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RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA 
01 DE ABRIL - 30 DE JUNHO DE 2018 

 
 

I - INTRODUÇÃO 
 
 

A análise trimestral das informações contábeis, patrimoniais, 
orçamentárias e financeiras é firmada como importante ferramenta de 
gerenciamento que auxilia os Gestores servindo de subsídios para tomar 
decisões e avaliar as ações governamentais pertinentes à execução de seus 
programas e projetos diante da sociedade respeitando os diversos princípios 
que norteiam a administração pública.  

 
Por outro lado, este instrumento de Gestão atende ao dispositivo 

legal em vigor, fundamentado no artigo 80 da Lei 4.320/64, em observância ao 
que dispõe a Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de 
novembro de 2001 e no disposto do artigo 74 da CF/88 como orientador da 
atividade de Controle Interno, atuando, inclusive, como apoio aos agentes de 
controle externo.  

 
Nesse sentido, esta Secretaria Municipal de Controle Interno 

realizou análise das informações pertinentes aos órgão desta municipalidade, 
de forma consolidada, mencionando o período do 2º Trimestre do corrente 
exercício destacando as considerações que se descrevem nos parágrafos que 
seguem.  

 
 

II - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Para este exercício financeiro há de se apresentar a tríade 
orçamentária com norteadores e parâmetros legais com normas e critérios de 
execução para o corrente exercício. Com abrangência inicial temos o PPA - 
Plano Plurianual do Município que estará vigente para o  quadriênio de  
2018/2021, sendo aprovado pela Lei Municipal n° 561 de 13 de Dezembro de 
2017. 

 
Para fazer o direcionamento das metas e padrões do Plano 

Plurianual em relação às ações da gestão no exercício fica apresentada a LDO - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para vigorar no exercício financeiro de 2018 
com aprovação através da Lei Municipal n° 543 de 19 de Julho de 2017. 

  
Na fase conclusiva do planejamento do exercício, devendo 

obediência ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, temos a Lei 
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Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 560 de 13 de Dezembro 
de 2017, que estimou a receita e fixou a despesa em R$ 40.000.000,00 (Quarenta 

milhões) de forma consolidada, distribuídos conforme extrato ilustrativo 
abaixo, observe: 

 
 

RESUMO PREVISÃO X FIXAÇÃO 

Receitas Correntes 41.778.841,00 

Receitas de Capital 1.677.300,00 

Dedução do FUNDEB - 3.456.141,00 

CONSOLIDAÇÃO 40.000.000,00 

Despesas Correntes 36.719.045,62 

Despesas de Capital 3.246.496,00 

Reserva de Contingencia 34.458,38 

CONSOLIDAÇÃO 40.000.000,00 
 
 

III - RECEITA E TESOURARIA 
 
 

DADOS SOBRE ARRECADAÇÃO 
 
Dentre as ferramentas de planejamento, uma das mais 

importantes delas é o detalhamento periódico no controle de arrecadação. 
Nesse seara, foi confeccionado o extrato demonstrativo que segue com os 
valores arrecadados, arrecadação acumulada, bem como as estimativas que se 
pretende realizar na execução do exercício financeiro de acordo com o 
Planejamento Orçamentário da LOA do corrente exercício financeiro. Através 
da análise deste quadro torna-se possível estimar e prever se dentro do 
exercício haverá superávit ou déficit das receitas quando comparados à 
estimativa anual, vejamos: 
 

FONTES DE 
RECEITA 

PREVISÃO 
ANUAL 

ARRECADADA 
NO PERÍODO 

ARRECADADA 
ACUMULADA 

ESTIMADO 
A REALIZAR 

RECEITAS 
CORRENTES 

41.778.841,00 13.173.245,79 24.788.694,63 - 16.990.146,37 

Receita Tributária 310.400,00 531.815,82 644.463,03 334.063,03 

Receita Patrimonial 287.000,00 10.946,60 25.781,48 - 261.218,52 

Receita de Serviços 2.000,00 0,00 0,00 - 2.000,00 

Transferências 
Correntes 

41.141.441,00 12.626.852,09 24.044.900,56 - 17.096.540,44 

Outras Receitas 
Correntes 

38.000,00 3.631,28 73.549,56 35.549,56 

RECEITAS DE 
CAPITAL 

1.677.300,00 235.000,00 334.980,00 - 1.342.320,00 

Alienação de Bens 92.000,00 0,00 0,00 - 92.000,00 
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Analisando a execução das receitas no primeiro semestre observa-

se uma média geral de arrecadação no importe de R$ 3.841.483,10 (três milhões, 
oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez 
centavos). No entanto, estima-se que a receita anual atinja sua perspectiva 
orçamentária em meados de novembro/2018.   

