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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES/PA 

 
 

 
 

 

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE 

2021 

  

PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Em atendimento a  R E S O L U Ç Ã O TCM/PA, apresentamos a 
seguir o Relatório de Controle Interno, referente ao 2º Quadrimestre de 
2021, com o objetivo de demonstrar a análise dos atos e fatos 
administrativos, da execução orçamentária e financeira e dos registros 
contábeis, da Câmara Municipal de Chaves, abordando, ainda, a 
análise dos limites de ordem Legal e Constitucional a que o Poder 
Legislativo Municipal está sujeito, permitindo acompanhar e corrigir 
eventuais desajustes em relação aos mesmos. 
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1. DA INTRODUÇÃO 
            

    Este Relatório do Controle Interno, da Câmara Municipal de Chaves, 

foi realizado com base na Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 

2021. 

          O Controle Interno, tem com atribuição analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os 

resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e 

patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua 

missão institucional. Além de atender exigência legal e exercer função 

fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem como objetivo principal 

também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas 

decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros 

e corrigir falhas em tempo real.  

         Durante o 2º quadrimestre, conforme as incumbências do Órgão do 

Controle Interno da Câmara Municipal de Chaves, foram analisados os 

atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial praticados pela sua Administração, bem como registros 

contábeis e as demonstrações contábeis.  

          O conteúdo constante do presente relatório consiste no 

atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de 

posse do Controle Interno, que terão como objetivos: 

 

          - Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis 

financeiros e operacionais; 

         - Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, 

possibilitar descobri-los mais rapidamente possível; 

         -Salvaguardar aos ativos e, de modo geral, obter-se um controle 

eficiente sobre os aspectos operacionais da entidade. 

           Mediante controle, foram efetuadas as checagens, resultando 

neste relatório quadrimestral do Controle Interno.  
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2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA O Orçamento Fiscal do Município de Chaves 
para o exercício de 2021, que fixou as despesas do Poder Legislativo 
Municipal para o mesmo período, em R$ 1.652.000,00 
 
 
2.1 Execução da Despesa 
 
2.2.1 Despesa Empenhada 
 

As despesas empenhadas são aquelas que foram autorizadas, 
porém não necessariamente executadas ou pagas, portanto, no 
decorrer do exercício, uma parcela deste valor pode ser anulada. A 
despesa total empenhada é assim demonstrada 
 
 
 
    MÊS 

Orçamento Despesas Empenhadas Saldo 
Orçamentário Valor 

Fixado 
Dotação 

Atualizada 
No Mês Acumulado 

no Ano 
MAIO 1.652.000,00 1.652.000,00 143.340,78 642.883,64 1.009.116,36 
JUNHO 1.652.000,00 1.652.000,00 145.996,16 788.879,80 863.120,20 
JULHO 1.652.000,00 1.652.000,00 133.739,11 139.957,29 729.381,09 
AGOSTO 1.652.000,00 1.652.000,00 139.957,29 1.062.576,20 589.423,80 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

 
2.2.2 - Despesa Liquidada 
 

A despesa liquidada é aquela que foi autorizada e o 
material/serviço já foi entregue/prestado. A despesa total liquidada é 
assim demonstrada: 
 
 
 
    MÊS 

Orçamento Despesas Liquidadas Saldo 
Orçamentário Valor 

Fixado 
Dotação 

Atualizada 
No Mês Acumulado 

no Ano 
MAIO 1.652.000,00 1.652.000,00 143.340,78 642.883,64 1.009.116,36 
JUNHO 1.652.000,00 1.652.000,00 145.996,16 788.879,80 863.120,20 
JULHO 1.652.000,00 1.652.000,00 133.739,11 139.957,29 729.381,09 
AGOSTO 1.652.000,00 1.652.000,00 139.957,29 1.062.576,20 589.423,80 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

 
 
 
2.3- Transferências Financeiras Recebidas 
 

As Transferências Financeiras Recebidas são os recursos que são 
fixados no orçamento municipal e que a Prefeitura repassa à Câmara 
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Municipal fracionado mensalmente, para manutenção das atividades 
mensais da Câmara. Salientando que o valor fixado mensalmente é o 
fixado no exercício anterior, até que o Tribunal de Contas divulgue nova 
tabela de valores de repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo 
Municipal para 2021. 
O demonstrativo a seguir, demonstra situação dos repasses mensais do 
exercício corrente: 
 
 

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (DUODÉCIMO) 

 
Mês 

Valor 
Fixada 

Exercício 

Valor 
Fixada 

Mês 

 
Recebido no 

mês 

Acumulada 
no Exercício 

Diferença a 
repassar 

MAI. 1.576.640,76 131.386,73 131.386,73 656.933,65 919.707,11 

JUN. 1.576.640,76 131.386,73 131.386,73 788.320,38 788.320,38 

JUL. 1.576.640,76 131.386,73 131.386,73 919.707,11 656.933,65 

AGO. 1.576.640,76 131.386,73 131.386,73 1.051.093,84 525.546,92 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

    

2.4 DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 

           O Controle Interno acompanhou e analisou concomitantemente 

as despesas do Poder Legislativo. Através de análise do demonstrativo de 

folha de pagamento, verificou-se que durante o 2º quadrimestre de 2021, 

a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de 

suas receitas com a folha de pagamento. 

