
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
                          PODER LEGISLATIVO 

================================================================ 

 

Travessa da Glória S/N – Centro- CEP: 68.719-000 

CNPJ nº 22.981.146/0001-06 Fone:(0xx91) 3449-1197 

São João de Pirabas/PA. 

 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO 

 

OBJETO: Contas relativas ao exercício de 2020 

 

GESTOR/ORDENADOR DE DESPESAS: Vereador Celso Antonio Nascimento das 

Mercês 

 

I – APRESENTAÇÃO 

Em atenção ao determinado no art.74, inciso IV da Constituição Federal; Resolução Nº 

7.739/2005/TCM-PA de 25/01/2005 e Resolução Nº 02/2005-CMSJP, que determina que a 

prestação de contas do chefe do Poder Legislativo esteja acompanhada do relatório emitido pelo 

órgão de controle interno, apresenta-se o presente relatório, que tem o escopo de analisar a 

prestação de contas da Câmara Municipal relativa ao exercício de 2020, com enfoque nos 

seguintes itens: 

 

I - Avaliação da execução do orçamento vigente para 2020, no âmbito do Poder Legislativo;  

Na análise da gestão orçamentária constatou-se que os créditos orçamentários foram 

geridos com eficiência e economicidade, alcançando os resultados pretendidos, cumprindo o que 

determina a Lei nº 1.019/2019 de 20 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual para o 

exercício de 2020. 

 

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo; 

 

II.1 – Da Gestão Orçamentária 

A receita estimada e a despesa fixada para o Poder Legislativo para o exercício de 2020 

foram no valor de R$ 1.638.884,34. A despesa executada foi no valor de R$ 1.384.007,53, 

correspondendo a aproximadamente 84,44% do valor fixado na Lei Orçamentária de 2020, 

obtendo-se um superávit orçamentário no valor de R$ 254.876,81. 

Houve a necessidade de Remanejamento de Saldos no exercício, de acordo com as 

Resoluções Nº 001/2020, Nº 003/2020, Nº 004/2020, Nº 005/2020 e Nº 006/2020  

 

II.2 – Da Gestão Financeira 

Na análise da Gestão Financeira constatou-se que: 

1) Houve saldo de receita do exercício anterior (2019) no valor de R$ 20,71; 

2) O Poder Executivo repassou em 2020, para o Poder Legislativo o montante de R$ 

1.496.354,33, como repasse do duodécimo, sendo que o cálculo do mesmo, foi 

realizado de acordo com as informações repassadas pelo Poder Executivo em relação 

à receita arrecadada do exercício anterior (2019). 

3)  Não houve no exercício de 2020, Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro; 

4) Constatamos que o repasse do duodécimo mensal por parte do Poder Executivo a esta 

Casa de Leis, em alguns meses não foi feito em parcela única até o dia 20 de cada 

mês, desobedecendo assim, o Art. 29-A, § 2º, II da CF. 

Foram enviados ofícios ao Poder Executivo, informando a infringência e nenhuma 

providência foi tomada pelo mesmo, para regularizar a situação. No mês de 
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novembro, não foi feito repasse pelo Poder Executivo, sendo repassado somente junto 

com o mês de dezembro, no dia 23/12/2020. 

5) O Total da Despesa paga no exercício de 2020 corresponde ao valor de R$ 

1.384.007,53; 

6) Houve devolução de saldo ao Poder Executivo, no valor de R$ 112.367,51. 

7) Foi constatado no Balancete Financeiro e no Termo de Conferência de Caixa um 

saldo para o exercício seguinte (2021) no valor de R$ 0,00. 

Nesta análise verificou-se que houve um compromisso do Gestor quanto ao equilíbrio 

financeiro, atendendo ao que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

II.3 – Da Gestão Patrimonial 

Na gestão patrimonial, constatou- se que o patrimônio municipal, em poder da Casa 

Legislativa, houve um incremento de R$ 2.397,00, perfazendo um total incrementado de R$ 

6.003,90, pela aquisição de bens móveis. 

Na presente análise, constatou-se que todos os bens que ingressaram no patrimônio da 

Câmara Municipal, foram registrados na contabilidade pelos valores de aquisição. 

Diante da mesma, cumpre-se ressaltar que foi constatado que há controle físico dos bens e 

conclui-se que a gestão patrimonial do período alcançou os resultados pretendidos. 

