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1. Introdução 

 

O controle interno da Prefeitura Municipal de Pirapora apresenta ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais o Relatório de Controle Interno, acompanhado do 
Parecer Conclusivo relativo às contas do exercício de 2021 do prefeito municipal. 

No que tange à fundamentação legal, destacaram-se: Constituição Federal, de 5 de 
outubro de 1988; Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; artigos 75 a 80 da Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964; artigo 42 § 3º da Lei complementar 102, de 17 de 
Janeiro de 2008; Lei orgânica Municipal; Instrução Normativa 04, de 29 de Novembro de 
2017 do TCEMG; Lei Municipal nº 2258/2015 alterada pela Lei nº 2362/2018 que 
estabelece considerações sobre o controle interno municipal. 

O relatório apresentado, em cumprimento ao disposto no Anexo I da Instrução 
Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, contém como 
metas principais a avaliação quanto aos seguintes aspectos: 

1) cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na lei orçamentária; 

2) resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial; 

3) observância dos limites para a inscrição de despesas em restos a pagar, bem 
como dos limites e das condições para a realização da despesa total com pessoal; 

4) aplicação dos recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem 
como em ações e em serviços públicos de saúde, notadamente quanto ao valor residual de 
que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, com a 
especificação dos índices alcançados; 

5) destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

6) observância do repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo do município; 

7) aplicação de recursos públicos realizada por entidades de direito privado; 

8) medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo 
imobilizado; 

9) termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as 
respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento; e 

10) cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do 
município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 
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4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 
2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 

No caso de o município possuir regime próprio de previdência social (RPPS), o 
relatório conterá, além dos itens retro especificados: 

11) montante inscrito em restos a pagar, referente às contribuições previdenciárias; 

12) detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações 
patronais, com a especificação dos valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e daqueles repassados ao RPPS; 

13) procedimentos adotados quando houver a renegociação da dívida com o RPPS, 
com a indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do 
número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento 
pactuadas; e 

14) informações sobre se os registros da dívida de natureza previdenciária foram 
conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos 
próprios, em especial no que diz respeito a “Restos a Pagar”, “Dívida Ativa”, 
“Contribuições a Receber” e “Empréstimos”; 

O conteúdo deste relatório foibaseado nas informações constantes nos documentos 
enviados por meio do Sistema Informatizado de Contas do Município (SICOM), nas 
demonstrações contábeis emitidas pelo sistema de gestão pública do município e nos 
trabalhos realizados pelo controle interno ao longo do ano. 

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os princípios da 
contabilidade pública, da legislação citada e leis municipais. 

Acompanhamos os processos efetivamente realizados pela Prefeitura Municipal de 
Pirapora relativos ao exercício de 2021, com o objetivo de verificar a regularidade da 
execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; verificação dos bens 
patrimoniais; adiantamentos; subvenções; auxílios e contribuições concedidos; 
observância dos limites constitucionais; restos a pagar; precatórios, bem como o 
cumprimento das disposições legais pertinentes. 

Os principais procedimentos de controle utilizados foram: 

 Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no 
sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte; 

 Conferência de cálculos; 
 Exame de processos de despesas; 
 Exame nos documentos de receitas; 
 Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos 

aditivos; 
 Exame de convênios e prestações de contas; 
 Fiscalização das diárias pagas aos agentes públicos quando em viagens;  
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 Orientação para expedição do Decreto Municipal 126/2021 que dispõe 
sobre o pagamento de multas de trânsito e o processo administrativo; 

 Visitas em locais diversos nas secretarias municipais e alguns 
departamentos; 

 Entrevistas com servidores municipais; 
 Orientações e recomendações mediante expedição de memorandos para 

solução de inconformidades identificadas. 

2. Ambiente de trabalho 

 

O órgão de controle municipal possui estrutura de funcionamento em sala anexa ao 
prédio principal do Governo, os computadores e equipamentos são antigos. Os servidores 
vinculados ao setor são todos efetivos, ao final do ano estavam lotadas no mesmo, 04 
(quatro) pessoas, incluindo o Controlador, mas durante o exercício por alguns meses o 
setor contou apenas com 02 (dois) servidores em razão afastamentos em virtude de 
gravidez, do COVID-19 e licenças de saúde por CID diverso, o que prejudicou 
sobremaneira as atividades corriqueiras. Realizou-se pedidos para aumento do quadro de 
pessoal, como também apoio de outros servidores nas demais secretarias para melhoria 
do trâmite da despesa, não tendo sido contemplados. Contudo, buscou-se dentro das 
limitações do setor atender da melhor forma possível ao governo na missão de 
atendimento à sociedade. 

