R$ 

Janeiro 111.732,60 
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Fevereiro 108.675,37 

Março 108.675,37 

Abril 108.675,37 

Maio 108.675,37 

Junho 108.675,37 

Julho 108.675,37 

Agosto 108.675,37 

Setembro 108.675,37 

Outubro 108.675,37 

Novembro 108.675,37 

Dezembro 100.791,70 

TOTAL GERAL REPASSADO 1.299.278,00 

 

O valor do repasse do duodécimo à Câmara Municipal no Exercício Financeiro 

de 2018 está de acordo com as normas legais. 

Não houve devolução de recursos por parte do Legislativo Municipal. 
 
 
 
 

10-LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

 
 

A Unidade de Controle Interno acompanhou os processos licitatórios, analisando 

os documentos e acompanhando os pregões realizados no município, todos os 

certames realizados foram legais. 

Não foram encontradas nenhuma irregularidade até a presente data, assim 

sendo não houve comunicação ao gestor, pois não houve irregularidades. 

 
Não foram identificadas especificações excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias que restrinjam a competição dos certames; 

Não foram constatada nenhum fracionamento de despesas para alterar a 

modalidade delicitação; 

 
Não houve sobre preço nos processos licitatórios, estando todos dentro do valor 

estimado pela administração através da realização de orçamento. 
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PREGÃO 
ELETRÔNICO 

OBJETO CONTRATO 

nº 001/2018 – 
PMC 

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de 
serviços médico, enfermeiro, bioquímico, 
psicólogo, nutricionista, odontólogo, técnico de 
enfermagem e técnico em laboratório. 

ATA º 22/2018 - 
CONTRATO Nº 148/2018    

nº 002/2018 - 
PMC 

Contratação de pessoa jurídica, especializada na 
prestação de serviços de planejamento, 
organização, realização, processamento e 
resultado final para homologação de concurso 
público para seleção de candidatos para 
provimento de vagas em cargos de nível superior e 
médio da prefeitura municipal de chaves  

ATA º 01/2018 - 
CONTRATO Nº 127/2018    
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nº 003/2018 - 
PMC 

Aquisição de material de expediente 

ATA º02/2018 - 
CONTRATO Nº 128/2018 

    
ATA º03/2018 - 

CONTRATO Nº 129/2018 
  

ATA º04/2018 - 
CONTRATO Nº 130/2018 

 
 ATA º05/2018 - 

CONTRATO Nº 131/2018 
 

 ATA º06/2018 - 
CONTRATO Nº 132/2018    

 
ATA º07/2018 - 

CONTRATO Nº 133/2018  
 

ATA º08/2018 - 
CONTRATO Nº 134/2018  

 
ATA º09/2018 - 

CONTRATO Nº 135/2018  
 

ATA º10/2018 - 
CONTRATO Nº 136/2018    

 
ATA º11/2018 - 

CONTRATO Nº 137/2018  
 

ATA º12/2018 - 
CONTRATO Nº 138/2018  

 
ATA º13/2018 - 

CONTRATO Nº 139/2018 
 

nº 004/2018 - 
PMC 

Fornecimento de gêneros alimentícios em geral 

 
ATA º14/2018 - 

CONTRATO Nº 140/2018    
 

ATA º15/2018 - 
CONTRATO Nº 141/2018  

 
ATA º16/2018 - 

CONTRATO Nº 142/2018  
 

ATA º17/2018 - 
CONTRATO Nº 143/2018  

 



 

14  

ATA º18/2018 - 
CONTRATO Nº 144/2018    

 
ATA º19/2018 - 

CONTRATO Nº 145/2018  
 

ATA º20/2018 - 
CONTRATO Nº 146/2018  

 
ATA º21/2018 - 

CONTRATO Nº 147/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nº 005/2018 – 
PMC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nº 005/2018 - 
PMC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquisição de material de higiene e limpeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquisição de material de higiene e limpeza 

 
ATA º28/2018 - 

CONTRATO Nº 156/2018    
 

ATA º29/2018 - 
CONTRATO Nº 157/2018  

 
ATA º30/2018 - 

CONTRATO Nº 158/2018  
 

ATA º31/2018 - 
CONTRATO Nº 159/2018  

 
ATA º32/2018 - 

CONTRATO Nº 160/2018    
 

ATA º33/2018 - 
CONTRATO Nº 161/2018  

 
ATA º34/2018 - 

CONTRATO Nº 162/2018  
 

ATA º35/2018 - 
CONTRATO Nº 163/2018  

 
ATA º36/2018 - 

CONTRATO Nº 164/2018 
 

nº 006/2018 - 
PMC 

Serviço de transporte escolar (fluvial) 
 