 

III - Controle dos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional 25 de 14/02/2000, bem 

como os dispositivos da Lei Complementar Nº 101/2000 de 04/05/2000;  

 

III.1 – Do Limite para Inscrição de Despesas em Restos a Pagar 

Nos termos do artigo 42 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, é vedado ao 

titular de Poder ou órgão referido no art. 20, dessa mesma lei, nos últimos dois quadrimestres do 

seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 

dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para este efeito. 

Analisando as contas de 2020, constatou-se que o gestor cumpriu a legislação vigente, 

não houve despesa inscrita em restos a pagar no exercício. 

Assim, conclui-se que o gestor cumpriu o limite determinado no artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF. 

 

III. 2 – Dos Limites e Condições para a Realização da Despesa Total com Pessoal 

No que concerne à despesa de pessoal, as Câmaras Municipais tem dois limites a serem 

cumpridos. O do artigo 29-A, § 1º da Carta Magna, que proíbe que as Câmaras de Vereadores 

gastem mais de 70 % de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de 

seus Vereadores; e o do artigo 20, III, “a”, da LRF, que impõe como limite de despesas com 

pessoal, no âmbito do Poder Legislativo, o valor equivalente a 6 % da Receita Corrente Líquida - 

RCL do Município. 

 

Folha de Pagamento x Repasse  

(§ 1º do art. 29-A da CF/88)  

Especificação Valor (R$) % 

 

Repasse (duodécimo) (I) R$ 1.496.354,33 = 100,00% 

Limite Legal (II = 70% de I) R$ 1.047.447,33 = 70,00% 

Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100) R$ 826.577,46= 55,23% 
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Com relação ao limite de gasto com folha de pagamento no período, conforme pode ser 

constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos 

somaram somente 55,23 % de seu repasse, inferior, portanto, aos 70 % admitidos. 

 

 

Despesa com Pessoal x Receita Corrente Líquida 

(alínea "a", inciso III, do artigo 20 da LRF) 

Especificação Valor (R$) % 

 

Receita Corrente Líquida (I) R$ 54.530.738,21= 100,00% 

Limite Legal (II = 6% de I) R$ 3.271.844,29= 6,00% 

Despesa c/ Pessoal (III) (% = III / I * 100) 1.001.622,20= 1,83% 

Excesso a Regularizar (IV) (% IV / I *100) 0,00% 

           No que tange ao limite de gastos com despesa de pessoal, a Câmara também cumpriu o 

limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o gasto somou somente 1,83% 

da Receita Corrente Líquida do Município, inferior, portanto, aos 6% que é o limite máximo 

exigido. 

OBS: A Receita Corrente Líquida do exercício/2020, foi extraída do Anexo 3 do RREO 

(LRF, Art. 53, I) do 6º Bimestre/2020 do Poder Executivo, que somente no dia 28/01/2021, 

após solicitação, nos foi fornecida as informações necessárias para a elaboração do RGF do 

3º Quadrimestre/2021, desta Casa de Leis.  

 

O quadro abaixo demonstra a receita arrecadada no exercício /2019, para cálculo do 

Duodécimo/2020: 

 
Base de Cálculo do repasse ao Poder Legislativo - Orientação Técnica TCM 01/2008   

Exercício 2020       

Emenda Constitucional nº25    
Emenda Constitucional nº 58    
Orientação Técnica 01/2010/DAM/TCM/PA   
Orientação Técnica TCM 01/2012    

Receita efetivamente realizada no exercício de 2019 

     

I - Receita Tributária:     
                      

1.714.842,30   

  a) 1.1.1.2.02 
IPTU (Imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana): 23.550,78            

  b) 1.1.1.2.04 
IRRF (Imposto de renda retido na 
fonte); 

                      
1.011.938,43  

  c) 1.1.1.2.08 
ITBI (Imposto sobre a transmissão de 
bens inter vivos): 

                     
7.500,00    

  d) 1.1.1.3.05 ISS (Imposto sobre serviço): 
                    

353.889,55 

  e) 1.1.2.0.00.00.00 Taxas: 
                     

317.963.54 

  f) 1.1.3.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria: 0,00 

  g) 1.9.1.1 Juros e multa das receitas tributárias:           0,00              

 h) 1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária: 
                      

0,00    

  i) 1.9.1.3 
Juros e multas da dívida ativa 
tributária: 

                      
0,00    
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II - Transferências da União:     
     