 

3. Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 

 

O Plano Plurianual – PPA do Município de Pirapora para o quadriênio de 2018 a 
2021 foi instituído pela Lei n.º 2346, de 12 de dezembro de 2017, estabelecendo as 
diretrizes gerais, os programas com seus respectivos objetivos, metas e custos para a 
Administração Municipal. 

OPPA foi utilizado como um instrumento de planejamento estratégico das ações 
deste governo. 

A Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal 2447/2020 - estimou a receita e fixou a 
despesa para o exercício de 2021 em 215.954.126,85 (duzentos e quinze milhões, 
novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e cinco 
centavos). 

A LDO estabeleceu-se como o elo entre o PPA e a LOA, sendo que, ao elaborar a 
LDO, selecionou-se dentre os programas/ações estabelecidos no PPA àqueles prioritários 
durante a execução do orçamento. Dessa forma, a LDO foi o instrumento de 
planejamento que estabeleceu as metas e prioridades da administração pública. 

Foi realizada uma consulta pública online para elaboração e aprimoramento do 
Plano Plurianual do quadriênio 2022-2025 e da Lei Orçamentária Anual referente ao ano 
de 2022. O questionário pode ser encontrado no site 
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https://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/4229-participe-da-elaboracao-do-plano-
plurianual-e-da-loa. 

O Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025 foi elaborado e encaminhado à 
câmara municipal no dia 01/10/2021. A definição dos objetivos e metas baseou-se em 
diagnóstico das necessidades e dificuldades do município pautado no plano de governo 
atual.As intenções de governo apresentados em campanha pelo gestor foram 
desdobradas em programas de governo e, suas ações, em metas físicas e financeiras. 

A lei de Diretrizes orçamentárias para o ano de 2022 foi elaborada e encaminhada à 
câmara municipal no dia 15/04/2021. A LDO está em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e apresenta todos os anexos exigidos, regula a contratação de 
pessoal, transferências de recursos a entidades públicas e privadas, limitação de 
empenho e outros. 

O controle Interno, na análise das metas do PPA, baseou na definição dos 
programas de governo priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Demonstrativode Execuçãodas Metas do PPA 2018-2021 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
VALOR ORÇADO 

PARA 2021 

VALOR 
EMPENHADO EM 

2021 

% DE REALIZAÇÃO 
NO ANO DE 2021 

Poder Legislativo 

2001- Ação Legislativa 7.770.000,00 6.465.178,88 83,21 

Poder Executivo 

2002 – Assist. População 
Desastres Ambientais 

31.000,00 12.928,08 41,70 

2004 – Aprimoramento 
Diretrizes Ambientais 

199.000,00 59.555,06 29,93 

2006 – Modernização das 
Políticas Educacionais 

37.851.376,85 32.547.512,13 85,99 

2007 – Normatização Jurídica 
e Contenciosos 

2.981.000,00 2.917.609,31 97,87 

2008 – Planejamento e 
Orçamento 

658.000,00 635.221,73 96,54 

2011 – Administração Geral 28.887.300,00 28.227.024,46 97,71 

2012 – Difusão Cultural 2.636.000,00 2.529.914,35 95,98 
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2014 – Desenvolvimento 
Urbano 

