
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO 

2017 

1. Apresentação 

   Os Poderes Legislativos do Estado do Pará, estão sujeitas ao regime de 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, em 
cumprimento ao que dispõe os artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 
da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Resolução 002/2015/TCM-PA 
passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de 
Contas Quadrimestralmente. 

  
2. Introdução 

   O Controle Interno a fim de padronizar seus relatórios passa a relatar os 
aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, 
patrimonial e operacional sob a visão deste órgão. 

   
  O encerramento das contas do 3º quadrimestre do exercício financeiro de 

2017 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução 
legal, o que proporcionou um maior equilíbrio ás contas públicas, demonstrando que a 
condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável. 

  
   Na função de acompanhamento concomitante, o Controle Interno do 

Poder Legislativo de Tucuruí atendendo as determinações legais pertinentes vem 
tentando normatizar e otimizar as prestações de serviços internos e externos, adotando 
medidas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta 
forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos. 

   Este órgão tenta adotar uma postura integrada, buscando auxílio nas 
assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos 
programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a 
obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.  

3. Analise dos textos legais 

   Em cumprimento das normas dispostas na Lei 4.320/64, Lei 
Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM-PA, o Controle Interno acompanhou a 
legalidade dos atos que geraram às despesas públicas com o nascimento ou extinção de 
direitos e obrigações; culminando com posteriores medidas de compatibilização 
necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com 
eficiência e eficácia, atingindo os resultados propostos.  

  
   



3.1 Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

    Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a 
efetividade constataram-se que: 

� Vem sendo atingidas pela administração as metas propostas para o presente 
exercício; 

� Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas; 
    
   

4. Avaliação da aplicação dos gastos com Pessoal. 

   As despesas com pessoal e encargos sociais até o presente quadrimestre, 
que foram no montante de R$ 8.838.976,89 (Oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 
novecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), se mantiveram em relação à 
receita corrente líquida dentro dos limites legais (3,04%).  

  

5. Verificação e Controle de Relatórios de Diárias.

   No curto tempo que estou no comando do Controle Interno, verifiquei a 
constante falta de entrega dos relatórios e comprovação de gastos com diárias em tempo 
hábil, estamos buscando incessantemente regularizar a situação, de maneira, a se 
adequar a legislação em vigor, a sistemática adotada nesse exercício pela Contabilidade, 
busca evidenciar essa situação e possibilitar a verificação em tempo real, impedido o 
acumulo e punindo os infratores, as instabilidades ocorridas pelo Município neste 
exercício em muito contribuiu pra agravar a situação, entretanto, estamos atentos e 
notificamos todos os responsáveis por recebimentos, que estão impedidos de receber 
quaisquer valores de diárias em quanto não se adequarem a legislação. 

  

6.  Conclusão 

   O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto 
aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Poder Legislativo Municipal no 
que se refere a eficiência, eficácia e efetividade.  
    

O órgão de Controle Interno, tem a preocupação de atuar de forma 
responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, 
patrimonial, administrativa e operacional deste Poder. 

   O atendimento as recomendações do Controle Interno no quadrimestre 
geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo 
implantadas para auxiliar o Presidente da Casa e seus Chefes de Departamentos, quanto 
aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de 
novos e melhores tempos para a cidadania. 
    

 Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além 



das exigências da Resolução do TCMPA, a todos os mandamentos legais. 
   
   É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação 
deste Tribunal de Contas. 

AMAURI DOS REIS BAIA 
Coordenador de Controle Interno 



DATA 
EMPENHO

NÚMERO 
EMPENHO

ELEMENT
O DE 

DEPESA
DESC. ELEMENTOTIPO DE SERVIDOR FAVORECIDO VALOR

11/12/2017 11120002 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ANDRE LUIS FONSECA FONTANA 1.860,00
06/11/2017 6110002 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ANGELA CRUZ DOS PRAZERES 860,00
21/06/2017 21060003 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ANGELA MARIA CALDAS CANTAO 860,00
12/12/2017 12120013 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA 1.860,00
13/11/2017 13110004 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO 1.240,00
19/10/2017 19100004 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO EDUARDO SANTOS DA SILVA 1.470,00
08/11/2017 8110002 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO EDUARDO SANTOS DA SILVA 1.240,00
13/11/2017 13110002 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO EDUARDO SANTOS DA SILVA 1.240,00
26/06/2017 26060005 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ELYON GOMES PEREIRA 1.290,00
07/11/2017 7110002 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO 1.290,00
04/10/2017 4100008 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO FABRICIO ALVES FERREIRA 1.530,00
07/11/2017 7110003 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA 1.860,00
18/09/2017 18090013 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO JHONNES DE ALMEIDA 1.530,00
11/12/2017 11120001 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO JHONNES DE ALMEIDA 2.040,00
21/08/2017 21080009 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA 1.530,00
20/11/2017 20110089 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA 1.530,00
16/10/2017 16100003 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI 1.530,00
11/12/2017 11120003 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO LUCAS MICHAEL SILVA BRITO 1.860,00
22/08/2017 22080001 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO MARIA EDINA MEIRELES 1.290,00
20/10/2017 20100005 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO MESSIAS PEREIRA ESTUMANO 1.640,00
21/08/2017 21080010 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO 1.530,00
16/10/2017 16100004 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO 2.550,00
08/11/2017 8110003 339.014 Diárias - Civil COMISSIONADO ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO 1.240,00

