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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

EXERCÍCIO DE 2021 (2º QUADRIMESTRE) 

 

                        Apresentamos o relatório do Controle Interno sobre o acompanhamento 

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

administrativa relativo ao 2º quadrimestre do exercício de 2021. 

  Em atenção ao que determina a legislação vigente, o encerramento do 2º 

quadrimestre do exercício de 2021 ,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 e Procedimentos Licitatórios a 

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

Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal em concordância com as exigências 

estabelecidas. 

 As despesas com pessoal e encargos sociais  em sua apuração do 

cumprimento do limite legal   até o segundo quadrimestre do exercício de 2021 , o valor 

total de R$1.486.588,89( Um milhão ,quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e 

oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos ) ,sobre a Receita Corrente Liquida 

Ajustada equivale a 1,34% de gastos com o pessoal, conforme os dados extraídos dos 

relatórios contábeis ,as despesas com pessoal e encargos sociais , vem se mantendo 

dentro do limite estabelecido, pelo limite máximo (6%) de acordo com Incisos I,II e III do 

art.20 da LRF ,limite prudencial (5,70%) parágrafo único do art.22 da LRF.        

 As despesas orçamentárias vêm seguindo as determinações da Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2021 , como também a Programação das 

Ações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 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 e orçamentária foram  analisadas através  dos relatórios contábeis ( 

demonstrativos de execução da receita orçamentária, demonstrativos da execução da 

despesa orçamentária empenha, liquidada e paga) , balancetes mensais , extratos 

bancários e a execução da despesa extra-orçamentária. As despesas realizadas não 

excederam os limites definidos, obedecendo o cumprimento  das despesas  na 
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classificação funcional-programática ,como também os  créditos autorizados na Lei 

Orçamentária Anual neste 2º quadrimestre  do exercício de 2021 ,a documentação da 

prestação de contas  encontra-se habilitada em todas as suas fases e arquivadas 

conforme preconiza a contabilidade pública. 

                     O repasse do duodécimo para a Câmara Municipal até o 2° Quadrimestre do 

exercício de 2021, totalizou em R$ 2.238.644,32  (dois milhões, duzentos e trinta e oito 

mil ,seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois 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. 

                      Os procedimentos licitatórios  foram acompanhados por esta Controladoria 

em todas as suas fases  de acordo com o que preconiza as Leis de Licitações e suas 

alterações posteriores, que institui  normas de licitações e contratos administrativos e 

dá outras providências, foram executados até o segundo quadrimestre do exercício de 

2021,os seguintes processos : Inexigibilidade nº 01/2021 - Prestação de Serviços 

Técnicos Especializados Advocatícios, Inexigibilidade nº 02/2021 – Prestação de Serviços 

de Consultoria e Assessoria Técnica especializada de Contabilidade Pública, 

Inexigibilidade nº 03/2021 – Contratação de Pessoa Jurídica, especializada no 

fornecimento de licença de uso de Sistemas de informática de gestão pública 

,Inexigibilidade nº 04/2021 – Contratação do serviço de assessoria e consultoria em 

licitação e atuação como pregoeiro, Pregão Presencial nº 001/2021 – Locação de 

veículos, Pregão Presencial nº 002/2021 -  Aquisição de Combustível, Pregão Presencial 

nº003/2021 – Aquisição de material de Higiene e Limpeza, Pregão Presencial nº 

004/2021 – Aquisição de Gêneros Alimentícios e Pregão Presencial nº 005/2021 – 

Aquisição de Material de Expediente.   

                      As Atividades administrativas desenvolvidas decorrem também aos 

projetos de Lei remitidos aos edis para apreciação e avaliação ,sobre matérias de 

competência exclusiva do município , até o segundo quadrimestre do exercício de 2021 

foram encaminhados os seguintes projetos : Projeto de Lei nº 001/2021 – Dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito especial, Projeto de Lei nº 002/2021 – Dispõe sobre 

a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social , Projeto 

de Lei nº 003/2021 – Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2022 e da outras providências , Projeto de Lei nº 004/2021 – Cria os 

componentes do município de Acará-PA do sistema nacional de Segurança alimentar e 

nutricional define os parâmetros para elaboração e implementação do plano municipal 
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de segurança alimentar e nutricional e da outras providências, Anteprojeto de Lei nº 

005/2021 – Altera o art.1] da Lei nº 180/2012 e da outras providências), e dando 

continuidade aos trabalhos de apreciação e avaliação os   Projeto de Lei nº 006/2020 – 

Dispõe sobre a Criação do Departamento Municipal de Mobilização de Trânsito, Projeto 

de Lei nº 005/2020 – Dispõe sobre a atualização e alteração da Lei de Criação da Guarda 

Municipal de Acará e dá outras providências, Projeto de lei  nº 008/2019 – Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município  de Acará-Pa  e Moção 

nº 004/2021  que requer ao Governo do Estado do Pará ,através da Secretária de 

Transportes , que providencie com urgência, recuperação asfáltica e sinalização das 

rodovias PA-252 e Perna Sul, requerimentos quanto as demandas municipais , como 

também a fiscalização da Gestão do Executivo quanto aos recursos constitucionais 

repassados ao Município para execução das ações e programas definidos em lei . 

                       Como determina a legislação   foram encaminhados ao Setor competente 

da Prefeitura Municipal todos os relatórios contábeis referente ao 2º quadrimestre de 

2021 da execução da receita e despesa da Câmara Municipal para consolidação da 

Matriz de Saldos Contábeis, conforme Portaria Interministerial nº 424/2016, Portaria 

549/2018 e Resolução Administrativa nº 32/2018/TCM/PA. 

                    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, 29 de setembro de 2021. 

 

 

 

    Jean Savio Costa Sena 
Controlador Interno 

Portaria nº003/2021/CMA 
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