
 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara Municipal de Aurora do Pará 
 

O Portal da Transparência mais perto de você 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora do Pará/PA 

2021 



!E=n

ESTADO DO PARA
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERN0 N9 013/C3/2021 -  CAMAP

Assunto:  Relat6rio Quadrimestral

Objeto: Contas relativas ao 39 Quadrimestre de 2021

Perfodo: 01/09/2021 a 31/12/2021

Gestor/Ordenador de Despesas:

Vereador Presidente MAGNO RODRIGO PEREIRA MIRANDA

RELAT6RIO

0 responsavel pelo 6rgao de Controle lnterno da Camara Municipal de Aurora do Pars, vein

por     meio     deste     apresentar     o     Parecer     de     Relat6rio     Quadrimestral     do     Exercicio
Econ6mico/financeiro  de  2021  sobre  as  contas  do  Poder  Legislativo,  em  conformidade  com  o

previsto no Art. 74, da Constituicao Federal/88 bern como Art. 59, da Lei Complementar n9101, de
04 de maio de 2000.

Antes  de  adentrarmos  ao  merito  do  presente  parecer  6  de  ser verificado  que  a
condu€ao  da  analise tecnica  6 vinculada  a  atividade  prevista  na  Constituicao  Federal  em

seu  artigo  74  no  qual  preve  as  atribui€6es  do  Controle  lnterno  perante  a  Administra€5o

Pllblica, bern como sua responsabilidade. Cabe aos respons5veis pelo Controle lnterno, ao

tomarem  conhecimento de qualquer irregularidade ou  ilegalidade, dela darem  ciencia  ao

Tribunal de Contas da  Uniao e/ou respectivo Tribunal de Contas que forem vinculados.

A   Controladoria    lnterna   tern   sua   legalidade,   atribui€6es   e   responsabilidades

entabuladas no Art. 74 da Constitui€ao Federal/1988, /.n verb/.s..

Art.   74.   Os   Poderes   Legislativo,   Executivo   e   Judiciario   manterao,   de   forma

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

(...)

§ 19 0s responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilega]idade, dela darao ciencia ao Tribunal de
Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria. (grifo nosso)
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Neste sentido cabe a  ressalva  quanto  a  responsabilizac5o solidaria  do  respons5vel

pelo  Controle  lnterno.  Tal  responsabilidade  s6  ocorrera  em  casos  de  conhecimento  da
ilegalidade ou irregularidade e dela n5o informar tais atos ao Tribunal de Contas no qual 6
vinculado, ferindo assim sua atribuicao de apoiar o Controle externo.  Importante tambem

destacar que o Controlador lnterno nao 6 o ordenador de despesas e que tal atribuicao se
restringe ao Presidente desta Casa de Leis.

0    Controle    lnterno    desenvolveu    suas    atividades    atrav€s    da    prestagao    de
informac6es visando o  pleno  atendimento  a  orienta€ao  das  normas  legais.  Dessa forma,

atuou atrav6s da sistematica de informar e fazer recomenda€6es administrativas informais
ou   formais   ao   Ordenador   de   Despesas,   objetivando   a   sanar   inconformidades   ou

deficiencias administrativas detectadas. E o relat6rio.

EXAME

a)   Balanco or€amentario

0  Or€amento  Fiscal  da  Camara  Municipal  de Aurora  do  Pars foi  aprovado  pela  Lei

Municipal  competente,  conforme  estabelece a  Lei  Or€ament5ria  Anual -LOA  2021 -Lei

Municipal  n9 350/2020. 0 valor fixado  pela  LOA esta sendo executado  pelo  Legislativo de
forma  regular e respeitado os limites constitucionais.

