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 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 
     CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
     1º QUADRIMESTRE DE 2017 
          INICIO DO EXERCICIO 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

Constituição da República Federal do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. 

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000 – Estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências. 

 Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 – Estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e Distrito Federal. 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 – Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

Lei Orçamentária Anual relativa ao ano-exercício sob análise. 

Leio Orgânica do Município de Sapucaia. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Lei que dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o 
exercício financeiro, relativo ao ano-exercício sob análise. 

 Resolução 003/2016/TCM-PA 
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        Realizamos os procedimentos de auditoria, incluindo provas em registros e 
documentos correspondentes na extensão julgada necessária , obtenção das evidências 
e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas. 

       Assim, demonstra as ações do legislativo em termos de físico-financeiros, 
tornando a gestão pública municipal voltada para o atendimento dos interesses 
coletivos. 

Rua Eucaliptos, nº 155, Centro, Sapucaia, CEP.: 68.533- 
                                 000 

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
PRESIDENTE ( A ): LUCIANO GOMES FILHO 
EXERCÍCIO: 2017 
PERÍODO: Janeiro a Abril 
CONTROLADORA: JAQUELINE DIAS CONCEIÇAO 

1- INTRODUÇÃO 

       Com base no art. 75 da Lei 4320/64, art.64 do Regimento Interno do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará – TCM/PA, nos artigos 31,70,74 e 75 da Constituição 
Federal e na Resolução 003/2016/TCM-PA, apresenta-se o relatório de Controle 
Interno, parte esta integrante da prestação de contas primeiro quadrimestre e inicio do 
exercício de 2017, da Câmara Municipal de Sapucaia, a qual tem como Presidente 
responsável Luciano Gomes Filho. 

        O Controle Interno no período de janeiro a abril  atuou de forma 
preventiva, através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e 
recomendações com vistas ao cumprimento das determinações legais com atuação 
prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos,  e serviços públicos, 
visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores do legislativo 
municipal, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, e tecnologia da informação, proporcionando apoio à alta 
administração na aplicação de recursos públicos quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 
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3- Receitas 
4- Despesas 
4.1- Despesas com pessoal 
4.2- Despesas com concessões de diárias 
4.3- Despesas com aquisição de material de consumo 
4.4- Despesas com aquisição de serviços 
4.5- Despesas com aquisição de materiais permanentes 
5- Patrimônio 
6- Licitações e Contratos 
Considerações Finais 

    O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a 
Legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle 
Interno, que terão como objetivos: 

 Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar 
descobri-los o mais rápido possível; 

Rua Eucaliptos nº 155, Centro, Sapucaia -PA, CEP. : 68.548-000 

2- ABORDAGEM DO RELATÓRIO 

        Este relatório de análise de contas consiste no controle da execução 
Orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao 
Acompanhamento efetivo da Ação Pública do legislativo Municipal em seus mais diversos 
Níveis, o qual entre eles comtemplarão a verificação de : 
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Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento 
que se exerce através de relatórios e informações dos auxílios de controle 
interno de cada setor; 
Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e 
operacionais; 
Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre 
todos os aspectos operacionais da entidade; 
Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade 
e a correção aos registrarem-se as operações. 

3- RECEITAS 

       A Lei Orçamentária Anual ( LOA ) do exercício de 2017 definiu a previsão da 
receita e fixou a despesa no valor de R$  810.000,00  (Oitocentos e Dez Mil e Dez Mil Reais)  sendo R$ 
567.000,00 
destinado ao pagamento de pessoal (Folha de pagamento). 

       Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de 
Sapucaia são formadas por recursos arrecadados pelo Tesouro Municipal, 
bem como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por 
força dos dispositivos constitucionais. 

