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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 
 

EXERCÍCIO DE 2020 
 

Considerando a Portaria n.º 003-2020, de 20 de outubro de 2020, que nomeia a 

presente servidora para exercer o cargo de Controlador (a) Interno no Poder Legislativo 

da Câmara do Acará, a contar de 20 de outubro de 2020, subsidio, no que for possível, 

as informações por ora apresentadas e disponibilizadas pelos setores desta Câmara, ao 

assumir o cargo em final de Gestão. 

Apresentamos o relatório do Controle Interno sobre o acompanhamento das 

atividades da Câmara Municipal do Acará, na gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e administrativa relativo ao Exercício de 2020. 

Em atenção ao que determina a legislação vigente, quanto ao encerramento do 

exercício de 2020 foi encaminhado para apreciação os seguintes documentos: 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, bem como as ações e programas desenvolvidos nos períodos 

correspondentes, além de despesas com diárias, atos administrativos (pautas e atas) e 

projetos de Leis.  

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 no exercício de 2020 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, aonde demonstram que a despesa com pessoal e 

encargos sociais atingiu o percentual de 1,47% de aplicação, e com isso há indícios que 

vem se mantendo dentro do limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual n.º 

240/2019 sancionada em 27/12/2019, como também a programação das ações 
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previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 239/2019 sancionada em 08/07/2019 

e do Plano Plurianual para o Quadriênio (2018-2021), com referência a unidade Câmara 

Municipal, com referência a unidade Câmara Municipal. 

          A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal das atividades 

demonstram terem sido realizados pelo Poder Legislativo, e que estão em consonância a 

movimentação financeira, sendo analisados por meio dos relatórios contábeis e 

balancetes mensais apresentados pelo Financeiro desta Câmara. 

Verifica-se que as despesas realizadas não excederam os limites definidos, 

obedecendo ao cumprimento das despesas na classificação funcional - programática, 

como também os créditos autorizados na Lei Orçamentária Anual, neste exercício de 

2020, a documentação das despesas realizadas encontra-se habilitadas em todas as suas 

fases e arquivadas conforme preconiza a contabilidade pública. 

Em relação aos Processos Licitatórios do Exercício de 2020, os mesmos foram 

executados em concordância a Lei nº 8666/93 e a Lei nº 10520/2002, obedecidos aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, todos os processos inclusos no Portal do jurisdicionados e no Portal da 

Câmara Municipal para acompanhamento. 

          O repasse do duodécimo para a Câmara Municipal foi realizado em concordância ao 

que é estabelecido pela Constituição Federal e suas alterações, no valor total R$ 

3.198.063,24 (três milhões cento e noventa e oito mil e sessenta e três reais e vinte e 

quatro centavos), valor definido na Lei Orçamentária Anual de 2020.   

          Ressaltamos que em decorrência ao acordo realizado entre o poder Executivo e 

Legislativo, nos autos do Processo nº 0004498-56.2014.8.14.0076, foram repassados o 

valor de R$ 224.510,13 (Duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais e treze 

centavos) referente à 4ª, 5ª e 6ª parcelas, até o 3º Quadrimestre de 2020, totalizando o 

valor total R$ 3.422.573, 37 (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e 

setenta e três reais e trinta e sete centavos) no Exercício de 2020, assegurando a 

necessária autonomia financeira do Legislativo, podendo exercer suas funções típicas de 
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fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além da função 

básica de legislar. 

         As atividades administrativas desenvolvidas decorreram também dos Projetos de 

Lei remetidos aos Edis, para apreciação e avaliação, às visitas nas comunidades do 

Município e aos Órgãos Estaduais e Municipais no Exercício de 2020, envolvendo os 

trabalhos das comissões desta casa legislativa, em visitas e reuniões com as equipes 

técnicas para verificar as necessidades e demandas em prol da população e evolução do 

município, bem como para o acompanhamento dos gastos públicos.  

        Vale informar que, a priori, todos os trabalhos e acompanhamento realizados 

sempre se concretizaram respeitando o Decreto Estadual e Municipal por ora em vigor, 

quanto a segurança, atuação e prevenção referente à Pandemia do COVID-19. 

Por fim, a priori, conclui-se que 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. 

         É o relatório. 

                                                                                               Acará/PA, 10 de janeiro de 2021. 
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RADMILA PANTOJA CASTELLO 
COORDENADOR CONTROLE INTERNO 

Portaria n.º 003-2020 de 20 de outubro de 2020 
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