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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2017 

 

 

 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

Exercício: 2017 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Em atendimento ao disposto nos Artigos° 31 e 74 da Constituição da República que confere 

atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o 

controle externo no exercício de sua missão institucional e apresentamos o Parecer Técnico 

Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre o Relatório de Controle Interno. 

Sobre o funcionamento do sistema de controle interno da Câmara Municipal, pode-se avaliar que 

a mesma está hierarquicamente abaixo do Presidente da Câmara e seu funcionamento se dá junto 

à estrutura administrativa do mesmo Poder. O cargo de Agente de Controle Interno é ocupado 

pelo servidor Sr. Raimundo Nonato Bonfim de Souza, mediante função gratificada. Observa-se 

que culturalmente parte dos procedimentos, controles, comunicações e monitoramento ocorre de 

forma verbal e orientativa. No exercício de 2017, considerando as incumbências do Órgão de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, foram analisados os atos de pessoal, 

de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua 

Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, com o objetivo de 

analisar e avaliar o cumprimento dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei 

Complementar (Federal) nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e das Emendas 

Constitucionais nº 25 e nº 58. 

 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO: 
 

RECEITA – Repasse Duodécimo Mensal: 
 

O Controle Interno acompanhou mensalmente, os repasses dos recursos destinados a esta Casa 

Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo 

referente ao Exercício de 2017, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da 

Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, que diz respeito ao 

REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, e os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos 

e dentro das datas previstas. 
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DESPESAS: 

 

O Controle Interno acompanhou e analisou concomitantemente as despesas do Poder Legislativo. 

Este acompanhamento concomitante realizado por essa Unidade é de suma importância na 

correção de erros e falhas no momento em que possam ocorrer. Por não ter encontrado 

irregularidade ou inconsistência que possam causar prejuízo a Administração pública, não foi 

preciso expedir notificação ao gestor. Não foram verificadas despesas que não tivessem 

legitimidade e também não foram encontradas despesas que não tenham suporte constitucional. 

Todas as compras realizadas pelo Poder Legislativo de bens e serviços estão dentro dos preços 

praticados pelo mercado, não foram identificados superfaturamento de despesas. 

Não houveram pagamentos de despesas antes da regular liquidação, bem como também não há 

pagamento de despesas títulos e documentos idôneos para sua comprovação. 

LICITAÇÕES:  

 

O Controle Interno acompanhou os processos licitatórios, analisando os documentos e 

acompanhando os pregões realizados pela Câmara de Vereadores, todos os certames realizados 

não foram encontradas irregularidades até a presente data, assim sendo não houve comunicação ao 

foram legais. 

Não foram identificadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a 

competição dos certames. 

CONTRATOS: 

 

O Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, a princípio 

não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência, não foi realizada auditoria interna 

para maior analise dos contratos. 

 

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO: 

 

O limite de despesas com pessoal do Poder Legislativo está fixado em 6% (seis por cento) da 

receita corrente líquida, com limite prudencial de 5,7% (cinco virgula sete por cento). 

A despesa liquida com pessoal realizada pelo Poder Legislativo nos últimos doe meses (janeiro de 

2017 á dezembro de 2017) no valor de R$ 1.967.082,57, equivale a 2,28% da receita corrente 

liquida do Município arrecadada neste período, verifica-se o CUMPRIMENTO, do disposto no 

artigo n° 20, III, alínea “a” da Lei complementar n° 101/00. 
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BENS MOVEIS E IMOVEIS: 

O controle Interno acompanhou para que o patrimônio novo fosse devidamente incorporado, assim 

como o patrimônio já existente.  

Não houve no exercício nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada. Por esse motivo 

não foi preciso enviar comunicado ao gestor de possíveis irregularidades. 

 

CONCLUSÃO: 

O controle Interno reconhece que possam existir algumas falhas nos processos operacionais, falhas 

essas, que possamos regularizar com um acompanhamento preventivo. O controle interno trabalha 

intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos 

internos, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma ótima gestão pública.  

 
E o parecer do controle Interno da câmara municipal de Ipixuna do Pará. 

 

      

 

 

 

     Ipixuna do Pará/PA, em 23 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA 

Controlador Interno 

 


		2017-12-23T11:22:49-0200
	RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA:43992862291