 

Descrição  Valores(R$) 

TRANSFERÊNCIA À CÂMARA 
 

R$  1.051.093,83 

LIMITE DE 70% - FOLHA DE PAGAMENTO 
 

R$ 735.765,68 

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 
 

R$ 638.069,82 

TOTAL DOS GASTOS (%) 
 

 60,70 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as 

exigências da   Lei Complementar nº101/2000, quanto aos limites para 

gasto com pessoal, apurei conforme determinação legal, considerando 
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o período de 04 meses que os gastos com pessoal do poder Legislativo 

corresponderam a 60,70% do Repasse ao Legislativo. 

 

2.6 Contratos Temporários  

Durante o 2º quadrimestre, a Câmara Municipal contrato de forma 

temporaria, dois servidores, sendo: 

 

Servidor Cargo Vigência do contrato Distrato 

Daniel dos Santos 
Almeida 

Operador de áudio e 
Video 

04/01/2021 – 31/12/2021 31/08/2021 

Sergio de Souza 
Maciel 

Vigilante 04/01/2021 – 31/12/2021  

O Duval Pires 
Lobato 

Agente de Portaria 04/01/2021 – 31/12/2021  

FONTE: Layout Sistema 

 

2.7 Despesas com Diárias 

Foram realizadas despesas com diárias no 2º quadrimestre 

conforme demonstra o quadro abaixo: 

Nº de 

Diárias 

Portaria Requerente Valor 

04 Nº 023/2021 Karina dos Santos Soares R$ 1.400,00 

04 Nº 026/2021 Robson da Silva Cunha R$ 1.400,00 

04 Nº 025/2021 Tiburco Leitão da Silva R$ 1.400,00 

04 Nº 024/2021 José Orlando Pinho Martins R$ 1.400,00 

04 Nº 029/2021 Ademilton Macedo de Almeida R$ 1.400,00 

02 Nº 036/2021 Ademilton Macedo de Almeida R$ 700,00 

02 Nº 035/2021 Robson da Silva Cunha R$ 700,00 

03 Nº 041/2021 Ivanete da Boa Morte Rodrigues R$ 630,00 

04 Nº 042/2021 Teodoro Macedo de Abreu Silva R$ 1.400,00 

02 Nº 043/2021 Ademilton Macedo de Almeida R$ 700,00 

FONTE: Layout Sistema 
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3. Balancete Finaceiro 

 

BALANÇO 

 FINANCEIRO 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS 

1.051.093,83 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.062.576,20 

Transferência Recebida – Execução 
Orçamentária 

1.051.093,83 Ordinária 1.062.576,20

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS168.048,98 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO151.233,34 

Inscrição de Restos a Pagar Não 
prcessados 

0,00 Pagamento de Restos a pagar 
não Processados 

0,00 

Inscrição de Restos a Pagar  
Prcessados 

0,00 Pagamento de Restos a pagar 
Processados 

0,00 

Demais Origações em Curto prazo 165.033,42 Demais obrigaçoes de curto 
prazo 

148.217,78 

Créditos dano ao Patrimônio 0,00 Créditos dano ao Patrimônio 0,00 

Outros créditos a Receber e Valores 
em Curto prazo 

3.015,56 Outros créditos a Receber e Valores 
em Curto prazo 

3.015,56 

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 322,76 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 5.656,03 

Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 

Bancos 322,76 Bancos 5.656,03 

TOTAL DA RECEITA 1.219.465,57 TOTAL DA DESPESA 1.219.465,57 
Fonte: Sistema de Contabilidade 

Comentário: Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a 

execução orçamentária e dentro das normas legais. 

 

3.2 Encargos Previdenciários  

Total da FOPAG/BASE DE CALCULO A 638.069,82 

Alíquota sobre a folha B 22,00 

Total de Encargos com INSS C 140.375,36 

(-)Encargos Empenhados D 139.776,42 

Encargos Empenhados a pagar E=C-D 598,94 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

  O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação 

e prestação de informações, visando o pleno atendimento das normas 

legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e 
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fazer recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar 

as inconformidades ou deficiências administrativas detectadas. 

3.3 Sistema de Controle Interno  

             O Controle Interno do Poder Legislativo realiza um trabalho 

voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando 

identificar falhas e erros que ocorram ou no momento em que venham a 

ocorrer. Valendo-se do Princípio da autotutela, no qual a Administração 

por meio desde Princípio, corrigir possíveis erros que possam causar 

prejuízo a ela. O Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia 

através de relatório, elaborados, sempre que necessários e entregues ao 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves. 

             O Controle Interno sempre que constata algum fato relevante 

acerca de procedimentos burocráticos ou operacional, se pronuncia 

através de conversas formais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, 

através de comunicação Interna (notificação), alertando, 

recomendando ou orientando conforme o caso.  

