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Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Origem: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Assunto: RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DO CONTROLE INTERNO 

 
Período: ANO 2021 

 

 
APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório anual do controle interno (consolidado) foi baseado nos 

relatórios das prestações de contas do ano de 2021 da Câmara Municipal de Vitória 

do Xingu. 

O Controle Interno da Câmara tem como atribuições analisar o cumprimento 

de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto 

à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o 

Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do 

Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, 

buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a 

fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real. 

Desta forma, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados 

que foram desenvolvidos durante o ano de 2021. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

Nos termos do art.74 da Constituição Federal, art.59 da Lei Complementar nº 

101, apresentamos o relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Câmara 

Municipal no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2021. 
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Considerando as incumbências do órgão do Controle Interno da Câmara 

Municipal de Vitória do Xingu, os atos referentes à Secretaria Legislativa, os atos de 

repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados 

pela sua Administração, bem como os registros e as demonstrações contábeis. 

Assim, a Controladoria Interna da Câmara atuou de forma preventiva, através 

de emissão de análises, orientações e recomendações. 

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas: 

 
 

➢ Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA 

➢ Gestão de Pessoal 

➢ Gestão de Patrimônio 

➢ Gestão de Almoxarifado 

➢ Gestão de Repasse do Poder Executivo 

➢ Gestão de Compras 

➢ Gestão de Tesouraria e Contabilidade 

➢ Diversos 

 
 

2-CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS 

 
ORÇAMENTO 

A Lei Orçamentária Municipal nº 316/2020 contém os programas e ações que 

estão previstos na LOA para 2021 e no PPA com referência a unidade Câmara 

Municipal.  

Os saldos financeiros, a conciliação bancária e a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial foram analisados com balancete de verificação e razão. 

Um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas 

públicas. Para que qualquer município chegue à situação do equilíbrio, o principal 

fator a ser cumprido é que a sua arrecadação suporte a execução orçamentário- 

financeira. 



Av. Manoel Felix de Farias – 720 – Centro – CEP: 68.383-000 – Vitória do Xingu – Pará 
CNPJ: 34.887.943/0001-08 

 

 

 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

Câmara Municipal de Vitória do Xingu 

PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 34.887.943/0001-08 

 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 29-A, com redação dada pela emenda 

constitucional nº 058 de 23.09.2009, estabelece o total da despesa do Poder Legislativo 

Municipal não poderá ultrapassar, em municípios com população até cem mil habitantes, 

ao percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 1º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159.  

 

 
 

FIXAÇÃO DA DESPESA 

Conforme dados extraídos da contabilidade, a despesa da Câmara vem se 

mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente. 

O orçamento fiscal do município de Vitória do Xingu, para o exercício de 

2021, foi aprovado pela Lei Municipal 316/2020, que fixou as despesas do Poder 

Legislativo para o mesmo período em R$ 5.460.000,00 (cinco milhões, quatrocentos 

e sessenta mil reais). 

Ressaltando que foi aberto um crédito suplementar de R$ 1.909.300,00 (um 

milhão, novecentos e nove mil e trezentos reais) autorizado pelo poder executivo, 

totalizando um valor de R$ 7.369.300,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e nove 

mil e trezentos reias). 

 
DESPESA EMPENHADA 

As despesas empenhadas são aquelas que foram autorizadas, porém não 

necessariamente executadas ou pagas no decorrer do exercício correspondente. 

A despesa total empenhada até 31/12/2021 foi de R$ 6.121.881,52 

 
 

DESPESA LIQUIDADA / PAGA 

A despesa liquidada é aquela que foi autorizada e o material/serviço foi 

entregue / prestado. 

 
A despesa total liquidada/paga até 31/12/2021 foi de R$ 5. 932.624,10 
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EXECUÇÃO FINANCEIRA 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 

Os recursos repassados pelo poder executivo ao legislativo: 
 

Data Quadrimestre Valor recebido 

Até 30/04/2021 Primeiro R$ 1.895.000,00 

Até 31/08/2021 Segundo R$ 2.040.000,00 

Até 31/12/2021 Terceiro R$ 2.385.000,00 

 
DESEMBOLSO – DESPESAS PAGAS PELA CÂMARA 

A despesa orçamentária da Câmara Municipal em todos os meses conteve-se no limite 

dos créditos e em nenhum momento, durante a sua execução, excedeu o limite autorizado. 

As notas de empenho, liquidações e ordens de pagamentos estão acompanhadas de 

documentação comprobatória hábil. 