34.870,00

26/12/2017 26120001 339.014 Diárias - Civil EFETIVO FRANCILENO LIMA MENDES 1.290,00
25/08/2017 25080007 339.014 Diárias - Civil EFETIVO JONAS DA CUNHA PINTO 1.530,00
04/10/2017 4100003 339.014 Diárias - Civil EFETIVO JONAS DA CUNHA PINTO 1.530,00
13/11/2017 13110003 339.014 Diárias - Civil EFETIVO JONAS DA CUNHA PINTO 1.240,00
26/05/2017 26050002 339.014 Diárias - Civil EFETIVO MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES 1.290,00

6.880,00

03/10/2017 3100002 339.014 Diárias - Civil VEREADOR ANTONIO GUILHERME ANTUNES 1.860,00
19/10/2017 19100009 339.014 Diárias - Civil VEREADOR ANTONIO GUILHERME ANTUNES 2.450,00
13/11/2017 13110001 339.014 Diárias - Civil VEREADOR ANTONIO GUILHERME ANTUNES 1.240,00
06/07/2017 6070002 339.014 Diárias - Civil VEREADOR BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO 3.450,00
28/07/2017 28070002 339.014 Diárias - Civil VEREADOR BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO 1.860,00
25/09/2017 25090001 339.014 Diárias - Civil VEREADOR BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO 3.700,00
19/10/2017 19100003 339.014 Diárias - Civil VEREADOR BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO 1.470,00
08/11/2017 8110001 339.014 Diárias - Civil VEREADOR BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO 1.240,00
12/12/2017 12120004 339.014 Diárias - Civil VEREADOR FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA 1.860,00
12/12/2017 12120014 339.014 Diárias - Civil VEREADOR JORGE ANDERSON FREITAS DIAS 1.860,00
07/07/2017 7070001 339.014 Diárias - Civil VEREADOR WEBER DA SILVA GALVÃO 3.450,00
28/07/2017 28070003 339.014 Diárias - Civil VEREADOR WEBER DA SILVA GALVÃO 2.480,00

26.920,00

68.670,00

OBSERVAÇÃO:

É necessário a conscientização através de mais palestras aos servidores sobre a importância da prestação, pois esse método de contabilização evidência a falta
desse compromisso, e mais, ele possibilita ainda que apresentado esse relatório, verifique se foi prestado em tempo hábil ou intepestivamente, de maneira que,
esse acreditamos seja o norte da administração tranparente, e que devia há tempos já está empregado, pois é, uma das ferramentas imprescindível aos órgão
de controle (interno e externo).

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SETOR DE CONTABILIDADE

SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017
DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES QUE NÃO APRESENTARAM O RELATÓRIO DE VIAGEM DAS DIÁRIAS RECEBIDAS

VEREADOR Total

Total geral

EFETIVO Total

COMISSIONADO Total

Informamos o controle interno de que esses servidores e agentes políticos, até o momento não prestaram contas dos relatório das diárias recebidas,
solicitamos que seja tomadas as devidas providencias. Inforamos ainda, que essas contas figuraram no balancetes de 2018 com os seus títulos acrescido do
ano em questão (2017) e as do exercício de 2018 serão abertas novas, de modo, a verificar com mais clareza o andamento da situação, caso não seja sanado a
situação até o término do próximo exeercício, essa contabilidade inscreverá em DIVERSOS RESPONSÁVEIS e encaminhará a esse setor para as devidas
providências administrativa.

Entendemos que os servidores não assimilaram a obrigatoriedade da prestação de contas das diárias recebidas, já que a grande maioria não tem dado a devida
atenção a essa prestação, comunico, que a contabilização correta é essa, e que as dárias são um adiantamento para custear as despesas dentro do perímetro
solicitado, entretanto, a contabilização orçamentária com a fase de liquidação e baixa da conta extra-orçamentário, só ocorrerá quando da prestação do
relatório com a efetivação (comprovação dos gastos) ou devolução dos valores.



 NOTA EXPLICATIVA 

   Devido à instabilidade política do Município, com a morte do Prefeito 
JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO, o afastamento do Prefeito Artur Brito e as 
constantes mudanças de funcionários nessa Casa Legislativa, prejudicaram em muito o 
andamento dos serviços principalmente no fechamento da prestação de contas desse 3º 
Quadrimestre de 2017, gerando duvidas e insegurança do pessoa da Contabilidade, que 
tiveram dificuldades para transmitir esse Quadrimestre, gerando atrasos pela falta de 
tato com o sistema do Tribunal de Contas, em específico na desativação do Presidente 
Anterior e no cadastro do novo Presidente. Pedimos a compreensão por parte deste 
Tribunal, pois não usamos de má-fé, e nem tão pouco queríamos retardar essa prestação, 
foi tudo fruto da inexperiência e a falta de preparo de minha parte com a situação que se 
apresentou. Segue anexo a esse relatório cópias dos e-mails mantidos com este Tribunal 
no intuito de sanarmos as minhas dúvidas. Em nosso histórico com esse tribunal, 
sempre preservamos pela prestação em dia, e que em momento algum de nossa história 
com esse Tribunal tínhamos passado por situação como esta, por isso, peço aqui em 
nome da Administração minhas sinceras desculpas pelo ocorrido, e que trabalharemos 
com todo afinco, pra nunca em nossa história tenhamos que passar por tamanho 
vexame. 

Tucuruí, 06 de fevereiro de 2018. 

Atenciosamente, 

Ronaib Jair Tavares Lopes 

Assistente Administrativo 

Responsável pela prestação de Contas junto a esse Tribunal 
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