15.106.934,78 

  a) 1.7.2.1.01.02 
FPM (Fundo de participação dos 
municípios): 

     
15.080.068,12  

  b) 1.7.2.1.01.05 ITR (Imposto territorial rural):              3.974,25  

  c) 1.7.2.1.01.32 
IOF ouro (Imposto sobre operações 
financeiras):                       -    

  d) 1.7.2.1.36 
ICMS Desoneração (Lei 
Complementar 87/96 - Lei Kandir):  

  e) 1.7.2.1.13 
CIDE (Contribuição de Intervenção no 
domínio econômico): 

             
22.892,41  

    
III - Transferências dos 
Estados:           4.554.700,72  

  a) 1.7.2.2.01.01 
ICMS (Imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços): 4.264.543,60  

  b) 1.7.2.2.01.02 
IPVA (Imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores): 

           
173.243,07 

  c) 1.7.2.2.01.04 
IPI Exportação (Imposto sobre 
produtos industrializados): 116.914,05 

    

  T O T A L  G E R A L:     21.376.477,80 

    

HABITANTES % EC 58 
REPASSE NO EXERCÍCIO 

ATUAL DUODÉCIMO 

ATÉ 100.000 7% 
                                                                         

1.496.353,44 
          

124.696,12 

DE 100.000 ATÉ 300.000 6% 
                                                                                      
-                          -    

DE 300.001 ATÉ 500.000 5% 
                                                                                      
-                          -    

DE 500.001 ATÉ 3.000.000 4,5%     

DE 3.000.001 ATÉ 8.000.000 4%     

ACIMA DE 8.000.000 3,5% 
                                                                                      
-                          -    

População estimada 2014 segundo IBGE                           21.767  

 

Quanto ao Orçamento do Legislativo Municipal para o exercício de 2020, foi fixado o valor 

da Despesa em R$ 1.638.884,34. Com base no Orçamento Anual da Câmara Municipal o valor 

do Duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo seria R$ 136.573,69 mensal. 

 De acordo com o que preceitua a Constituição, no Art. 29-A, I e de acordo com o 

Demonstrativo acima, o repasse do Duodécimo no exercício de 2020, foi no valor de R$ 

1.496.353,44, sendo R$ 124.696,12 mensal.  

Com base no relato acima, o Controle Interno da Câmara Municipal de São João de Pirabas, 

emite o parecer que as metas previstas foram adequadamente cumpridas no exercício de 2020. 
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IV - Proceder a avaliação da eficiência e economicidade do Sistema de Controle Interno do 

Poder Legislativo, bem como a legalidade e impessoalidade dos atos; 

Constatou-se que foi observada a legalidade dos atos e fatos do Poder Legislativo 

Municipal, e que buscou atender os princípios da eficiência, eficácia, economicidade e 

transparência pública. 

 

V - Promover a fiscalização sobre o sistema contábil, financeiro, da execução orçamentária 

e demais sistemas administrativos; 

O Controle Interno desta Câmara Municipal tem buscado promover a fiscalização sobre 

os sistemas acima mencionados, procurando estar atento aos atos inerentes do Poder Legislativo, 

para que sejam evitadas situações de irregularidades, e que se houver, procuraremos informações 

junto ao TCM/PA, para que as mesmas sejam sanadas.  

 

VI - Fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores da 

Câmara Municipal; 

O presente Relatório é prova de que o Controle Interno tem acompanhado de perto os atos 

da gestão dos administradores desta Casa de Leis. 

 

VII - Comprovar a legitimidade dos atos da gestão, sistematização e a padronização dos 

procedimentos;  

O Controle Interno tem procurado comprovar a legitimidade dos atos da gestão, 

sistematização e a padronização dos procedimentos desta Câmara Municipal, através de 

documentos comprobatórios que ratifiquem a veracidade dos mesmos, buscando de todas as 

formas possíveis sistematizar suas ações, enquadrando-se aos padrões exigidos, dentro da 

legalidade.  

 

VIII – Acompanhar auditorias internas; 

           No exercício não houve Auditoria Interna. 

 

IX – Verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal e à 

concessão de aposentadorias e pensões no âmbito do Poder Legislativo;     

A admissão do quadro de pessoal se deu dentro da legalidade, atendendo de maneira 

suficiente a esta Casa de Leis. Não há concessão de aposentadorias e pensões por este Poder 

Legislativo, uma vez que os servidores são segurados do Regime Geral de Previdência. 

