
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  

CMPJ Nº 05.131.180/0001-64 
E-mail:controleinterno.obs@gmail.com   

 

 
                       Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, CEP: 68.250-000 – Fone:(93) 3547-3044 

Ofício nº 002/2021-UCI/PMO 
Óbidos/PA, 03 de março de 2021. 

Ao 
Sr. Francisco Alfaia de Barros   
Ref. Relatório Anual do Controle Interno de 2020 
 
 

Prezada; 

A Controladora Interna do Município de Óbidos/PA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e Resoluções 

TCM/PA, vem, pessoalmente, pelo presente, NOTIFICAR o ex prefeito 

acima referido para, encaminhar o RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE 

INTERNO referente ao exercício de 2020, nos termos em que 

solicitado pela empresa CR2 Transparência Pública, de modo a 

viabilizar o conhecimento sobre o relatório consolidado de 

prestação de contas de 2020, para permitir que a atual gestão possa 

fazer o fechamento do primeiro quadrimestre de 2021. 

O pedido de entrega de documento se justifica em razão da 

inexistência do processo de transição governamental, quando as 

informações solicitadas já deveriam ter sido entregues pela gestão 

anterior para permitir que a atual gestão tivesse apropriado das 

informações necessárias para regularização das informações e 

prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. 

O prazo para entrega dos documentos é de 5 (cinco) dias, 

contados do recebimento da presente. O não atendimento da presente 

Notificação acarretará a adoção das medidas judiciais 

cabíveis, inclusive com Representação ao TCM/PA e ao MP/PJ Óbidos, 

além da ACP entre outras medidas correlatas. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 
Controle interno 
Decreto nº012/2021 

ERICA GUIMARAES 
FARIAS:027947532
23

Assinado de forma digital 
por ERICA GUIMARAES 
FARIAS:02794753223 
Dados: 2021.03.03 09:29:36 
-03'00'



 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com 

 

 
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, 

CEP: 68.250-000 – Fone: (93) 3547-3044 

   
 

    

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que já solicitamos o Relatório Anual do Controle 

Interno Consolidado do ano de 2020 às pessoas competentes e responsáveis pela 

elaboração e publicação, ao Ex Prefeito da Prefeitura do exercício de 2020 e a 

Controladora Interna do exercício de 2020, ao qual ainda não foi disponibilizado no Portal 

da Transparência da Prefeitura Municipal de Óbidos por falta de envio de documentação 

dos responsáveis à época do fato. 

Declaramos também que o atual Prefeito desta Prefeitura Municipal não possui 

nenhuma pendência referente ao ano de 2021. 

 
 
Óbidos/Pará, 03 de março de 2021. 
 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 
Controle Interno 

Decreto nº-012/2021 

ERICA GUIMARAES 
FARIAS:027947532
23

Assinado de forma 
digital por ERICA 
GUIMARAES 
FARIAS:02794753223



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  

CMPJ Nº 05.131.180/0001-64 
E-mail:controleinterno.obs@gmail.com   

 

 
                       Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, CEP: 68.250-000 – Fone:(93) 3547-3044 

Ofício nº 003/2021-UCI/PMO 
Óbidos/PA, 03 de março de 2021. 

A 
Sra. Ana Paula Nunes de Siqueira  
Ref. Relatório Anual do Controle Interno de 2020 
 
 

Prezada; 

A Controladora Interna do Município de Óbidos/PA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e Resoluções 

TCM/PA, vem, pessoalmente, pelo presente, NOTIFICAR a ex 

controladora acima referido para, encaminhar o RELATÓRIO ANUAL DO 

CONTROLE INTERNO referente ao exercício de 2020, nos termos em que 

solicitado pela empresa CR2 Transparência Pública, de modo a 

viabilizar o conhecimento sobre o relatório consolidado de 

prestação de contas de 2020, para permitir que a atual gestão possa 

fazer o fechamento do primeiro quadrimestre de 2021. 

O pedido de entrega de documento se justifica em razão da 

inexistência do processo de transição governamental, quando as 

informações solicitadas já deveriam ter sido entregues pela gestão 

anterior para permitir que a atual gestão tivesse apropriado das 

informações necessárias para regularização das informações e 

prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. 

O prazo para entrega dos documentos é de 5 (cinco) dias, 

contados do recebimento da presente. O não atendimento da presente 

Notificação acarretará a adoção das medidas judiciais 

cabíveis, inclusive com Representação ao TCM/PA e ao MP/PJ Óbidos, 

além da ACP entre outras medidas correlatas. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 
Controle interno 
Decreto nº012/2021 

ERICA GUIMARAES 
FARIAS:027947532
23

Assinado de forma digital por 
ERICA GUIMARAES 
FARIAS:02794753223 
Dados: 2021.03.03 09:29:58 
-03'00'






