
 
 

 

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL 

 

Órgão: Câmara Municipal de Paragominas Pará. 

Assunto: Relatório do Controle Interno sobre a prestação de contas. 

Período: 1º Quadrimestre de 2021. 

Ordenador de Despesa: Tatiane Helena Soares Coelho  

Chefe do Controle Interno: Graziele Maia Ribeiro 

A controladoria Geral 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 o exercício de sua missão institucional. 

O presente relatório foi realizado com base nas análises dos procedimentos e dos 

documentos relativos ao 1º quadrimestre do ano de 2021. 

 

I – RELATÓRIO 
 

1. DA ANÁLISE DAS CONTAS 

1.1 Remessa de Prestação de contas ao Tribunal  

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM, foram feitos 

em tempo hábil, porem só serão enviados ao TCM, após o TCM/PA atualizar o SPE. 

1.2 Remessa do Relatório de Gestão Fiscal – RGF 

O Relatório de Gestão Fiscal, foi publicado no Mural da Câmara Municipal de Paragominas 

em 27/05/2021. 

1.3 Orçamento Anual 

Repasse de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação 

normal. Duodécimo no valor de R$ 730.000,00 (Setecentos e Trinta Mil Reais).  

1.4 Balanço Financeiro encerrado em 31/01/2021 

O balancete financeiro e os saldos das contas estão de acordo com a execução orçamentaria 

e dentro das normas legais. 

1.5 Dos subsídios dos Vereadores 



 
 

 

Os vereadores recebem subsidio dentro dos limites legais conforme a Lei 911/2016, que 

estabeleceu subsidio por vereador no valor de R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais). 

1.6 Do pagamento de Diárias 

O pagamento de diárias foi realizado conforme legislação pertinente sendo a Resolução Nº 

007/2009. 

Foram gastos com diárias no primeiro quadrimestre de 2021 o total de R$ 7.750,00 (Sete Mil 

Setecentos e Cinquenta Reais). 

 

1.7 Do Limite da Despesa de Pessoal no primeiro quadrimestre de 2021 

Até o 1º Quadrimestre do exercício de 2021 celebrou e/ou manteve a contratação 

temporária dos servidores abaixo enumerados, importando em uma despesa declarada, junto 

à prestação de contas, no montante de R$ 120.584,16 (cento e vinte mil e quinhentos e 

oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

É o relatório, 

Segue o parecer. 

  A controladoria Geral da Câmara Municipal de Paragominas, de acordo com as 

informações apresentadas analisou os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal de 

Paragominas, no que se refere aos procedimentos realizados na execução orçamentária, 

financeira e patrimonial, bem como aos procedimentos licitatórios e as concessões de diárias 

aos vereadores desta Câmara Municipal, com foco na prestação de contas que está sob sua 

responsabilidade. 

  Após todas as análises, por estarem em conformidade com as devidas legislações 

pertinentes e por conterem os requisitos acima listados, somos pela REGULARIDADE da 

Prestação de Contas 2021/1º quadrimestre, assim em ordem para apreciação e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

Paragominas-PA, 27 de maio de 2021. 

 

 

                                                                                         

                                           GRAZIELE MAIA RIBEIRO 
                                                Controladora Geral da CMP 
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