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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 

EXERCICIO: 2019 

Gestor/Ordenador De Despesas: Vereador/Presidente: José Sabino Clementino da Silva 

Art. 71, I da Constituição Federal – TCM/PA – Resolução. 

 

 

 

 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

 

  O Sistema de Controle Interno na área pública é de extrema importância para 

garantir a padronização dos procedimentos de controle e a “memória” do órgão ou entidade, 

independente da manutenção ou troca dos servidores que o operacionalizam, bem como dos 

gestores aos quais as informações são prestadas. Portanto, os objetivos primordial do Sistema de 

Controle Interno devem estar sempre alinhados com os objetivos da organização, além de: exercer 

o controle sobre o uso e guarda de bens; manter registro de suas operações e adotar manuais e 

fluxogramas para espelhar as rotinas de procedimentos que  consubstanciam suas atividades; 

disponibilizar à Unidade Central de Controle Interno, informações, documentos, acesso a sistemas 

e banco de dados informatizados, além de outros elementos que forem solicitados, para 

desempenho das atribuições; 

 

  Em atendimento a exigências em Resolução do TCM/PA, no que refere às contas 

prestadas pela Câmara Municipal de Trairão-PA, ao Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado 

do Pará, para fins do artigo 70, I, da Constituição Federal de 1988, relativas ao exercício de 2019, 

notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais, 

relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados a 

seguinte a nossa avaliação nos termos: 

 

1- Quanto à elaboração dos Demonstrativos Contábeis e de Gestão: 
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A prestação de contas atendeu os parâmetros da mencionada Resolução, tendo os 

demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e 

orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964. 

 

   

Inicialmente, destaca-se que: 

 

  a) A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à Administração do Legislativo, 

nos termos da Constituição Federal, arts. 31 e 74. 

 

             b) a responsabilidade do controle dos recursos do Legislativo Municipal é deste 

Poder e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função na Câmara 

Municipal; 

 

  c) a responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno reside na coordenação 

técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de 

rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os 

controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício; 

 

 

 

EQUILÍBRIOS DAS CONTAS PÚBLICAS- RECEITA X DESPESA  

 

Um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Para 

que qualquer município chegue à situação de equilíbrio, o principal fator a ser cumprido é que sua 

arrecadação suporte a execução orçamentária/financeira.  

 

Conforme Tabela anexa, identificamos com base nos demonstrativos contábeis os recursos 

transferidos pelo Poder Executivo ao Legislativo. 
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RECEITAS / DESPESAS EXERCICIO FINANCEIRO 2019 

 

 

Discriminação Valor 

Receitas Fixadas 2.063.500,00 

Suplementação 126.242,48 

Orçamento Anual 2.189.742,48 

Empenhadas 1.736.307,30 

Empenhada/ Orçamento  79,29 % 

Saldo Orçamentário 453.435,18 

Despesas Liquidadas  100 % 

Despesas Pagas no exercício 1.736.307,30 

% paga / Liquidada 100% 

 

Identificado que a despesas foi de acordo com Princípio do Equilíbrio. 

 

 

 

CONTABILIDADE  

 

Quanto aos lançamentos contábeis referentes ao exercício 2019, foram realizados pelo 

Departamento de Contabilidade e acompanhado pelo Controle Interno, a elaboração das 

informações do Relatório de Gestão Fiscal, que após análise e apreciação do Controle Interno e 

enviada com o relatório, para o Presidente da Câmara Municipal de Trairão/PA, para que o mesmo 

seja endereçado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.  

 

Se observou que, o Poder Legislativo, através da diretoria de Contabilidade, elaborou 

mensalmente demonstrativos e encaminhou relatórios Financeiros de Receitas e Despesas no 

exercício de 2019, ao Poder Executivo, para consolidação a relatórios referentes a Matriz de Saldos 

Contábeis (MSC), necessários à geração de demonstrações fiscais e contábeis do Município de 

Trairão-PA, em cumprimento a Legislação. 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO: 

 

  - Da Gestão Orçamentária 

 

  Em análise da gestão orçamentária se constatou que os créditos orçamentários 

foram geridos com eficiência, alcançando os resultados pretendidos. 

 

 

             -TESOURARIA  

 

De acordo com a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, consta o Órgão 

Tesouraria para proceder à guarda e movimentação dos recursos financeiros, nos termos do art. 

65 da Lei Federal nº 4.320. 

 

 

 - SECRETARIA GERAL  

 

O Órgão de Controle Interno presta serviço de apoio ao a secretaria administrativa 

com análise das solicitações prévia das despesas, com atenção aos processos de licitação, 

acompanhamentos das despesas e execuções dos serviços contratados, a fim de garantir a 

efetivação dos trabalhos legislativa municipal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Sistema de Controle Interno no município de Trairão-PA, vem buscando desempenhar suas 

funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade 

de forma eficiente. Para tanto, é necessário o envolvimento de toda administração e a 

conscientização de todos os servidores da real importância desse órgão.  

 

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações 

do Órgão do Sistema Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão 

governamental.  
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Sabemos da importância do Sistema de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento 

ao Gestor e Vereadores e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no 

aspecto técnico da melhor forma possível.  

 

O trabalho diário do Sistema de Controle Interno busca preservar os municípios da Administração 

Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios 

da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de 

gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa pública.  

 

Cabe ressaltar ainda, que nosso órgão se encontra receptivo a sugestões que possam contribuir 

para toda administração e municipalidade como um todo.  

 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer Favorável, que as metas previstas no 

Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária 

do exercício econômico e financeiro de 2019, foram adequadamente cumpridas de acordo com as 

disponibilidades financeiras.  

 

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, e financeira no que 

diz respeito às contas do Exmo. Sr. José Sabino Clementino da Silva, Presidente do Poder 

Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2019, de acordo com os demonstrativos 

orçamentários e demais documentos contábeis levantados. Atende o exposto, tendo assim um 

PARECER FAVORÁVEL as respectivas contas. 

 

É o Parecer, salvo melhor juízo.   

  

Trairão-PA, 16 de março de 2020. 

 

 

Mateus de Sousa Silva 
Coordenador de Controle Interno 

Câmara Municipal  
Trairão-PA 
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