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RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

REFERENTE AO 1°QUADRIMESTRE DE 2021. 

 

Em cumprimento ao que dispõe nos artigos 37 e 70 da constituição 

federal, artigos 75 a 80 da lei 4.320/64; artigo 59 da lei complementar 

101/2000. O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, 

analisou a prestação de contas referente ao 1º QUADRIMESTRE de 2021 

do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL/PA - IPMC. 

 

         Considerando as incumbências da Unidade de Controle Interno, 

amparada pela Lei Municipal Nº 019/2005 e suas alterações, foram 

analisados os atos de repercussão contábil e financeira praticados por sua 

administração, por meio das seguintes demonstrações contábeis: Balanço 

Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balancete das 

Despesas Efetuada, Balancete das Receitas e Despesas segundo Categoria 

Económica e saldo das Contas Bancarias disponibilizadas a essa  

Coordenadoria. 

                 

       Não obstante, este relatório tem por objetivo abordar de forma 

resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução 

orçamentária e financeira do IPMC de Castanhal/PA, analisando para isso  

seus demonstrativos contábeis referentes ao 1º QUADRIMESTRE (janeiro 

a abril) de 2021, como forma de acompanhar as aplicações dos recursos 

conforme dispositivos constitucionais vigentes, bem como orientar nas 

questões pertinentes a boa aplicação dos recursos, mesmo atravessando o 

período de pandemia, executar o que foi planejado, neste sentido buscar 

resultados, evidenciando a satisfação dos contribuintes para o Instituto de 

Previdência  
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- RECEITA        

 

DESCRIÇÃO                                            VALOR                             % 

 

 

RECEITA ESTIMADA                               32.751.159,80                     100% 

 

RECEITA REALIZADA                                5.454.506,93                 16,98% 

 

      

            No 1º QUADRIMESTRE, as receitas realizadas advindas das 

Contribuições Sociais, Patrimonial e outras Receitas no Valor de R$ 

5.454.506,93 para contemplar no que foi planejado nos Instrumentos de 

planejamento PPA/LDO/LOA, executar ações como: capacitação dos 

servidores, reforma do Prédio, Aquisição de Veículos, Modernização do 

sistema de informática, despesas de exercícios anteriores, indenizações e 

restituições trabalhista, diárias, material de consumo, serviços de 

consultoria, despesas de capital etc. Portanto, a nova gestão mostra se 

empenhada na execução das atividades enfrentando meses difíceis devido a 

Pandemia nesse Município. Assim, esta Coordenadoria orienta que o 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA continue seu trabalho de planejamento 

melhorando mais a Eficiência da Previdência Social no Município 

 

- RECEITA/DESPESA 

 

DESCRIÇÃO                                            VALOR                             % 

 

RECEITA CORRENTE                          5.454.506,93                      100% 

 

DESPESA CORRENTE                        10.162.084,58               - 207,35% 

 

DESPESA DE CAPITAL                          370.000,00 
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            Ao analisar RECEITAS E DESPESAS, conforme demostram os 

Balancetes, constatamos desequilíbrio nas contas no 1º QUADRIMESTRE 

(janeiro/abril), que tem como Despesas Orçamentaria: Pessoal e Encargos 

Social, Obrigações Patronais, Pensões, Auxílio Doença, Material de Consumo, 

Diárias, outros serviços de terceiros, Assessoria e Consultoria, Locação de 

Software, Equipamento e Material Permanente etc. que tem a finalidade de 

executar o plano de trabalho com intenção no Desenvolvimento do Instituto 

Previdência priorizando alcançar as metas fiscais, cumprindo repasses 

Previdenciárias, diminuir a Dívida Pública com evolução do Patrimônio na 

Administração Pública. Contudo, devido ao período de pandemia que 

atravessamos houve dificuldade em executar o plano de trabalho, assim  

esta Coordenadoria recomenda continuar o trabalho de planejamento para 

superar o momento difícil e alcançar os resultados pretendido. 

 

 

- DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 

 

DESCRIÇÃO                                         VALOR                             % 

 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              4.783.537,86                   100%   

 

PESSOAL E ENCARGO                            9.909.271,08                -201,73% 

 

 

          Diante do exposto, cabe-nos ressaltar que os gastos com o Pessoal e 

Encargo Social no referido período (janeiro a abril) 2021, apresenta um 

percentual acima do limite definido em Lei de 54% da Receita Corrente 

Liquida. Portanto Esta Coordenadoria orienta que seja reconduzido ao 

percentual permitido pela LRF. 

 

 

- DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 

DE 2021 

  

 

  DESCRIÇÃO                                                                    VALOR 
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DESPESAS EMPENHADAS                                                          10.162.084,56 
 

DESPESA LIQUIDADAS                                                     10.086.699,73 

 

DESPESAS PAGAS                                                               10.033.891,150 

 

 

        

          Partindo da premissa que um dos pilares da Lei de responsabilidade 

Fiscal é o equilíbrio das contas públicas, então faz-se necessário que a 

arrecadação no período (janeiro a abril de 2021), suporte a execução 

orçamentária, deste jeito o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA permanecerá 

com suas contas em equilíbrio. 

 

           Não obstante, conforme análise dos demonstrativos contábeis de 

JANEIRO A ABRIL DE 2021, esse Controle Interno dentro de suas 

limitações analisou as atividades do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA RECEITAS/DESPESAS, no qual devido 

o enfrentamento da pandemia, apresentou Desequilíbrio nas contas 

RECEITAS/DESPESAS, comprometendo o resultado no período. Assim, 

esta Coordenadoria recomenda que no próximo QUADRIMESTRE os 

recursos legalmente vinculados na Execução Orçamentaria encontrem o 

Equilíbrio e alcance os resultados pretendidos.  

  

  

É o relatório, salvo melhor entendimento. 

  

  

                                                            Castanhal/Pa, 20 de maio de 2021 

  

  

  

MAURO CAZEIRO TEIXEIRA             JOÃO PAULOALVES MELLO 

 

UNIDADE DE CONTROEL INTERNO 
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