ATA º23/2018 - 
CONTRATO Nº 149/2018 

nº 007/2018 - 
PMC 

Contratação de empresa especializada em locação 
de embarcação e transporte de passageiros 

ATA º24/2018 - 
CONTRATO Nº 150/2018 
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nº 008/2018 - 
PMC 

Contratação de Empresa Especializada em Serviço 
de Publicações dos Atos Oficiais do Município de 
Chaves no Diário Oficial da União, Diário Oficial do 
Estado do Pará e Jornal de Grande Circulação 

ATA º37/2018 - 
CONTRATO Nº 165/2018 

nº 009/2018 - 
PMC 

Serviço de hospedagem Fracassado 

nº 010/2018 - 
PMC 

Locação de veículos Fracassado 

nº 011/2018 - 
PMC 

Fornecimento de refeições Fracassado 

nº 012/2018 - 
PMC 

Fornecimento de Medicamentos, Material Técnico 
e outros 

 ATA º39/2018 - 
CONTRATO Nº 174/2018  

 
ATA º40/2018 - 

CONTRATO Nº 175/2018 

nº 013/2018 - 
PMC 

Produção de eventos Contrato nº 172/2018 

nº 014/2018 - 
PMC 

Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Merenda 
Escolar) 

ATA º38/2018 - 
CONTRATO Nº 173/2018 

nº 015/2018 - 
PMC 

Aquisição de (02) dois veículos Fracassado 

 
 
 

nº 016/2018 – 
PMC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Manutenção de equipamentos de refrigeração 
 
 
 
 
 

ATA º41/2018 - 
CONTRATO Nº 176/2018  

 
ATA º42/2018 - 

CONTRATO Nº 177/2018  
 

ATA º43/2018 - 
CONTRATO Nº 178/2018   

 
ATA º44/2018 - 

CONTRATO Nº 179/2018 

nº 017/2018 - 
PMC 

Serviços funerários Fracassado 

nº 018/2018 - 
PMC 

Serviço de Consultoria Técnica, Profissional e 
Especializada para Elaboração ao Plano Diretor do 
Município de Chaves 

Contrato nº 184/2018 

nº 019/2018 - 
PMC 

Serviço de digitalização de documentos 
ATA º45/2018 - 

CONTRATO Nº 185/2018 

nº 020/2018 - 
PMC 

Serviço de agenciamento de viagens 
ATA º46/2018 - 

CONTRATO Nº 186/2018 

nº 021/2018 - 
PMC 

Aquisição de Material de Consumo (Material de 
Construção, Elétrico e EPI’S) 

 
ATA º47/2018 - 

CONTRATO Nº 187/2018 
ATA º48/2018 - 

CONTRATO Nº 188/2018  
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nº 022/2018 - 
PMC 

Manutenção preventiva e corretiva com reposição 
de peças dos veículos oficiais e equipamentos 

ATA º49/2018 - 
CONTRATO Nº 189/2018  

nº 023/2018 - 
PMC 

Aquisição de material permanente 

ATA º50/2018 - 
CONTRATO Nº 190/2018  

 
ATA º51/2018 - 

CONTRATO Nº 191/2018   
 

ATA º52/2018 - 
CONTRATO Nº 192/2018  

 
ATA º53/2018 - 

CONTRATO Nº 193/2018 

nº 024/2018 - 
PMC 

Aquisição de material gráfico 

ATA º002/2019 - 
CONTRATO Nº 002/2019  

 
ATA º 003/2019 - 

CONTRATO Nº 003/2019  
 

ATA º004/2019 - 
CONTRATO Nº 004/2019  

 
ATA º005/2019 - 

CONTRATO Nº 005/2019 

nº 025/2018 - 
PMC 

Serviço de locação de embarcações 
 

ATA º055/2018 - 
CONTRATO Nº 197/2018 

nº 026/2018 - 
PMC 

Serviço de recarga de toner 
 

ATA º54/2018 - 
CONTRATO Nº 196/2018 

nº 027/2018 - 
PMC 

Contratação de ultrasonografista Fracassado 

nº 028/2018 - 
PMC 

Contratação de empresa especializada em serviço 
de sondagem e topografia 

ATA º001/2019 - 
CONTRATO Nº 001/2019 

   

   

 
 
 

 
 
 

 

TOMADA Objeto Contrato 
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nº 001/2018 - 
PMC 

Contratação de pessoa jurídica, especializada na 
prestação de serviços de planejamento, 
organização, realização, processamento e 
resultado final para homologação de concurso 
público para seleção de candidatos para 
provimento de vagas em cargos de nível superior e 
de nível médio da prefeitura municipal de chaves, 
assim como toda e qualquer logística necessária à 
execução dos serviços, conforme especificações 
contidas no edital. 