18.037.500,00 13.366.809,72 74,11 

2016 – Estruturação e 
Fomento da Economia Local 

1.796.000,00 1.657.517,15 92,29 

2017 – Apoio à Pratica de 
Esportes 

479.000,00 455.903,45 95,18 

2018 – Aperfeiçoamento de 
Políticas de Saúde 

58.363.700,00 56.395.578,93 96,63 

2119 - Valorização dos 
Funcionários Públicos 

2.000,00 1.200,00 60,00 

2020 – Modernização das 
Políticas Sociais 

8.084.000,00 7.101.942,60 87,85 

9999 - Reserva de 
contingência 

100.000,00 99.000,00 99,00 

Administração Indireta – Previdência Municipal: IPSEMP 

2005 - Serviços 
previdenciários 

22.440.000,00 20.085.974,89 89,51 

2011 – Administração Geral 1.611.000,00 832.328,86 51,67 

9999 – Reserva de 
Contingência 

1.300.000,00 0,00 0,00 

Administração Indireta– Serv. Aut. Água e Esgoto: SAAE 

0001 - Outros encargos 
Especiais 

273.500,00 232.738,01 85,10 

2004 – Aprimoramento 
Diretrizes Ambientais 

321.500,00 231.585,13 72,03 

2011 -  Administração Geral 5.635.700,00 5.274.731,15 93,59 

2013 – Saneamento Básico 16.446.550,00 13.665.292,89 83,09 

9999 - Reserva de 
contingência 

50.000,00 0,00 0,00 
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4. Resultado da Eficiência e Eficácia da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 

 

Demonstrativo da Eficiência e Eficácia da Gestão Orçamentária 

RECEITA POR FONTE 
VALOR 

ESTIMADO 
PARA 2021 

VALOR 
REALIZADO EM 

2021 

% REALIZADO 
EM 2021 

Receitas Correntes 212.585.244,41 253.604.396,25 119,30 

Impostos, Taxas e cont. de Melhoria 33.788.091,69 27.509.343,71 81,42 

Receitas de contribuições 11.060.000,00 11.520.511,36 104,16 

Receita Patrimonial 4.032.175,00 1.586.003,56 39,33 

Receitas de Serviços 23.386.300,00 21.828.516,83 93,34 

Transferências correntes 139.386.405,15 189.740.424,92 136,13 

Outras Receitas Correntes 1.441.133,57 514.313,82 35,69 

Receitas correntes 
Intraorçamentárias 14.811.350,00 19.801.424,27 133,69 

Dedução das Receitas Correntes -15.320.211,00 -18.896.142,22 123,34 

Receitas de Capital 3.368.882,44 6.070.650,52 180,20 

Operação de Crédito 1.000.000,00 0,00 0,00 

Alienação de Bens 34.000,00 0,00 0,00 

Transferências de Capital 2.334.882,44 6.070.650,52 260,00 

Total 215.954.126,85 259.675.046,77 120,25 
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4.1. Gestão Orçamentária 

 A execução do orçamento do Município de Pirapora no exercício de 2021 
obedeceu ao seguinte: 

Balanço Orçamentário 
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Execução de Restos a Pagar não processados 

 

 

 

Execução de Restos a Pagar não processadose Processados Liquidados 

 

 

Na lei orçamentária nº 2447/2020 foi autorizada a abertura de créditos adicionais 
suplementares até o limite de R$ 64.786.238,06 (sessenta e quatro milhões, setecentos e 
oitenta seis mil, duzentos e trinta e oito reais e seis centavos) e a Lei municipal 2466/2021 
de 13/06/2021 autorizou a  mais o valor 43.190.825,37 (quarenta e três milhões, cento e 
noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), totalizando 
107.977.063,43 (cento e sete milhões, novecentos e setenta e sete mil, sessenta e três 
reais e quarenta e três centavos), sendo que na execução orçamentária o município 
suplementou dotações num valor total de R$ 73.765.015,33 (setenta e três milhões, 
setecentos e sessenta e cinco mil, quinze reais e trinta e três centavos), tendo como fonte 
de recursos a anulação parcial de dotações, tendo como fonte de recursos a anulação 
parcial de dotações, excesso de arrecadação e o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior estando dentro do limite autorizado pelo Poder 
Legislativo. 

Houve no exercício a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro 
no valor de R$ 2.326.020,19 através da Lei 2458/2021 e da Lei 2510/2021 e abertura de 
Crédito adicional especial por anulação orçamentária no valor de R$ 2.242.446,00 através 
da Lei nº 2459/2021 todos dentro das conformidades e dos limites autorizados pelo 
poder legislativo. 
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Houve abertura de créditos extraordinários no exercício de 2021 no valor de R$ 
5.458.580,75 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta 
reais e setenta e cinco centavos) através de Decreto Municipal 108 de 01/09/2021, 116 
de 27/09/2021, 117 de 27/09/2021, 129 de 20/10/2021, 134 de 03/11/2021 e 147 de 
07/12/2021. 