 
  

IV – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A Secretaria de Finanças fez a abertura do exercício financeiro com 
os lançamentos dos empenhos estimativos preservando a garantia do salário 
dos servidores e demais despesas correntes cuja realização do dispêndio é 
liquido e certo. Vejamos a demonstração que segue:   

 
DESPESAS EMPENHADAS - LIQUIDADAS – PAGAS 

 

 
De um limite orçamentário previsto apresentamos a composição 

do saldo consolidado, incluindo o poder legislativo. Com aquelas informações,  
se pode constar que é necessário reduzir o custeio em razão do 
comprometimento do saldo orçamentário e disponibilidade financeira. Observe:  

 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2018 
ÓRGÃO DOTAÇÃO EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO SALDO 

PMI 27.133.026,73 27.079.773,61 17.065.525,41 15.413.050,82 53.253,12 

SAÚDE 9.613.526,62 9.545.584,95 4.762.422,76 4.590.050,45 67.941,67 

ASSISTÊNCIA 1.693.446,65 1.691.004,23 885.055,33 825.228,34 2.442,42 

CÂMARA 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 

TOTAL 40.000.000,00 38.316.362,79 22.713.003,50 20.828.329,61 1.683.637,21 

 
 

V – DOS BENEFÍCIOS E DOAÇÕES CONCEDIDAS 
 
Analisando os registros contábeis, em especial às despesas 

efetivamente liquidadas, constatamos que esta Prefeitura Municipal 
desembolsou recursos no importe de R$ 119.835,15 (cento e dezenove mil, 

Transferências de 
Capital 

1.585.300,00 235.000,00 334.980,00 - 1.250.320,00 

Dedução do 
FUNDEB 

-3.456.141,00  1.005.885,88 2.074.776,01  1.381.364,99 

TOTAL 40.000.000,00 12.402.359,91 23.048.898,62 16.951.101,38 

Trimestre Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$) 

1º Semestre 38.316.362,79 22.713.003,50 20.828.329,61 

Até 30/06/2018 38.316.362,79 22.713.003,50 20.828.329,61 
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oitocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) com doações a pessoas 
carentes e outros materiais de distribuição gratuita. : 
 
 

Outros Auxílios Financeiros 39.456,10 

Material de Distribuição 
Gratuita 

80.379,05 

TOTAL 119.835,15 

 
 

VI – DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO COM SERVIDORES  
 
No período de análise deste relatório foram concedidas diárias a 

servidores e agentes políticos com finalidade de deslocamento a trabalhos 
diversos no valor total de R$ 31.510,00 (Trinta e um mil, quinhentos e dez 

reais). Os processos de concessão de diárias são realizados com base nos valores 
fixados no Decreto Nº 46 de 18/01/2017, e com a edição da nova tabela publica 
no diário oficial do município. 

 
Muito importante acrescentar a necessidade cumprir a Resolução 

297/2016 do TCE/SE. Estão os gestores cientificados da necessidade de o 
beneficiário da diária comprovar o deslocamento, juntando Certificados, 
Comprovantes de Despesas e quando for o caso, relatórios pertinentes à 
atividade. Essa não observância poderá causar penalidades e responsabilizações 
aos gestores. 

 
A título de informações e subsídios, no período do 1º Semestre foi 

concedido aos servidores a importância de R$ 51.450,00 (Cinquenta e um mil, 
quatrocentos e cinquenta reais).  

 
 

VII - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 
 
No trimestre em análise de forma consolidada, foram registradas 

na contabilidade liquidações referentes a consumo de combustível no importe 
de R$ 499.226,48 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e seis 
reais e quarenta e oito centavos).  

 
Foi alertado ao setor contábil a diferença dos valores do primeiro 

trimestre em relação ao segundo, inclusive quanto a tempestividade das 
liquidação das notas fiscais de combustível pelo regime da competência da 
despesa.     

 
 

VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
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As informações correspondentes aos materiais, estoques e 

patrimônio desta municipalidade estão sendo administradas por meio de 
sistema informatizado, estando todos os setores orientados a manter os bens 
devidamente registrados, conforme Resolução 160/1992 do TCE-SE. No 
período foram efetivamente liquidados com investimento patrimonial, obras e 
materiais de consumo importâncias nos valores que seguem no informativo. 

