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PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da

República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle

Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de

sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei

Complementar 269/2007; apresenta-se o Parecer Técnico Parcial/Conclusivo da

Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão do primeiro

semestre do exercício financeiro 2017, da Prefeitura Municipal de Eldorado do

Carajás.

A Unidade de Controle Interno durante o primeiro semestre do exercício

financeiro de 2017, atuou efetivamente em prevenir e/ou identificar falhas nos

procedimentos normativos, dessa forma sugerindo meios para sanar e corrigir os

erros nos procedimentos internos. A Unidade de Controle Interno elaborou

mensalmente neste primeiro semestre do exercício de 2017, relatórios e

acompanhou os gastos com educação, a aplicação dos recursos do FUNBEB,

gastos com saúde, acompanhando o limite de gastos com pessoal, com índice

de superávit ou déficit primário, a arrecadação das receitas de sua competência,

as despesas por órgãos e funções, demonstrativos da divida consolidada e

flutuante entre outros acompanhamentos.

O relatório elaborado pela Unidade de Controle Interno tem em sua

principal função servir como um instrumento norteador, de grande importância,

se analisados e interpretados corretamente, de forma a oferecer meios

estratégicos para obtenção de melhores resultados.
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2. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

2.1. RECEITA

A Unidade de Controle Interno acompanhou mensalmente, a devida

arrecadação das receitas próprias do Município, como também a aplicação de

receita vinculada recebidas de outros entes da federação, através de analise das

informações contidas no sistema.

O Relatório elaborado pela Unidade de Controle Interno é de suma

importância para o acompanhamento, analise e controle das receitas de

responsabilidade do município, como também as receitas recebidas de outros

entes da federação, para que essa seja arrecada e aplicada conforme as regras

descritas em lei.

Devido a este acompanhamento e a correta arrecadação e a eficaz

contabilização das receitas municipais, não foi preciso realizar auditoria formal,

pois este acompanhamento concomitante, da receita ajuda a prevenir e corrigir

possíveis erros que possam trazer prejuízo para Administração Publica.

Por não ter encontrado nenhuma irregularidade na receita, não foi preciso

enviar comunicado ao gestor.
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2.2. DESPESAS

A Unidade de Controle Interno acompanhou e analisou

concomitantemente as despesas do Município, acerca da sua correta aplicação

dos recursos das contas do gestor Municipal, e também gestores de fundos.

Este acompanhamento concomitante realizado por essa Unidade é de

suma importância na correção de erros e falhas no momento em que possam

ocorrer, dessa forma foi possível corrigir algumas falhas operacionais no

momento em que ocorreram, utilizando-se do Principio da Auto Tutela.

Essa Unidade de Controle Interno não identificou nenhuma outra

irregularidade ou despesas que tivessem autorização ilegal ou ilegítima, bem

como também não foi encontrada despesas que não tenha suporte

constitucional.

Não identificamos compras realizadas pelo Município de bens e serviços,

que não estejam dentro dos preços praticados pelo mercado, não foi identificado

superfaturamento de despesas.

Não ha pagamentos de despesas antes da regular liquidação, bem como

também não há pagamento de despesas títulos e documentos idôneos para sua

comprovação.
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2.3. 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 foi encontrada nenhuma irregularidade no exercício financeiro de 2017,

assim sendo não houve necessidade de comunicar tal fado ao gestor.

Não foi realizado nenhum processo de inexigibilidade de licitação que não

estivesse amparada na legislação.

Não foram identificadas especificações excessivas, irrelevantes ou

desnecessárias que restrinjam a competição dos certames;

Não foi constatado nenhum fracionamento de despesas para alterar a

modalidade de licitação;

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

valor estimado pela administração através da realização de orçamentos;

Foram realizado três processos de dispensa de licitação relação abaixo,

conforme base Legal: Art. 24, da Lei Federal nº 8.66/93 e alterações posteriores, com

amparo no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal.

Os processos licitatórios não foram objeto de auditoria realizado por essa

Unidade, pois o mesmo não apresentou nenhuma irregularidade ou inconsistência.
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2.4. CONTRATOS

A principio não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência, no

entanto ainda 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.

2.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O Sistema de Controle Interno desenvolveu suas atividades através da

orientação e prestação de informações, visando o pleno atendimento das normas

legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e fazer

recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar possíveis

irregularidades ou deficiências administrativas detectadas.

Não houve no exercício nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada

nos encargos previdenciários capaz de causar danos a Administração Publica, assim

sendo não foi preciso fazer tal comunicado ao gestor.
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2.6. DÍVIDA ATIVA

A Unidade de Controle Interno verifica a correta inscrição dos créditos da

fazenda publica Municipal em divida ativa, todo encerramento do exercício financeiro.

Não foi constatada nenhuma irregularidade ou inconsistência da inscrição dos

créditos da divida ativa. Por esse motivo não foi preciso fazer comunicado ao gestor.

Os créditos da Fazenda Publica Municipal são inscritos em divida ativa no final

do exercício financeiro, ou seja, 31 de dezembro.

