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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º 

QUADRIMESTRE DE 2021. 

 

 

   A Srta. ÉRICA GUIMARÃES FARIAS, brasileira, solteira, responsável pela 

Unidade do Controle Interno do Município de Óbidos Estado do Pará, nomeada nos 

termos de Decreto nº 012/2021, no uso das funções institucionais e considerando as 

documentações e fatos que chegaram ao seu conhecimento, apresenta parecer 

sobre as contas da Prefeitura Municipal de Óbidos, relativos ao 1º quadrimestre do 

exercício financeiro de 2021.               

 

Apresentação: 

   Este relatório da Controladoria do Município de Óbidos tem por 

finalidade examinar a prestação de contas referente ao 1º quadrimestre do ano de 

2021, visto que atende aos parâmetros dos mencionados dispositivos legais elaborados 

de acordo com os modelos e orientações definidas pela Lei Federal nº 4.320/1964.  

   A Controladoria do Município de Óbidos foi criada pela Lei Nº 3.406, de 

17 de julho de 2006, em atendimento ao disposto na resolução Normativa nº 

7.739/2005, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA.  

   Foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, 

orçamentaria e patrimonial praticado pela administração. Contudo vale ressaltar que 

este órgão de Controle Interno, faz apreciação dos processos quanto a sua legalidade 

e legitimidade, e menciona sempre com parecer opinativo, deixando os ordenadores 

das despesas com liberdade de tomada de decisão contraria se assim o seu desejo 

for. 

   Importante ressaltar que esta Unidade de Controle Interno, tem como 

propósito blindar a Administração Pública através da Legalidade, Eficiência e 

Economicidade. 

Análise do Processo: 

   Esta UCI desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos 

os procedimentos adotados foram no sentido de orientação à administração sobre as 

normas e maneira correta de realização dos serviços Pública. 

   A unidade Central de Controle Interno atuou de forma preventiva junto 

ao Gestor Municipal e Secretários fazendo alerta e orientações: 

 Questionário referente ao IEGM – Índice de efetividade da gestão Municipal 

Exercício de 2020; 
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 Instrução Normativa nº 011/2021/TCM/PA, que disciplina os critérios de 

alimentação e fiscalização dos Portais de Transparência Publica, a partir do 

exercício de 2021; 

 Tramites de processos para pagamento considerando o compromisso e 

serenidade com a Gestão Pública, todos os processos de despesas são 

encaminhados a UCI; 

 Solicitação de folha analítica das Secretarias Municipais de Óbidos para 

análise; 

 IEGM – Índice de efetividade da Gestão Municipal foi apurado, mediante 

questionários, obedecendo ao prazo estabelecido na Instrução Normativa 

nº02/2021 TCM/PA. 

Controle da Despesa: 

   O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da 

Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, 

em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da 

execução o orçamentária através da avaliação o periódica por este Órgão de 

Controle Interno. 

Controle Financeiro: 

Resumo das Atividades Realizadas: 

 Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua 

regularidade quanto ao aspecto formal e de seus procedimentos; 

 Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente 

estabelecida; 

 Houve adequação quanto à classificação econômica da despesa; 

 As Notas de Empenho e ordem de pagamentos estão acompanhadas de 

documentação comprobatória. 

Processos Licitatórios: 

   No que concerne, a análise de Contratos e Licitações, foi analisada, 

incluindo Dispensa, Inexigibilidade, Pregão Eletrônico, Termos Aditivos e Compra Direta. 

   Os Processos Licitatórios passaram por análise desta Unidade. Onde o 1º 

quadrimestre 02 (dois) processos foi recomendado à rescisão contratual, por não 

demonstrar medida vantajosa para a Administração Pública, não atingindo a 

finalidade de fazer frente às necessidades reais da Saúde no Município, retornando ao 

setor de Licitação com recomendações verbais e escritas. 
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Portal da Transparência: 

   Dentro das múltiplas obrigações que o poder executivo municipal deve 

cumprir, uma que é considerado de alta relevância é o cumprimento da Lei de 

Acesso a Informação (Lei nº 12.527/11), através do portal da transparência. 

Verificamos que mantém atualizado seu site onde podemos encontrar publicados 

dados das Receitas e Despesas do Poder Executivo, pagamento de fornecedores 

além de relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal assim como demais atos da 

administração pública municipal, atendendo ao princípio da transparência pública. 

Parecer: 

   Destaca-se, inicialmente, que o Controle Interno do Município tem 

como atribuição, dentre outras competências, “realizar acompanhamento, 

levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, 

patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas, com vistas a verificar 

a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução 

orçamentário-financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto à 

economicidade, eficiência e eficácia”. 

    Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a 

execução orçamentária de responsabilidade dos Gestores Ordenadores de Despesas  

da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de 

Educação e FUNDEB, do Fundo Municipal de Assistência Social  e do Fundo Municipal 

de Meio Ambiente. 

   Desta forma, esta Unidade de Controle Interno manifesta-se FAVORÁVEL 

a respectiva conta de Gestão. 

 

Óbidos – Pará, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto 012/2021 
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