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Senhor Presidente, 
Tratam os autos sobre a prestação de contas referente ao exercicio 
de 2018 da Câmara Municipal  de  Sapucaia, de responsabilidade do 
Sr. CLEUBIO MORAIS BUENO, Vereador Presidente. 

Procedeu-se a análise das contas em questão através de 
auditoria interna de conformidade e operacional, com o exame nos 
documentos e informações prestadas por meio do sistema contábil 
utilizado e na verificação dos aspectos constitucionais e legais que 
norteiam a Administração Pública Municipal, além de coleta 
sistemática de informações sobre processos e resultados da 
execução de programas, atividades ou organização, com base nos 
critérios fundamentados, aferindo o desempenho da gestão 
governamental. Além disso há uma atuação diária da parte deste 
Controle interno, orientando de maneira consciente o ordenador de 
despesa, para um a gestão responsável e transparente. 

 
DA REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
A remessa da prestação de contas ao Tribunal de Contas dos 
Municípios será por meio eletrônico do SPE, e está  sendo orientado 
a ser efetuada em tempo hábil, e isso constataremos através do 
protocolo emitido pelo SPE, após o prazo final de envio ate a data de 
31.01.2019. 

 
DA REMESSA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

 

A remessa do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercicio de 
2018 da Câmara Municipal  de  Sapucaia, também foi orientada por 
este controle interno, a ser protocolada por meio eletrônico no TCM, 
no prazo legal, cumprindo o que determina o Art. 54 da Lei 
Complementar nº. 101/2000. 
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DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS 
 

O encaminhamento do Relatório Consolidados dos Contratos 
temporários, estabelecidos pela Resolução 003/TCM/2016, está 
sendo devidamente encaminhado e protocolado nesta corte de 
contas de  forma  eletrônica  via  SPE  ,  no  prazo  estabelecido,  do 
qual será gerado protocolo de recebimento  após a  autuação  do 
TCM, à referida remessa. 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

DO ORÇAMENTO 
 

O Orçamento Anual do Município de Sapucaia, aprovado pela Lei nº. 
302/17, de 20.12.2017, fixou  verba  para o Poder Legislativo,  no 
valor de R$ 926.296,93 ( novecentos e vinte e seis mil duzentos e 
noventa e seis reais e noventa e três centavos). 

 
DA DESPESA 
DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

 
A despesa orçamentária realizada até o momento atingiu o montante 
de R$ 920.146,24 (novecentos e vinte mil cento e quarenta e seis 
reais e vinte e quatro centavos), e confrontado com a despesa 
autorizada 926.296,93 fixado  no orçamento, apresenta um saldo 
orçamentário de R$ 6.150,69 

 

DO BALANCETE FINANCEIRO 
 

O resultado da Execução Financeira do período  foi  apresentado no 
Balancete financeiro, sem observações, sendo que não houve saldo 
final do exercício anterior como foi demonstrado e comprovado 
através de Termo de Conferência de Caixa e extratos bancários 
recebidos da equipe de transição de mandato. 
 

 
– DA REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 
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O ato que fixou a remuneração dos Senhores Vereadores, para a 
atual Legislatura, foi a Resolução nº. 007 de 05/09/2016, 
devidamente protocolado e cadastrado no Tribunal de Contas dos 
Municípios. 

O Valor do Subsídio dos Vereadores foi fixado e cadastrado 
com limite máximo de R$ R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais), 
que estão sendo pagos  abaixo  do  valor  fixado,  observado  o  que  
foi estabelecido  pelo  ato  fixador   e,   obedecendo   os  limites 
constitucionais estabelecidos para gastos  com  pessoal para  o 
Poder  Legislativo,  estando  os  vereadores  recebendo   em 
conformidade com o Ato Fixador, até o final do exercício de 2018. 

 
– ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS REFERENTE À 
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES DE JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2018. 

O Município de Sapucaia, possui uma população de 
aproximadamente 7 (sete) mil habitantes, segundo último o censo 
populacional do IBGE. 

 
– LIMITE DE 7% DA RECEITA - ART. 29, VII, DA CF/1988 

Receita do Município no Exercício de 2017 13.232.813,23 

7% da Receita 926.296,93 

Total da remuneração dos Edís 410.400,00 

Nota Explicativa: 
Verificou-se o cumprimento deste dispositivo legal . 

 
– ANÁLISES DOS ITENS DA EC Nº 25 DE 14/02/2000 

– PERCENTUAL DO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL - 
ART. 29, VI, DA CF/1988. 

Subsídios do Deputados Estadual 25.322,25 

30% do Subsídio do Deputado Estadual 7.596,67 

Subsídio Presidente da Câmara e demais 
vereadores. 