 
 

Item Valor liquidado 

Material de Consumo 1.072.595,57 

Obras  95.182,26 

Equipamentos e Material 
Permanente 

312.643,40 

Total 1.480.421,23 

 
 

IX - CRÉDITOS ADICIONAIS 
 
No período em estudo foram identificadas a abertura de créditos 

adicionais na totalidade de 21.098.902,59. Essas operações representam um 
percentual de remanejamento orçamentário de 52,74%.  
 
 

X - LIMITES E GESTÃO FISCAL 
 

SUBSÍDIOS 
 
No tocante aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, 

os valores por cargo estão deliberados de acordo com o artigo 2º, inciso I, II e III 
da Lei n° 535 de 21 de Outubro de 2016. Para melhor visualização foi 
confeccionado e extrato abaixo: 

 

Item Valor Fixado Valor Recebido 

Prefeito 24.000,00 24.000,00 

Vice-Prefeito 16.000,00 16.000,00 

Secretários 7.596,57 6.200,00 

 
 

REPASSE DO PODER LEGISLATIVO 
 
A título do repasse ao poder legislativo, o duodécimo deve ser 

quitado para o Poder Legislativo, de acordo com o dispositivo constitucional do 
artigo 29-A. Acrescentamos que até o período em análise foram processados 
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dentro do prazo repasses no montante de R$ 368.505,99 (Trezentos e sessenta e 
oito mil, quinhentos e cinco reais e noventa e nove centavos).  
 

GASTOS COM ENSINO 
 
As  informações apresentadas a seguir estão consolidadas até maio 

do corrente ano. 
 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 
 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 

Receita de impostos e transferências 9.123.744,78 

Valor Aplicado na Manut. E Desenv. do Ensino 2.394.891,78 

Percentual aplicado 26,25% 

Déficit/Superavit 113.955,59 

 
 

FUNDEB 
 

GASTOS COM FUNDEB – 60% 

Receita do FUNDEB 7.602.258,52 

60% da receita do FUNDEB 4.561.355,11 

Valor Aplicado na Remuneração do Magistério 5.245.186,16 

Percentual Aplicado 69,00% 

Déficit/Superavit 683.831,05 

 
 

GASTOS COM A SAÚDE 
 
 

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

Receita de Impostos e Transferências 9.123.744,78 

Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde 1.657.351,95 

Percentual aplicado 18,17% 

Superávit 288.790,24 
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ANÁLISE DA DESPESA COM PESSOAL 

 
A despesa total com pessoal do período em análise, apurada de 

acordo com o dispositivo do art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se superior ao limite imposto 
pela legislação vigente. Nesta contabilização houve a incidência dos gastos até o 
mês de maio, incluídos os 11 meses que o antecederam. O detalhamento dos 
valores da Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal poderá ser 
apreciado no extrato abaixo, bem como, nos próximos Relatórios Trimestrais de 
Auditoria. 

 

Receita Corrente Líquida 40.291.476,21 

Despesa com Pessoal 27.703.925,47 

Percentual – Relação LRF       68,76% 

 
Diante dos informes contábeis acima encontramos uma situação 

em que o limite máximo da despesa apresenta desconformidade com o artigo 20 
da Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa seara foi encaminhado 
relatório informativo ao chefe do executivo para ciência e tomada das 
providências legais para enquadramento nos moldes legais. 

 
Foi encaminhada uma planilha para o setor contábil com intuito 

de auxiliar na contabilização correta e integral dos encargos patronais. Através 
de uma reunião restou com os envolvidos, restou com fruto do trabalho a 
seguinte ferramenta. 
 

CENTRO DE CUSTO INSS PATRONAL INSS SEGURADO SAL. FAMÍLIA SAL. MATERNIDADE REPASSE CONTA

IDENTIFICAR (+) (+) (-) (-) RESULTADO FONTE A PAGAR

CENTRO DE CUSTO INSS PATRONAL INSS SEGURADO SAL. FAMÍLIA SAL. MATERNIDADE REPASSE CONTA

CC 20 5.000,00 2.200,00 190,26 1.899,00 5.110,74 XXXXXXXX

CC 62 4.000,00 1.500,00 190,26 2.100,00 3.209,74 XXXXXXXX

CC 64 6.000,00 2.700,00 380,52 2.500,00 5.819,48 XXXXXXXX

Total igual à GFIP 15.000,00 6.400,00 761,04 6.499,00 14.139,96 -

MAPA DE APURAÇÃO MENSAL DO INSS

EXEMPLO PRÁTICO DE USO - INCLUIR TODOS OS CENTROS DE CUSTO

 
Esses encargos devem ser contabilizados adotando-se o principio 

da competência da despesa publica, em sua integralidade das obrigações 
previdenciárias devendo estar liquidadas a pagar para quitação financeira das 
obrigações. 