Os créditos inscritos em dívida ativa são devidamente contabilizados no

fechamento do balanço financeiro em 31 de dezembro.

2.7. RESTOS A PAGAR

A Unidade de Controle Interno acompanhou mensalmente os restos a pagar,

através de calculo mensal do pagamento da divida flutuante. Não foi constatada

nenhuma irregularidade ou inconsistência, por esse motivo não foi preciso enviar

comunicado ao gestor.

Durante o período em questão não houve cancelamento de restos a pagar

processados.

2.8. EDUCAÇÃO

A Unidade de Controle Interno acompanhou mensalmente os recursos e

investimentos na educação, avaliando os gastos dos recursos do FUNDEB,
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programas, convênios e dos 25% dos recursos próprios através de analise

concomitante, que foram elaborados relatórios encaminhados ao gestor municipal.

Não foi identificada nenhuma irregularidade ou inconsistência na aplicação dos

recursos da educação. Assim não foi preciso comunicar o gestor tal fato.

Todas as despesas realizadas com recursos do FUNDEB foram destinadas a

manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da

educação.

Todos os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram

aplicados integralmente na educação ou estão em contas vinculadas.

2.9. SAÚDE

Esta Unidade de Controle Interno acompanhou concomitantemente, todo mês,

os investimentos em saúde, através de analise de informações contidas no sistema, e

elaborou quadrimestral relatório das contas do gestor Municipal, e também gestores

de fundos.

Não foi identificada inconsistência ou irregularidade que pudessem afetas a

eficácia da Administração da Saúde Publica, ou trazer prejuízo para mesma, todas as

falhas de procedimentos operacionais foram corrigidos no momento em que

ocorreram, assim prevalecendo o Principio da Auto Tutela.

Não foi preciso comunicar o Gestor a respeito de irregularidade por não haver

algo substancial.

Não foram identificadas despesas classificadas impropriamente em ações e

serviços públicos de saúde.
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Todos os recursos de convênios e programas foram destinados à saúde e

aplicados integralmente na sua finalidade ou estão em contas vinculadas, para serem

utilizados.

2.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Unidade de Controle Interno acompanhou para que o patrimônio novo

incorporado ao município fosse devidamente etiquetado e cadastrado, assim como o

patrimônio já existente.

O patrimônio do Município ainda não foi objeto de auditoria verificada pela

Unidade de Controle Interno no exercício financeiro de 2017.

Não houve no exercício nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada.

Por esse motivo não foi preciso envia comunicado ao gestor de possíveis

irregularidades.

Teoricamente há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência

física dos bens permanentes, vale salientar a não verificação “in loco” de todos os

bens permanentes.

Não houve no período alienação de bens sem licitação.

O sistema de Controle Interno esta trabalhando sistematicamente para

estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos para avaliação do patrimônio

público, da estimativa de vida útil e da respectiva depreciação, amortização ou

exaustão, quando for o caso, dos bens móveis e imóveis tombados no patrimônio

municipal.
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2.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A Unidade de Controle Interno recebe relatório do departamento de Obras e

Engenharia, a respeito das obras em andamento e suas medições, analisa o texto em

questão, e quando julgar necessário faz as indicações relativas.

Todas as obras em andamento estão em compatibilidade com o PPA e a LOA,

de forma individualizada.

Assim sendo, há profissional qualificado para a fiscalização das obras e

contratos de execução.

Tudo o que se refere às obras é realizado de maneira individualizada, inclusive

no que tange às medições, seja para pautar uma possível rescisão de um contrato,

seja para a solicitação de termos aditivos e/ou demais procedimentos.

São adotados padrões rigorosos para o recebimento das obras. Vários

requisitos são avaliados, entre eles: o cumprimento do estabelecido nos projetos, nas

planilhas orçamentarias, no memorial descritivo, a qualidade dos serviços prestados,

entre outros.

Ressaltando que, a não apresentação/comprovação destes requisitos podem

acarretar o recebimento provisório da obra.

Quando constatadas irregularidades em obras já finalizadas, a administração

vem solicitando o reparo das mesmas.

Não houve no exercício nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada.

Por esse motivo não foi preciso envia comunicado ao gestor de possíveis

irregularidades.
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2.12. 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 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.

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.

3. CONCLUSÃO

Essa Unidade de Controle Interno reconhece que existem algumas falhas nos

procedimentos interno operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com

um acompanhamento e fiscalização concomitante. Esse Município como todos os

outros são constituídos por pessoas, passivas de falhas, que muitas vezes ocorrem

por falta de conhecimento técnico, essa Unidade de Controle Interno trabalha

intensamente na disseminação do conhecimento e na correta aplicação dos
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procedimentos interno, para que possamos tem um nível elevado de transparência e

uma boa gestão publica.

Diante da analise técnica das informações levantadas acerca das contas de

gestão, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a Administração

Publica, essa Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das

contas de gestão relativas ao exercício financeiro de 2017, é o parecer da Unidade de

Controle Interno.

.
É o parecer

Eldorado do Carajás - PA, 20 de Abril de 2018.

_________________________________________
Raimundo Gomes Pinto
Controlador do Município

Portaria nº 051/2017
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