 

4.2. Gestão Financeira 

O Balanço Financeiro demonstra os recebimentos e os pagamentos de natureza 
orçamentária e extraorçamentária ocorridos no exercício de 2021, conjugados com os 
saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o 
exercício seguinte. 

Em síntese, a execução financeira no exercício financeiro de 2021 assim pode ser 
demonstrada: 
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Balanço Financeiro 
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A execução financeira do Município no exercício de 2021 obedeceu ao seguinte: 

- Os balancetes mensais de receita e despesa conferem com o Balanço financeiro; 

- As receitas foram registradas pelo Regime de Caixa e as despesas pelo Regime de 
Competência; 

- O processo de pagamento assegura que foram cumpridas todas as formalidades 
legais; 

- O boletim diário de caixa foi escriturado diariamente; 

- As conciliações bancárias foram elaboradas mensalmente; 

- Os recursos vinculados foram devidamente aplicados nas finalidades específicas, 
sendo que os saldos não aplicados se mantiveram na conta bancária vinculada para ser 
aplicado no exercício seguinte; 

- Os rendimentos de aplicações financeiras de recursos vinculados foram 
devidamente aplicados nas finalidades específicas; 
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- Foram feitas retenções de Imposto de Renda, quando necessário, as quais foram 
apropriadas pela Prefeitura como receita orçamentária; 

- As aplicações financeiras foram efetuadas em bancos oficiais, tais como: 

                    - Banco do Brasil 

                    - Caixa Econômica Federal 

- As despesas orçamentárias pendentes de quitação até o dia 31/12 foram inscritas 
em Restos a Pagar, utilizando-se como contrapartida a receita extra-orçamentária; 

 

4.3. Gestão Patrimonial 

De forma resumida, assim pode ser demonstrado o patrimônio do Município no 
exercício de 2021: 
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Balanço Patrimonial 
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Demonstrativo das Variações Patrimoniais 
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O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do 
período, com detalhe das contas representativas dos bens, direitos e obrigações, 
evidenciando o saldo patrimonial da entidade - patrimônio líquido. 

Os saldos iniciais de todas as contas são idênticos ao saldo final apresentado no 
Balanço Patrimonial do exercício anterior.  

Ativo Financeiro 

Caixa/Bancos - os saldos dos bancos e caixa conferem respectivamente com os 
extratos bancários e boletim diário de caixa devidamente conciliado em 31/12. 

Ativo Permanente 

Bens Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial - os saldos dos Bens Móveis, Imóveis 
e de Natureza Industrial conferem com o Inventário Geral Analítico de 31/12/2021, sendo 
que os bens incorporados estão especificados na relação denominada, conforme 
conferência da Comissão de Controle de Patrimônio. Demonstrativo dos Bens Incorpora-
dos e Desincorporados. Constatamos que estão sendo reformulados os processos de 
controle do setor e que o mesmo encontra-se em revisão e atualizaçãodo registro 
analítico dos bens de natureza permanente.  
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Passivo Financeiro 

Restos a Pagar do município no exercício de 2021, no valor de R$ 16.735.847,03, 
sendo o valor de R$ 10.480.136,36 não processados e o valor de R$ 6.255.710,67 
processados, todos conferem com as respectivas notas de empenhos.  

 

Passivo Permanente 

Dívida Consolidada - os saldos dos empréstimos, financiamentos e parcelamentos 
conferem com as Certidões/Declarações expedidas pelas entidades credoras em 31/12. 

 

Saldo Patrimonial 

O saldo do Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de 
deduzido todos os passivos. Em 2021, apurou-se um Patrimônio Líquido de R$ 
77.379.225,04 (Setenta e sete milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e 
cinco reais e quatro centavos). 

Inventário Geral Analítico 

Todos os valores constantes no Inventário Geral Analítico de 31/12/2021 guardam 
paridade com as demais demonstrações contábeis. 

Todos os valores constantes no Inventário Geral Analítico podem ser comprovados 
através de extratos, declarações, carga patrimonial, certidões e outros documentos 
hábeis. 

Análise do cumprimento dos limites e condições para realização deOperações de crédito 

Não foram realizadas Operações de Crédito no exercício de 2021. 

5. Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar bem 

como dos limites das condições para realização da despesa total com pessoal 
 

5.1. De acordo com o artigo 36 da Lei nº 4.320/64 considera-se Restos a Pagar as 
despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as 
despesas processadas das não processadas. 

Poder Executivo 

Foi registrado Restos a Pagar no valor de R$ 16.527.499,13 - sendo o valor de R$ 
10.373.893,75 não processados e o valor de R$ 6.153.605,38 processados. 
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Câmara Municipal 

Foi registrado Restos a Pagar no valor de R$ 208.347,90 - sendo o valor de R$ 
106.242,61 não processados e o valor de R$ 102.105,29 processados. 

Quadro Demonstrativodas DespesasInscritasem Restos aPagar no Exercício de 

2021 
 

Instituição RP não Processados RP Processados Total 

Câmara Municipal 106.242,61 102.105,29 208.347,90 

IPSEMP (Previdência) 56.070,77 7.988,85 64.059,62 

SAAE 761.002,16 171.217,98 932.220,14 

Prefeitura Municipal 9.556.820,82 5.974.398,55 15.531.219,37 

 Total 10.480.136,36 6.255.710,67 16.735.847,03 

 

A inscrição em restos a pagar em 31/12/2021 apresenta um montante de 
R$16.735.847,03 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e 
quarenta e sete reais e três centavos), sendo deste montante R$10.480.136,36(dez 
milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e seis reais e trintae seis centavos) não 
processados eR$6.255.710,67 (seis milhões, duzentos e cinquentae cinco mil, setecentos 
e dez reais e sessenta e sete centavos) processados. 

Foi anulado,no exercício, o valor de R$ 15.726.154,06 (quinze milhões, setecentos e 
vinte e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e seis centavos) relativo a restos a pagar 
conforme demonstrativo abaixo: 

Decretos de Anulação de Restos a Pagar 

Decreto 145/2021 
de 06/12/2021 

Cancelamento dos restos a pagar 
processados e não processados de 
exercícios anteriores, prescritos até 
31/12/2015 

R$ 1.920.579,18 

 

 

Decreto 148/2021 
de 09/12/2021 

Cancelamento de restos a pagar não 
processados 

R$ 10.979.829,17 

Decreto 149/2021 
de 09/12/2021 

Cancelamento dos restos a pagar 
processados e não processados junto 
ao SAAE, incluídos no termo de 
parcelamento 1325 de 18/12/2020 e 
termo de parcelamento s/n de 
26/02/2021 

R$ 2.618.265,06 

Decreto 150/2021 
de 09/12/2021 

Cancelamento dos restos a pagar 
processados e não processados junto 
ao IPSEMP, incluídos no termo de 
parcelamento s/n de 21/12/2020 

R$ 207.480,65 
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Disponibilidade Financeira 

A LRF menciona que as disponibilidades financeiras sejam identificadas por fonte de 
recursos.  

Os recursos que constam como disponibilidades financeiras quase que na sua 
totalidade estão vinculados a despesas específicas e a contratos já celebrados. 

 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 42 veda o gestor público contrair 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro de seu mandato. 
Assim o Município apresenta, no exercício de 2021, suficiência financeira no valor de 
R$50.936.703,82(cinquentamilhões,novecentos e trinta e seis mil setecentos e três reais e 
oitenta e dois centavos). 

5.2. Limites e condições para a realização da despesa total com pessoal 

O montante da receita corrente líquida no exercício de 2021 foi de R$ 
227.582.581,17 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, 
quinhentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) Os gastos com pessoal do 
município no exercício de 2021 apresenta um valor de R$ 106.128.681,33 (cento e seis 
milhões, cento e vinte oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos). 
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6. Aplicação dos recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem como em 

ações e em serviços públicos de saúde, notadamente quanto ao valor residual de que 

trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, com a 

especificação dos índices alcançados 
 

O controle interno do município analisou a movimentação dos valores 
correspondentes às fontes de recursos destinadas ao ensino, que foram feitas de forma 
regular em contas específicas. O município aplicou no exercício de 2021 acima do mínimo 
exigido pela CF/88. O quadro extraído do sistema de gestão pública do município 
demonstra os valores aplicados no ensino: 
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6.1. Demonstrativo das Receitas e Despesas 
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6.2. Recursos do FUNDEB 
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6.3. Aplicação dos recursos em ações e em serviços públicos de saúde 

