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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES/PA 

 
 

 
 

 

RELATÓRIO DO 1º 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 1º 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 1º 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 1º 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 
JANEIRO 1.652.000,00 1.652.000,00 122.792,54 122.792,54 1.529.207,46 

FEVEREIRO 1.652.000,00 1.652.000,00 111.340,07 234.132,61 1.417.867,39 

MARÇO 1.652.000,00 1.652.000,00 133.026,98 367.159,59 1.284.840,41 

ABRIL 1.652.000,00 1.652.000,00 132.383,27 499.542,86 1.152.457,14 

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 
JANEIRO 1.652.000,00 1.652.000,00 122.792,54 122.792,54 1.529.207,46 
FEVEREIRO 1.652.000,00 1.652.000,00 111.340,07 234.132,61 1.417.867,39 
MARÇO 1.652.000,00 1.652.000,00 133.026,98 367.159,59 1.284.840,41 
ABRIL 1.652.000,00 1.652.000,00 132.383,27 499.542,86 1.152.457,14 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

 
 
 
2.3- Transferências Financeiras Recebidas 
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As Transferências Financeiras Recebidas são os recursos que são 
fixados no orçamento municipal e que a Prefeitura repassa à Câmara 
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 

JAN. 1.576.640,76 131.386,73 128.352,38 128.352,38 1.448.288,38 

FEV. 1.576.640,76 131.386,73 128.352,38 256.704,76 1.319.936,00 

MAR. 1.576.640,76 131.386,73 137.455,42 394.160,18 1.182.480,58 

ABR. 1.576.640,76 131.386,73 131.386,73 525.546,91 1.051.093,82 

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 1º 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$  525.546,91 

LIMITE DE 70% - FOLHA DE PAGAMENTO 
 

R$ 367.882,83 

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 
 

R$ 315.472,80 

TOTAL DOS GASTOS (%) 
 

 60,02% 

Fonte: Sistema de Contabilidade 

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as 
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exigências da   Lei Complementar nº101/2000, quanto aos limites para 

gasto com pessoal, apurei conforme determinação legal, considerando 

o período de 04 meses que os gastos com pessoal do poder Legislativo 

corresponderam a 60,02% do Repasse ao Legislativo. 

 

2.6 Contratos Temporários  

Durante o 1º quadrimestre, a Câmara Municipal contrato de forma 

temporaria, dois servidores, sendo: 

 

Servidor Cargo Vigência do contrato 

Daniel dos Santos Almeida Operador de áudio e Video 04/01/2021 – 31/12/2021 

Sergio de Souza Maciel Vigilante 04/01/2021 – 31/12/2021 

FONTE: Layout Sistema 

 

2.7 Despesas com Diárias 

Foram realizadas apenas duas despesas com diárias no 1º 

quadrimestre conforme demonstra o quadro abaixo: 

Nº de 

Diárias 

Portaria Requerente Valor 

01 Nº 018/2021 Teodoro Macedo de Abreu Silva R$ 350,00 

01 Nº 019/2021 Teodoro Macedo de Abreu Silva R$ 350,00 

FONTE: Layout Sistema 

 

 

 

3. Balancete Finaceiro 
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BALANÇO 

 FINANCEIRO 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS 

525.546,91 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 499.542,86 

Transferência Recebida – Execução 
Orçamentária 

525.546,91 Ordinária 499.542,86 

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS66.487,10 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67.102,10 

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 64.189,32 Demais obrigaçoes de curto 
prazo 

64.804,32 

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

Outros créditos a Receber e Valores 
em Curto prazo 

2.297,78 Outros créditos a Receber e Valores 
em Curto prazo 

2.297,78 

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 322,76 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 25.711,81 

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

Bancos 322,76 Bancos 25.711,81 

TOTAL DA RECEITA 592.356,77 TOTAL DA DESPESA 592.356,77 
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 315.481,80 

Alíquota sobre a folha B 22,00 

Total de Encargos com INSS C 69.404,01 

(-)Encargos Empenhados D 69.404,01 

Encargos Empenhados a pagar E=C-D 0,00 

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 

fazer recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar 

as inconformidades ou deficiências administrativas detectadas. 
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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, NÃO houve a abertura de Crédito Adicional suplementar, 

visando o reforço de dotações orçamentárias. 

 

3.5 Dos Saldos 

A Câmara Municipal de Vereadores de Chaves encerrou o mês de 

abril de 2021, com disponibilidade financeira de R$ 25.711,81 conferindo 

com o valor registrado no Balancete e extrato do mês de abril. 

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. 
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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- No corrente quadrimestre não houve aquisição de 
bens móveis. 

 

4. Parecer do Controle Interno 

O controle interno tem procurado 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. 

 
 

Chaves/PA, em 27 de maio de 2021. 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
Izabel Luiza Leite de Melo 

Controle Interno 
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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 1º Quadrimestre do exercício de 2021. 
 

 

 

 

 

 

Chaves/PA, 27 de maio de 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Tiburco Leitão da Silva. 

Presidente da Câmara Municipal 
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