0  municipio de Aurora  do  Pars,  atribufdo ao  Poder Executivo, vein  repassando ao
Legislativo o valor previsto pelas receitas amparadas no Art.153, § 59, Art.158 e Art.159,

da  Constituicao  Federal/88  e  na  pr6pria  LOA-2021.  0 Controle  lnterno considerou  como

base de Calculo as receitas efetivamente realizadas no ano anterior: somat6rio da  receita
tributaria  e  das  transferencias  previstas  nos  artigos  supracitados,  disponfveis  ainda  via

relat6rios de sites de repasses pllblicos.

b)   Balan€o Financeiro

No   Controle   Contabil   das   operac6es   financeiras   e   extra   orcamentarias   deste

perfodo,   nenhuma   irregularidade  foi  constada,  sendo  os  valores  retidos  devidamente
recolhidos,  tanto  os  previdenciarios  como  os  de  lmposto  de  Renda  Retido  na  Fonte  e

consignados bancarios.

c)   Contratos e Licitac6es
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As   formalizac6es   dos   Processos   Licitat6rios   e   dos   Contratos   realizados   neste

quadrimestre obedeceram a Lei Federal 8.666/93 e suas alterac6es, devidamente inseridas
as clausulas essenciais bern como respeitados os princfpios constitucionais.

d)   Despesas de Diarias

Quanto  as  despesas  referentes  ao  pagamento  de  di5rias,  constatou-se  ter  sido
respeitado o procedimento de solicitacao, comprova€ao da despesa e pagamento para as
mesmas,  conforme  preceitua  a  Resolusao  Ng  001/2019  que  regulamenta  tal  concessao,
ademais,  comunica-se  que  tais  documentos  comprobat6rios  encontram-se  disponfveis
tanto no Portal eletr6nico desta Camara Municipal como no site de repasses ptiblicos.

e)   Despesas com pessoal

No  que  concerne  a  despesa  com  pessoal,  a  Camara  Municipal  de Aurora  do  Pars

atende aos dois limites estabelecidos:
•      Verifica-se  que  o  gasto  com  folha  de  pagamento,  inclufdos  os  subsfdios  dos

Vereadores e exclufdos os gastos com  inativos,  neste perfodo, esta  abaixo do
limite  de alerta  de  70% do seu  repasse, conforme  estabelecido  no Art.  29-A,
da   Constitui€§o  Federal/88,  acrescido  do  art.  71  da   Lei  Complementar  n9
101/2000.

Analisou-se  ainda   que  o   limite  de  gastos  com   despesa   de   pessoal,   neste

quadrimestre,  esta  abaixo dos 6%  da  Receita  Corrente  Lfquida  do  Municfpio,
de acordo com  o amparo do Art.  20,Ill, alfnea  ``a" da  Lei de Responsabilidade
Fiscal n9101/2000.

As  contas  deste  perfodo  foram  colocadas  a  disposi€ao  do  contribuinte  mediante

publicacao  no  portal  da  transparencia  do  Legislativo,  conforme  preve  a  Lei  de  Acesso  a
lnforma€ao  n9  12.527/2011.  De  acordo  com  nossos  levantamentos  nao  foi  constatado
nenhum  questionamento  ou  dentincia  sobre  a  legitimidade  das  mesmas  ate  o  presente

momento.

PARECER

Diante do exposto, o 6rga.o de Controle lnterno € de parecer que as metas previstas
no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Or€amentarias do Exercfcio Econ6mico

e  Financeiro foram  adequadamente cumpridas neste segundo quadrimestre,  de acordo com as

disponibilidades financeiras desta Casa  Legislativa.
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De outra parte, no que se refere a legalidade dos atos de gestao or¢amentaria, financeira e

patrimonial  realizados  pelo  Exmo.  Sr.  Magno  Rodrigo  Pereira  Miranda,  Vereador  Presidente  do
Poder   Legislativo,   durante   o   Terceiro   Quadrimestre   de   2021,   representa,   adequadamente,

regularidade e adequac5o as  exigencias do  controle  interno,  externo,  e  constitucionais. Atende o

exposto, tendo assim urn Parecer Favoravel as respectivas contas.

S.M.J. E o parecer da  Unidade de Controle lnterno.

Camara  Municipal de Aurora do Pars/PA, 25 de janeiro de 2022.
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