3.800,00 

Nota Explicativa: Constata-se que referido limite constitucional foi 
obedecido. 

 
- LIMITE DE DESPESA DO PODER LEGISLATIVO - ART. 29- A, 
INCs. I, II, III e IV DA CF/1988. 

 

De acordo com o Balanço referente ao exercício de 2018, 
retirados  do  site  do  Tribunal  de  Contas dos Municípios,  o 



ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

GABINETE DO PRESIDENTE 

CNPJ: 04.236.530/0001 – 94 

 

 
 

somatório da receita do município de Sapucaia, no 
exercício anterior, conforme demonstrado acima, preenche o 
quadro do limite de 7% da receita (art. 29, VII da CF/88), 
constatando-se que o limite acima mencionado foi cumprido, 
ressalto que esse dispositivo constitucional, determina que a 
transferência de recursos pela Prefeitura Municipal dê-se com base 
na receita efetivamente arrecadada no exercício anterior (2017), o 
que é procedido pela atual gestão municipal. 

 
– LIMITE DE GASTO COM PESSOAL - § 1º, DO ART. 29-A, DA EC 
25/2000. 

 
Através do Anexo I do RGF, do primeiro quadrimestre, que foi 
protocolado de forma digital no SPE, neste Tribunal, em tempo hábil, 
conforme demostrado antes, bem como da documentação analisada, 
constata-se  que  o  gasto  com  folha  de  pagamento  da Câmara 
não ultrapassou o limite de 70% de sua receita. 

 

– DIÁRIAS: 
 

Foram pagas diárias aos Srs. Vereadores conforme a Resolução nº. 
006/2016, de 20/10/2016, protocolada no Tribunal de Contas dos 
Municípios, sendo estabelecidos os seguintes valores: 

-Para  fora do Estado........................................ R$  500,00 
-Para dentro do Estado,.....................................R$  500,00 

 
Para os servidores, também foram pagas diárias em conformidade 
com o ato a resolução n.º 006/2016, ato fixador, nos seguintes 
valores: 

-Para  fora do Estado........................................ R$ 500,00 
-Para dentro do Estado......................................R$ 300,00 

 

As diárias foram pagas em conformidade com o dispositivo legal que 
as instituiu. 

 

- PATRIMÔNIO: 
O patrimônio foi analisado ao final do exercício, onde a relação de 
bens adquiridos deverá encontrar-se acostada no devido relatório 
juntado ao balancete do Exercício. 
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– DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 
 

De   acordo   com    o    a    análise,    das    demonstrações    no    3 
quadrimestre/2018, verifica-se que foi efetuada a correta apropriação 
das Obrigações Patronais com o Regime geral de Previdência Social 
- INSS, cumprindo o que estabelece o inciso I, do Art. 50 da Lei 
Complementar 101/2000 – LRF. 

 
Com relação as retenções na fonte de IRRF dos servidores, 
vereadores, bem como retenção de ISS, observamos que não foram 
sendo repassadas ao Município mensalmente, uma vez constatado, 
procedemos a orientação à Presidência, bem como à tesouraria da 
Câmara para que sejam gerados os DAM,s necessários e procedido o 
pagamento na conta arrecadadora do Município. Já no final do 
exercício, verificamos através do balancete financeiro e dos 
comprovantes da tesouraria, que foram efetuados os pagamentos dos 
DAM,s referente a retenções de IRRF, ISS durante o exercício de 
2019, para a prefeitura Municipal. 

 
- DO EXAMES DOS DEMAIS DOCUMENTOS: 

 

Analisando as despesas empenhadas realizadas por credor, os 
procedimentos licitatórios foram realizados para os credores, de 
forma correta. Observamos também que o cronograma de 
desembolso das despesas não se atingiu o limite. 

 

-DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 

Analisando o site da Câmara :www.cms.pa.gov.br , observamos que 
as informações necessárias, ajustadas e acordadas pelo TAG entre o 
TCM e a Câmara Municipal, se encontram devidamente publicadas, 
uma vez que a Câmara recebeu o selo de transparência 

do TCM-Pa, no exercício de 2018. 
 
– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com as normas do Tribunal de Contas dos Municípios, a 
prestação de contas do exercício terá protocolada até 31/01/2019, 

http://www.cms.pa.gov.br/
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via SPE, sendo totalmente de forma eletrônica. 
 

Após o prazo final, buscar-se-á junto ao SPE/TCM às informações 
necessárias com relação ao protocolo do exercicio de 2018 da Câmara 
Municipal  de  Sapucaia. 

 

É o Relatório. 
 

Sapucaia(PA), 14 de janeiro de 2019. 
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