 

3.4 Dos Créditos Adicionais. 

Na execução orçamentária da despesa, no quadrimestre em 

análise, houve abertura de Crédito Adicional suplementar, visando o 

reforço de dotações orçamentárias, conforme demonstra quadro 

abaixo: 

 
Fonte: Sistema Fenix Aplicativo de Contabilidade Publica 
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3.5 Dos Saldos 

A Câmara Municipal de Vereadores de Chaves encerrou o mês de 

agosto de 2021, com disponibilidade financeira de R$ 5.656,03  

conferindo com o valor registrado no Balancete e extrato do mês de 

agosto. 

A Câmara cumpriu as determinações do artigo 164, parágrafo 3º 

da Constituição Federal, vez que manteve as disponibilidades de caixa 

em instituição financeira, conforme conta corrente no Banco do Brasil 

S.A. 

 

3.6 Aquisição de Bens Patrimoniais. 

          • Almoxarifado -As compras de materiais são de pequeno vulto 
visando atender as necessidades diárias, não existindo o controle de 
estoque. 
          • Bens Móveis-  
 

QTD. DESCRIÇÃO VALOR(R$) 
01 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS 38 TPCA SPRINGER 1.673,65 

 
 

4. Parecer do Controle Interno 

Assumi o controle interno da Câmara Municipal de Chaves/PA, no 
dia 28/07/2021, através da portaria nº 038/2021, para tanto emito este 
parecer em conjunto com a controladora anterior, uma vez que na 
minha gestão como controle interno, minha responsabilidade é somente 
sobre o mês de agosto do segundo quadrimestre, neste período estive 
analisando os atos e fatos executados pelo financeiro da entidade onde 
estive passando informações e orientações, para que a câmara atue de 
forma eficiente e responsável, buscando sempre a excelência dos 
resultados para que o órgão como um todo passe a atuar e executar 
seus controles próprios(compras, estoques, patrimônio, pessoal, consumo, 
fluxo de caixa, e demais fatos que compõem a gestão financeira) de 
forma a expor e consolidar de forma coerente o Controle Interno. Após 
analises e verificações sobre a eficiência dos controles internos com base 
nos valores relevantes gerados pela Contabilidade que servem para 
elaboração dos relatórios de gestão, oriundos de fatos contábeis de todo 
o sistema, conclui-se que representam adequadamente a posição 
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orçamentaria, financeira e patrimonial da entidade. De acordo com os 
documentos que nos foi encaminhado e examinado, não verificou-se 
outras irregularidade ou ilegalidades que necessitasse dar ciência aos 
Controles Externos na forma do art. 74§ 1º. Da constituição federal de 
1988. Concluo, portanto, que tal prestação de contas encontra-se em 
condições de ser submetida a apreciação do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará.  
 

 
 

__________________________________ 
Lielbe Araújo da Silva 

Controle Interno 
 
 

 
O controle interno da Câmara Municipal de Chaves/PA, esteve sob 

minha gestão até 31/07/2021, para tanto emito este parecer em conjunto 

com o novo controlador, porém analisando apenas os meses do 

quadrimestre em que o mesmo esteve sobre minha responsabilidade, 

sendo eles: maio, junho e julho. Durante minha gestão o controle 

procurou desempenhar o seu papel de forma eficiente; entretanto, a 

eficácia dos resultados depende do órgão como um todo executando 

os seus controles próprios (compras, estoques, patrimônio, pessoal, 

consumo, fluxo de caixa} para que possam ser consolidados e formar o 

Sistema de Controle Interno. Em nossa opinião, tendo em vista a 

orientação e verificação sobre a eficiência dos controles internos com 

base nos valores relevantes gerados pela Contabilidade que servem 

para a elaboração dos relatórios de gestão, oriundos de fatos contábeis 

de todo o sistema, conclui-se que representam adequadamente a 

posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. De acordo 

com os documentos que nos foi encaminhado e examinado não 

verificamos outras irregularidades ou ilegalidades que necessitasse dar 

ciência aos Controles Externos na forma do artigo 74, § lo. Da 

Constituição Federal de 1988. Concluo, portanto, que tal prestação de 

contas encontra-se em condições de ser submetida à apreciação do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
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Chaves/PA, em 29 de setembro de 2021. 
 

 
 
 

__________________________________ 
Izabel Luiza Leite de Melo 

Controle Interno até 31/07/2021 

 
 
 
 
ANUÊNCIA DO GESTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do 
Parecer emitido pelo controle interno e faço juntada à prestação de 
contas do 2º Quadrimestre do exercício de 2021. 
 

 

 

 

Chaves/PA, 29 de setembro de 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Tiburco Leitão da Silva. 

Presidente da Câmara Municipal 

 


		2021-09-30T16:58:56-0300
	LIELBE ARAUJO DA SILVA:34231331200


		2021-09-30T17:35:52-0300
	IZABEL LUIZA LEITE DE MELO:01434371271


		2021-09-30T17:38:57-0300
	TIBURCO LEITAO DA SILVA:31611206200