 

X – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional; 

O Controle Interno tem acompanhado, avaliado e emitido parecer quanto aos atos da 

gestão dos administradores desta Casa de Leis e transmitido via Portal dos Jurisdicionado o 

resultado da análise. 

 

XI – Avaliar as técnicas e os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela administração;  

O Controle Interno tem avaliado as técnicas, quando necessário emite orientações, e o 

resultado dos trabalhos desenvolvidos pela administração, e constatado que mesmo diante das 

dificuldades encontradas, por ser de um município pequeno e carente de recursos, a Câmara 

Municipal tem se esforçado para que o trabalho desenvolvido tenha um resultado dentro dos 

princípios constitucionais exigidos, onde as informações das ações deste Poder sejam 

transparentes e o resultado seja o atendimento aos anseios dos seus munícipes. 
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XII – Acompanhar e controlar eventuais contratações de consultoria e auditorias 

independentes, observadas as normas pertinentes às licitações previstas na legislação 

específica;  

O Controle Interno tem avaliado as contratações ocorridas por esta Casa Legislativa, e 

constatado que as mesmas estão dentro dos padrões legais que ampara a Administração Pública, 

conforme Relatório anexado ao Portal dos Jurisdicionados. 

 

XIII – Verificar a execução dos contratos de licitação;  

No que se refere aos processos licitatórios, verificou-se a existência dos Processos de 

Inexigibilidade de Nº 001/2020, 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 0202001/2018 do 

Processo de Inexigibilidade 001/2018 e 3º Termo Aditivo do Contrato Nº 00202003/2017 

do Processo de Inexigibilidade Nº 003/2017, que foram analisados, onde foi constatado, que 

se deram dentro da legalidade e que os mesmos e seus respectivos contratos foram anexados no 

Portal das Licitações do TCM/PA, juntamente com o parecer deste controle Interno e no Portal 

desta Casa de Leis e as Dispensas de Licitação Nº 001/2020, Nº 002/2020, Nº 003/2020, Nº 

004/2020, Nº 005/2020, Nº 006/2020, Nº 007/2020, Nº 008/2020, Nº 009/2020 e Nº 

010/2020, que encontram-se nesta no arquivo e publicadas no Portal da Câmara 

Municipal. 

 
XIV – Apurar fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos, 

propondo à autoridade competente providências cabíveis;  

Não foi detectada nenhuma ação causadora de danos ao erário público dentro do 

exercício, que fosse passível de providências cabíveis. 

 

XV – Exercer o controle da execução orçamentária;  

 A avaliação da execução orçamentária é feita periodicamente, acompanhada através de 

relatórios encaminhados pelo Departamento de Contabilidade onde avaliamos cada ação de 

governo em relação a disponibilidade do saldo orçamentário existente. 

 

XVI – Verificar a exata aplicação dos recursos públicos;  

O Controle Interno tem procurado dentro de suas atribuições, de maneira comprovada, 

que a aplicação dos recursos repassados a esta Casa Legislativa está sendo feita de maneira 

correta e transparente, buscando dar veracidade aos fatos, através de documentos comprobatórios 

da realização dos mesmos. 

Constatou-se que as fases das despesas foram cumpridas de acordo com os artigos 60, 63 

e 64 da Lei Federal 4.320/64. As Notas de Empenho, Notas de Liquidação e as Ordens de 

Pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil. 

 

XVII – Promover estudos com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento 

da produtividade e a redução de custos;  

O Controle Interno tem promovido ações de orientação e atualização dos servidores, 

procurando racionalizar o trabalho dentro desta Casa de Leis, para que a produtividade de seus 

colaboradores tenha um aumento em sua eficiência, com um custo mais baixo. 

 

XVIII – Exercer mecanismos de atuação preventiva para evitar a prática de atos 

irregulares ou que permitam a correção quando já ocorridos e que alertem sobre as 

responsabilidades dos agentes públicos, administrativos ou políticos; 
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O Controle Interno desta Câmara Municipal tem buscado de todas as formas, estar atento 

aos atos inerentes do Poder Legislativo, para que sejam evitadas situações de irregularidades, e 

que se houver, procuraremos informações junto ao TCM/PA, para que as mesmas sejam sanadas.  

 

 

É o relatório. 

 

São João de Pirabas(PA), 28 de janeiro de 2021. 
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