O valor registrado na contabilidade como base de cálculo para aferir os gastos na 
saúde no exercício de 2021 foi de R$ 117.103.913,80 (cento e dezessete milhões, cento e 
três mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos). Foi aplicado nas ações de saúde o 
valor de R$ 29.298.932,04 (vinte e nove milhões, duzentos e noventa e oito mil, 
novecentos e trinta e dois reais e quatro centavos), correspondendo a 25,02% da base de 
cálculo apurada, ultrapassando o índice constitucional em 10,02%. 
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7. Destinação dos Recursos obtidos com a Alienação dos Ativos 

 

Receita Arrecadada 

Discriminação Valor 

Receita 0,00 

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 103,42 

Total 103,42 

 

Aplicação dos Recursos 

Discriminação Valor 

 0,00 

 

8. Repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo do município 
 

É função do órgão de controle interno fiscalizar os gastos com o legislativo 
municipal. Osvalores são repassados em duas parcelas, até o dia 20 de cada mês. O 
repasse ao legislativo durante o exercício de 2021 efetuou- se de forma regular.Foi 
repassado R$ 6.504.806,18 (seis milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e seis reais 
e dezoito centavos) em 24 parcelas sendo 02 parcelas no valor de R$ 270.074,18 
(duzentos e setenta mil, setenta e quatro reais e dezoito centavos) 01 parcela no valor de 
R$ 271.100,86 (duzentos e setenta e um mil, cem reais e oitenta e seis centavos) e 21 
parcelas de  R$271.121,76 (duzentos e setenta e um mil, cento e vinte e um reais e 
setenta e seis centavos). 
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9. Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as 

respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento 
 

As transferências de recursos públicos para as entidades de direito privado e 
consórcios públicos aconteceram mediante autorização em leis específicas além de 
atender aos critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

As entidades também fizeram as devidas prestações de contas, demonstrando a 
regular aplicação dos recursos públicos recebidos. 

VALORES REPASSADOS EM 2021 

ENTIDADES RECURSO VALOR 

Associação Cultural, Musical e Artística 100 33.750,00 

Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APAE 100 89.100,00 

Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APAE 102 60.000,00 

Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APAE 112 24.262,69 

Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APAE 159 104.111,64 

Associação Universitária de Pirapora - AUP  100 75.000,00 

Associação Universitária Técnicos de Pirapora - AUTP  100 75.000,00 

Lar dos Idosos 129 3.370,18 

TOTAL 464.594,52 

 

 O município participa do consórcio público Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Médio São Francisco - CIMESF, inscrito no CNPJ (01.275.576/0001-24), que foi instituído 
pela Lei Municipal de nº. 2325/2017. 

 O município participa do consórcio público CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAUDE REDE URGENCIA NORTE MINAS- CISRUN, inscrito no CNPJ (11.636.961/0001-03), 
que foi instituído pela Lei Municipal de nº. 2021/2009. 

 O município participa do consórcio público CONSORCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE, inscrito no CNPJ (21.505.692/0001-
08). 

  O município participa do consórcio público CODANORTE - CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS, inscrito no 
CNPJ (19.193.527/0001-08). 
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9.1. Demonstrativo do Impacto na Execução Orçamentária 

 

Total da Despesa Total Transferido Consórcio % Aplicação 

219.956.434,90 220.770,62 0,10 

 

10. Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o Ativo Imobilizado 

Uma das preocupações do Município refere-se à proteção de seus ativos, em 
particular do seu ativo imobilizado. Para tanto, vem aprimorando suas medidas de 
controle e a legislação municipal que trata da matéria. 

Foi instituída comissão para conferência e realização de inventário físico-financeiro, 
avaliação inicial e regularização do patrimônio do Poder Executivo do Município. Dentre 
as atribuições da comissão estão: Conferir, in-loco, todo o patrimônio do Poder Executivo 
Municipal, realizar o inventário dos bens patrimoniais, avaliar o estado dos bens e propor 
o seu reparo, reposição ou baixa, entre outras. (Portaria 43/2021, publicada no Diário 
Oficial dos Municípios Mineiros no dia 20/01/2021). 