. 4-DESPESAS 

   As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no 
exercício até o fechamento do quadrimestre de 2017, ficaram assim representadas: 

DOTAÇÃO 
ATUAL 

ENCERRAMENTO QUADRIMESTRAL DE 2017 

VEREADORES/ 
CONTRADOS 2017 

Previdência Básica 

EMP 

23.059,03 

LIQ 

15.287,91 100.000,00 
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TOTAL DAS DESPESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.287,91 100.000,00 

       A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício até o 
fechamento do exercício do quadrimestre de 2017 foi de R$ 292.646,89. No 
confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício até o fechamento do 
quadrimestre de 2017, é de R$ 296,116,43 para com a despesa empenhada, 
havendo assim um saldo de R$ . 3.469,54 Cabe ressaltar que neste 
comparativo algumas despesas de caráter global, ficando sua liquidação 
condicionada à efetiva realização da despesa no decorrer do exercício, exemplos: A 
folha de pagamento, alguns contratos empenhados globalmente, empenhamento 
dos parcelamentos junto ao INSS, etc. 

4.1- DESPESAS COM PESSOAL 

    A Câmara Municipal de Sapucaia , no montante geral da despesa com 
contratação de pessoal ( Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e 
Vantagens Fixas, Obrigações Patronais), utilizou-se, no quadrimestre de 2017, a 
quantia de R$ 175.142,13 de despesas empenhadas. 

4.2- DESPESAS COM CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

   Os processos de concessões de diárias para o pessoal civil da Prefeitura foram 
todos realizados de acordo com as normativas municipais que dispõe sobre as 
concessões de diárias, alcançando o montante de R$ 14.100,00 do total das despesas 
empenhadas no período. 

4.3- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
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       Os processos de aquisição de material de consumo se referem a materiais 
diversos utilizados por todo o conjunto de unidades orçamentárias do município, 
para sua manutenção e continuidade de suas funções. Podemos citar materiais como 
: combustível, alimentação, material de limpeza, informática, peças de reposição 
veículos, etc., com valor total empenhado de R$ 27.552,74. 

4.4- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

       A aquisição de serviços envolve a contratação de serviços prestados por 
pessoas físicas e jurídicas, e também se caracterizam como despesas fixas e 
variáveis, como por exemplo, manutenção de veículos, profissionais, etc. 

       Esta categoria de despesa totalizou um montante gasto que atinge a quantia 
de R$ 74.303,50 do total de despesa empenhada no 1º quadrimestre de 2017. 

4.5- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 

       A aquisição de materiais permanentes engloba a compra de bens móveis que 
são distribuídos por todas as estruturas físicas da câmara, como por exemplo, as 
computadores e etc. Totalizando um montante de R$ 3.437,33 do total da despesa 
liquidada. 
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6- LICITAÇOES E CONTRATOS 

       Os processos licitatórios vem sendo acompanhado pelo Departamento 
Jurídico, bem como pelo Controle Interno, que atuam como apoio técnico e 
fiscalizador dos trâmites legais a serem obedecidos pelos agentes que atuam 
diretamente nos processos. 

     Quanto aos contratos a câmara está em fase de início procurando da melhor 
Forma possível não obter danos a nenhum dos contratados e seguindo aos 
Parâmetros legais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O Controle Interno do Legislativo Municipal acompanha a Gestão Fiscal que trata da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, verificação quanto aos 
procedimentos operacionais, atendendo os princípios constitucionais, legalidade, 
moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos da gestão. 

      A responsabilidade pelo sistema de controle cabe ao Legislativo nos termos 
da Constituição da República, nos Arts. 31 e 74, sendo assim responsável por auxiliar 
hierarquicamente cada chefia. 

     A Unidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores e no 
apoio dos auxiliares de controle interno de cada setor, em observância dos princípios 
do Controle Interno. 

     Nos relatórios do quadrimestre do sistema informatizado da contabilidade, ao 
serem analisadas, não constatamos falhas, ou irregularidades na gestão dos setores 
da Câmara Municipal. 

     Assim, a prestação de contas do exercício serão protocolada até dia 
30/05/2017, via SPE, sendo totalmente de forma eletrônica 

Sapucaia - PA, 26 de Maio de 2017 
 
 

Controladora 

Portaria nº 05/2017 
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JAQUELINE DIAS CONCEIÇAO  
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