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RELATÓRIO CONSOLIDADO DO CONTROLE INTERNO 

EXERCÍCIO DE 2021 

 

  Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 

11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, este Controle Interno DECLARA, para os devidos 

fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, relatório do Controle 

Interno sobre o acompanhamento das atividades da Câmara Municipal na gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa relativo ao exercício do ano de 2021. 

  Em atenção ao que determina a legislação vigente, o encerramento do exercício do 

ano de 2021, nos foi encaminhado para apreciação o Relatório de Gestão Fiscal Execução 

Orçamentária e Financeira, documentos de despesa (empenho, liquidação e pagamento, 

notas fiscais e recibos de serviços e consumo) folhas de pagamento analítica e sintética dos 

funcionários efetivos, agentes políticos e comissionados, ações e programas desenvolvidos 

neste período, despesas com diárias, atos administrativos (pautas e atas) Projetos de Leis, 

a partir dessas informações seguem as análises realizadas de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal em concordância com as exigências. 

 As despesas com pessoal e encargos sociais, conforme os dados extraídos dos 

relatórios contábeis, a despesa com pessoal e encargos sociais vem se mantendo dentro do 

limite estabelecido.        

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal das atividades 

realizadas pelo Poder Legislativo estão em consonância, a movimentação financeira foi 

analisada através dos relatórios contábeis, balancetes mensais e extratos bancários. As 

despesas realizadas não excederam os limites definidos obedecendo o cumprimento das 

despesas na classificação funcional-programática, como também os créditos autorizados na 

Lei Orçamentária Anual neste exercício de 2021, as documentações das despesas 

realizadas encontram-se habilitadas em todas as suas fases e arquivadas conforme 

preconiza a contabilidade pública. 
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  O repasse do duodécimo para a Câmara Municipal neste exercício do ano de 2021, 

manteve-se em concordância ao que é estabelecido pela Constituição Federal e suas 

alterações foi repassado o valor do duodécimo, assegurando a necessária autonomia 

financeira do Legislativo, podendo exercer suas funções típicas de fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além da função básica de legislar. 

   As publicações e divulgações dos atos administrativos e relatórios de prestação de 

contas relativos ao Poder Legislativo, estão devidamente publicados no site da Câmara 

Municipal e Quadro Oficial. 

    

É o relatório. 

 

 

Muaná, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

JOSICLEIA DIAS BARROS  

Controladora da Câmara Municipal 
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