Foi publicado o Decreto 106 de 26/08/2021 que regulamenta os critérios de 
avaliação, reavaliação e redução, a valor recuperável, dos bens da Administração, 
prevendo critérios para sua depreciação, amortização e exaustão e dispõe sobre seu 
reaproveitamento, movimentação, desfazimento e baixa patrimonial. 

No ano de 2021, foram inventariadas as secretarias de Administração e Finanças, 
Planejamento, Governo, Emprego e desenvolvimento Econômico, Família e Políticas 
Sociais, Educação, Esporte Juventude e Cultura, a sede da secretaria de Projetos e Obras e 
a sede da secretaria de Infraestrutura. 

11. Cumprimento dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema 

Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) 

A análise quanto à tempestividade das remessas baseou-se nos recibos de 
confirmação de entrega enviados pelo SICOM referente aos módulos de Instrumentos de 
Planejamento, Inclusão de Programas, Acompanhamento Mensal, Legislação de Caráter 
Financeiro, Balancete, Folha de Pagamento e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público.  

Considerando-se os prazos legalmente previstos, as prorrogações de prazos 
estabelecidas, bem como a autorização concedida para a substituição de remessas 
observou-se que não houve intempestividade na entrega dos módulos de prestações de 
contas por meio do Portal SICOM. 

No caso de o município possuir regime próprio de previdência social (RPPS), o 
relatório conterá, além dos itens retro especificados: 
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12. Montante inscrito em restos a pagar, referente às contribuições previdenciárias 
 

Discriminação Valor 

Restos à Pagar de contribuições previdenciárias no exercício de 2021 1.384.991,89 

Valor do débito de contribuições descontadas dos servidores 50.002,70 

Total da Dívida Flutuante do município em 31/12/2021 23.266.203,76 

Impacto em % dos valores devidos Sobre a Dívida Flutuante 6,17% 

 

13. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, 

distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles 

repassados ao regime próprio de previdência 

 

Discriminação 
Valor 

Empenhado 
Valor Pago 

Restos a 

Pagar 

Obrigações Patronais Relativas ao RPPS  16.567.214,03 15.407.743,98 1.159.470,10 

Obrigações Patronais Relativas ao INSS  2.908.448,33 2.682.926,54 225.521,79 

Total das obrigações patronais no 

exercício  

19.475.662,36 18.090.670,47 1.384.991,89 

14. Procedimentos adotados quando houver a renegociação da dívida com o RPPS, com a 

indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número 

de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas 
 

Demonstrativo da Dívida 

 

Saldo Anterior Inscrição Atualização Amortização Cancelamento Saldo Atual 

80.854.317,73 0,00 0,00 2.306.943,54 0,00 78.547.374,19 

 

O Poder Executivo firmou parcelamento junto ao Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Pirapora - IPSEMP, em 420 (quatrocentos e vinte) prestações 
mensais, consolidados até o mês de Novembro/2020, autorizado pela Lei Municipal 
2449/2020 de 15/12/2020. 
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Os valores originais foram atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 
0,5% (meio por cento) ao mês acumulados desde a data de vencimento até a data da 
assinatura do termo de acordo de parcelamento e multa de 2% (dois por cento). 

 

15. Informações registras da dívida de natureza previdenciária conciliadas com aquelas inseridas 

nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos próprios, especialmente no que diz 

respeito a Restos a Pagar, Dívida Ativa, Contribuições a Receber e Empréstimos 
 

Discriminação No Ente No RPPS Diferença 

Inscrição Restos a Pagar 64.059,62 64.059,62 0,00 

Dívida ativa X dívida fundada 0,00 0,00 0,00 

 

Contribuições Patronais 

Saldo Anterior 
Contribuições 

Devidas 
Atualizações 

Recolhimento 

Realizado 
Saldo Atual 

0,00 16.567.214,03 0,00 15.407.743,93 -1.159.470,10 

  

Contribuições dos Servidores 

Saldo Anterior 
Contribuições 

Devidas 
Atualizações 

Recolhimento 

Realizado 
Saldo Atual 

734.617,33 5.413.702,90 0,00 5.263.232,93 -885.087,30 

 

 

Verificou-se adequação dos valores registrados na Contabilidade do Instituto de 

Previdência com os valores registrados pelo ente instituidor, em especial quanto ao 

montante transferido ao mesmo. 