 
XI – RESTOS A PAGAR 

 
Carecem de uma avaliação cuidadosa as informações de restos a 

pagar. Esta registrado um volume acentuado dessa natureza de despesas no 
balanço.  
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HISTÓRICO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO 
ANO NÃO PROCESSADO PROCESSADO TOTAL 

2013 79.504,38 0,00 79.504,38 

2014 37.434,11 0,00 37.434,11 

2015 184.006,87 0,00 184.006,87 

2016 182.712,97 0,00 182.712,97 

2017 826.053,12 1.255.314,82 2.081.367,94 

TOTAL 1.309.711,45 1.255.314,82 2.565.026,27 

 
 

Essa controladoria alertou o gestor quanto ao disposto no §1º, art. 
1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata do principio orçamentário do 
equilíbrio entre as receitas e despesas públicas. Esse equilíbrio reporta a uma 
vida sadia das finanças publicas, é um principio básico do orçamento público 
brasileiro.  

Vale citar a criação de comissão de análise de processos e de restos 
a pagar para relacionar todas as inscrições, submetendo-a a avaliação da equipe 
de trabalho, onde o gestor diante das peças comprobatórias deverá traçar 
estratégias para dar quitação aos Restos a Pagar.  

 
Por estarem diretamente atrelados a disponibilidades financeiras, 

essa controladoria sugeriu a não realização de Festas e Eventos para quitação 
dessas despesas, ate mesmo para preservar despesas urgentes e de caráter 
essenciais ao bom andamento da máquina pública, priorizando os princípios da 
razoabilidade, legalidade e moralidade.  

 
Extrai-se da atividade de controladoria nesta municipalidade o 

caráter orientativo, informativo e preventivo nos casos de atuação onde houve 
ação direta desta secretaria no desenvolvimento de reuniões de grupos de 
trabalho, cujo projeto piloto iniciou na Secretaria de Assistência Social com a 
presença do controle  interno, do gestor publico palestrante e das pessoas 
envolvidas diretamente nos processos de execução. Os temas tratados foram 
pertinentes ao cotidiano na fase da Classificação da Despesa, Normas Gerais da 
Contabilidade Pública e do Direito Financeiro, Resoluções do TCE/SE.  

 
Foram gerados informes e orientações aos secretários acerca de 

controle e gerenciamento das atas de registro, cientificando o gestor da 
importância e da responsabilização que pode gerar também quanto à 
fiscalização dos contratos. 

 
Houve recomendação acerca da instalação de pontos eletrônicos 

de trabalho, com vistas a uma melhor produtividade e cumprimento de 
horários necessários à gestão, evitando pagamento de horas extras indevidas. 
Ainda a respeito de folha de pagamento foi recomendado que fosse realizada 
auditoria na folha de pagamentos com vistas a revisar as insalubridade e 
periculosidades em conformidade com as Normas Regulamentadoras 15 e 16.    
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CONCLUSÃO 

 
Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de 

trabalho produzidos pela Contabilidade disponibilizados a esta controladoria, 
referentes ao período de Abril a Junho de 2018, concluímos que os atos, fatos, 
operações e procedimentos administrativos desta municipalidade encontram-se 
em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública e nas 
normas técnicas de procedimentos contábeis, devendo ser observadas as 
recomendações e orientações que esta controladoria vem realizando no decorrer 
das atividades.  

 
 

Indiaroba (Se), 30 de Julho de 2018.  
 
 

 
 

Paulo Gomes de Carvalho Júnior 
Secretário Municipal de Controle Interno 

Decreto 35/2017 
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Estado de Sergipe 
Município de Indiaroba 

Prefeitura Municipal de Indiaroba 
 

 

C E R T I D Ã O 

 
Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, 

relativo ao 1º Trimestre do Exercício de 2018, exercendo função específica de 

fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, 

bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na 

Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, 

Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade 

Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e 

apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem 

como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de 

forma prévia e concomitante.   

 
 
 
 

 
Paulo Gomes de Carvalho Júnior 

Secretário Municipal de Controle Interno 
Decreto 35/2017 

 