 
3 - GASTOS COM PESSOAL 

FOLHA DE PAGAMENTO 

Verifica-se que a despesa com pessoal da Câmara no ano de 2018 esteve dentro do limite 

fixado pelo artigo 29-A da Constituição Federal (70% gasto com folha de pagamento). 
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LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES 
 

 
Especificação Valor % 

Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo R$ 6.320.000,00 100 

Limite Legal R$ 4.424.000,00 70 

Limite atingido R$ 2.789.825,58 

 

44,15 

 

 

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

 

Quadrimestre INSS Segurado INSS Patronal Total 

Primeiro R$ 58.758,21 R$ 196.881,35 R$ 255.639,56 

Segundo R$ 92.941,46 R$ 272.789,63 R$ 365.731,09 

Terceiro R$ 124.388,24 R$ 130.619,01 R$ 255.007,25 

Total R$ 276.087,91 R$ 600.289,99 R$ 876.377,90 

Percentual (%) 31,50 68,50 100 

 

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES 

O subsídio dos vereadores foi fixado em R$ 7.596,68 (sete mil quinhentos e noventa e 

seis reais e sessenta e oito centavos), o equivalente a 30% da remuneração mensal paga ao 

deputado estadual que é de R$ 25.322,25, para município com população entre 10.001 a 

50.000 mil habitantes, faixa em que se enquadra o município de Vitória do Xingu. 

Número de Vereadores: 09 (nove) 

 
 

4- PATRIMÔNIO 

No exercício de 2021 foi criada a comissão de patrimônio e realizado o levantamento 

dos bens móveis e imóveis do prédio provisório da Câmara Municipal e o tombamento dos 

mesmo, facilitando sua localização. 

 
5- ALMOXARIFADO 
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O almoxarifado era controlado sua entrada e saída de todos os materiais por 

uma funcionária do setor administrativo. 

 
6- COMPRAS E LICITAÇÃO 

As compras foram devidamente controladas e realizadas, desde o recebimento 

até sua estocagem. 

Os processos licitatórios foram todos numerados, autuados e protocolados, 

conferidos pelo controle interno e recomendadas as correções necessárias; 

Os processos de licitação foram cadastrados no portal do TCM-Pa. 

A publicação dos avisos dos processos licitatórios, dos contratos e possíveis 

termos aditivos eram publicados no diário oficial; 

O prazo dos editais e anexos foram previamente examinados pela assessoria 

jurídica; 

Todos os processos licitatórios são analisados periodicamente. 

 
 

7- CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Os recursos repassados pelo executivo são contabilizados como 

transferências recebidas; 

O portal de transparência está sendo atualizado periodicamente; 

Todos os pagamentos são feitos através de transferências on line; 

A conciliação bancária é elaborada de forma precisa e satisfatória; 

Toda documentação contábeis é devidamente assinada desde ao empenho até 

a conclusão dos procedimentos contábeis; 

É encaminhada ao poder executivo o Balancete Financeiro do quadrimestre 

para consolidação das contas. 

 
8- LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL 
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A Câmara de vereadores de Vitória do Xingu, em cumprimento ao disposto 

na Lei 12.527 de 18/11/2011, disponibiliza em seu site todas as informações sobre o 

andamento das atividades no Legislativo desta Casa de Leis. 

 
9- PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, 

relativas aos quadrimestres de 2021 do Poder Legislativo foram devidamente 

publicadas no site da Câmara de Vereadores (www.cmvitoriadoxingu.pa.gov.br). 

 

10- DIVERSOS 

GASTOS COM DIÁRIAS 

O valor total das despesas com diárias estão de acordo com as necessidades de 

manter os servidores e vereadores deste poder legislativo sempre atualizado para 

uma eficiente Administração Pública. 

Os processos de concessão de diárias para o pessoal da Câmara Municipal de 

Vitória do Xingu foram realizados conforme documentações emitidas, como portaria 

de diárias, relatório, comprovantes de comparecimento e outros. 

 
 

EXERCÍCIO 2021 Total Pago no mês 

Janeiro R$ 2.100,00 

Fevereiro R$ 4.900,00 

Março R$ 11.200,00 

Abril R$ 12.600,00 

Maio R$ 4.200,00 

Junho R$ 11.200,00 

Julho R$ 2.100,00 

Agosto R$ 20.300,00 

Setembro R$ 20.300,00 

Outubro R$ 4.200,00 

Novembro R$ 15.400,00 

Dezembro R$ 0,00 

Total no ano R$ 108.500,00 

http://www.cmvitoriadoxingu.pa.gov.br/
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PARECER CONCLUSIVO 

 
 

De posse das informações acima, o seguinte relatório foi elaborado baseado em 

fonte de dados extraído da contabilidade e das prestações de contas enviadas ao site 

do TCM, com o apoio da equipe técnica nos aspectos relevantes, direcionados as 

informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os 

procedimentos operacionais. 

Conforme as informações apresentadas pela unidade do controle interno os 

trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara atendem a legislação 

vigente, embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente, 

conclui-se que a prestação de contas do ano de 2021, estão em condições de ser 

submetida ao Executivo Municipal e ao TCM-Pa. Este relatório não elide 

responsabilidade sobre eventuais procedimentos não verificados por esta 

Controladoria. 

 

 

 

 
Câmara Municipal de Vitória do Xingu, 28 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

                                                APARECIDA ROSIANE VIANA DE LIMA 

                                                                  Controle Interno 
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