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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

EXERCÍCIO DE 2018 

                        Apresentamos o relatório do Controle Interno sobre o acompanhamento das 

atividades da Câmara Municipal na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa 

relativo ao exercício de 2018. 

  Em atenção ao que determina a legislação vigente, o encerramento do exercício  

2018, nos foi encaminhado para apreciação o relatório de Gestão Fiscal ,execução orçamentária 

e financeira ,documentos de despesa(empenho ,liquidação e pagamento ,notas fiscais e recibos 

de serviços e consumo) ,folhas de pagamento analítica e sintética dos funcionários efetivos , 

agentes políticos e comissionados ,ações e programas desenvolvidos neste período ,despesas 

com diárias , atos administrativos (pautas e atas) ,Projetos de Leis ,Termos Aditivos a partir 

dessas informações seguem as análises realizadas de acordo com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal e Constituição Federal em concordância com as exigências. 

 As despesas com pessoal e encargos sociais até dezembro de 2018 ,totalizaram R$ 

2.051.970,06 ( dois milhões ,cinquenta e um mil ,novecentos e setenta reais e seis centavos)  

foram analisadas de acordo com o cumprimento ao Art.19,inciso III ,da LRF ,e Art. 29-A da 

Constituição Federal ,com redação dada pela emenda Constitucional nº 58/2009,conforme os 

dados extraídos dos relatórios contábeis ,as despesas com pessoal e encargos sociais , vem se 

mantendo dentro do limite estabelecido .        

 As despesas orçamentárias vêm seguindo as determinações da Lei Orçamentária 

Nº223/2017sancionada em 22/12/2017 , como também a programação das ações previstas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 219/2017  em 06/07/2017 e do Plano Plurianual para o 

quadriênio (2018-2021), com referência a unidade Câmara Municipal.             

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal das atividades 

realizadas pelo Poder Legislativo estão em consonância ,a movimentação financeira foi 

analisada através  dos relatórios contábeis  e balancetes mensais .As despesas realizadas não 

excederam os limites definidos ,obedecendo o cumprimento  das despesas  na classificação 

funcional-programática ,como também os  créditos autorizados na Lei Orçamentária Anual neste 

quadrimestre   ,a documentação das despesas realizadas encontram-se habilitadas em todas as 

suas fases e arquivadas conforme preconiza a contabilidade pública.  

 Em relação aos processos licitatórios já vigentes ,para fins de locação de veículos e 

Assessoria Técnica informamos que foram realizados aditamentos aos alusivos processos 

.Diante deste fato ,não houve a realização  de procedimentos licitatórios no exercício de 2018, 

em face dos aditamentos supramencionados, respeitando os princípios 
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(legalidade,impessoalidade,proporcionalidade,moralidade,publicidade e eficiência),inclusos no 

Portal do jurisdicionados e no Portal da Câmara Municipal para acompanhamento. 

                     O repasse do duodécimo para a Câmara Municipal neste ano de 2018, totalizou em 

R$980.308,25  (novecentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e vinte e cinco centavos) , em 

concordância ao que é estabelecido pela Constituição Federal e suas alterações foi repassado o 

valor do duodécimo ,assegurando a necessária autonomia financeira do Legislativo ,podendo 

exercer suas funções típicas de fiscalização contábil ,financeira ,orçamentária ,operacional e 

patrimonial ,além da função básica de legislar.  

                      As Atividades administrativas desenvolvidas decorreram também aos projetos de 

Lei remitidos aos edis para apreciação e avaliação ,correlacionadas as demandas  enviadas 

através dos seguintes projetos :Projeto de Lei nº 13/2018-Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2019 ,Projeto de Lei nº 14/2018- Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual para 

o período de 2019-2021  e o AntiProjeto de Lei nº 06/2018- Dispõe sobre  a Identificação e 

Controle da Frota de veículos a serviço do município de Acará-Pa ,envolvendo as comissões nos 

trabalhos de visitas e reuniões com   as equipes técnicas para verificação das necessidades 

demandadas em prol da população , para o acompanhamento dos gastos públicos.       

                    As publicações e divulgações dos atos administrativos e relatórios de prestação de 

contas relativos ao Poder Legislativo, estão devidamente publicados no site da Câmara 

Municipal e Quadro Oficial. 

 

 

 

 

                                                                                                                Acará/Pa,18 de janeiro de 2019. 
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