Cancelada 

nº 002/2018 - 
PMC 

Construção de escola ribeirinha sustentável na vila 
do arapixi. 

Contrato nº168/2018 

nº 003/2018 - 
PMC 

Contratação de empresa especializada na 
pavimentação de vias urbanas em blokret 

Contrato nº169/2018 

   

 
 
 

A Unidade de Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos 

e seus aditivos, a principio não foi encontrado qualquer irregularidade ou 

inconsistência, não foi realizada auditoria interna para maior analise dos contratos. 

Toda prorrogação dos contratos ocorreram em conformidade com o art.. 57 da 

Lei 8.666/93. Como regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços 

contínuos estava previstos no edital e contrato. 

Todas as alterações contratuais foram efetuadas de acordo com o disposto no 

art. 65 da Lei n° 8.666/93. Como regra geral, as alterações do valor do contrato não 

foram superiores a 25% e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor atualizado 

do contrato. 

 
As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram 

realizadas conforme as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. 

 

 

11-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 
 

O Sistema de Controle Interno realiza nesse município, um trabalho voltado para o 

controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou 
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no momento em que venham a ocorrer. Valendo- se do Principio da Auto Tutela, no qual a 

Administração por meio deste Principio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a 

ela. 
O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatório 

quadrimestrais elaborados e entregues ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará . 
Esses relatórios contem informações de suma importância para uma boa administração, 

informações como: resultado primário, índice de aplicação em saúde e educação, utilização de 

recursos do FUNDEB, utilização de recursos de programas e convenio, gastos com pessoal, 

divida fundada e flutuante, receita, despesa e outros. 
Esta Unidade de Controle Interno, sempre que constata algum fato relevante acerca de 

procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou 

se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicado oficial, alertando, 

recomendando ou orientando conforme o caso.  

A Controladoria deste Município, com suporte nas considerações arguidas, 

detectou a ausência de alguns documentos  e que alguns processos estavam 

com páginas fora da ordem sequencial, e para isso tomou providências e fez 

recomendações para que fossem sanadas as estas faltas,toda vianem todas as 

recomendações realizadas pelo controle interno estão sendo colocadas em 

prática pelos servidores desta Prefeitura Municipal. 

 

 
12- Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCM/PA 
 

O portal transparência já foi implantado, esta disponível para acesso no site do 

município.  

Já estão disponíveis no portal, algumas informações como: licitação, pregões, leis, 

decretos, e alguns relatórios da LRF. 

Esta Unidade de Controle Interno esta trabalhando firmemente para que o portal 

transparência, em breve possa oferecer todas as informações necessárias e obrigatórias, 

evidenciando uma gestão transparente. 

 
 
PARECER FINAL 
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A Prefeitura do Município de Chaves, Estado do Pará, no cumprimento da 

legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 

a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório 

do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em Análise. 

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi 

adotado a utilização a Controladoria Geral do Município,que trabalha com dados reais 

extraídos da Contabilidade do Município. Neste sistema a Implantação é feita pelo 

Orçamento e a Execução é alimentada pelos Balancetes Mensais, permitindo assim que a 

Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a Previsão, para 

que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento 

contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. 

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos 

resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e 

demais legislações. 

As ações executadas pelo Município de Chaves no exercício, foram voltadas 

para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e 

de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o 

cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades 

estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do 

Exercício de 2018 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes 

previstas na LDO. 

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: 

evolução média da receita no último ano, verificada por meio de métodos estatísticos; os 

fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do 

repasse do ICMS e do FPM e a legislação vigente. 

Da mesma forma a fixação das despesas para cada Unidade Orçamentária 

decorreu da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a 

observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 1° exercício financeiro; as 

metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de 

programas de redução de despesas em caráter geral; a receita estimada; e a legislação 

vigente. 

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de 
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aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, 

propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. 

Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação 

específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do 

Governo Municipal. 

 

 

Sendo só o que coube ao Órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação 

da Casa de Leis de Chaves e posteriormente ao Tribunal de Contas dos Municípios, 

concluímos o presente. 

 

 
Chaves– PA, 29 de março de 2019. 

 
 
 

 
 

 

Lidiane Nascimento Gomes 

Controladora Geral do Município de Chaves 
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